Pepe Carreiro

Falan os familiares
dos náufragos do Zafir

O candidato do PP
Carlos Mantilla afirma
que son prioritárias
as infraestruturas
no Mediterráneo
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Porque Vigo e Pontevedra abandonaron o plano
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Leite Celta, nacida grácias ás subvencións,
vendida co beneplácito da Xunta

- - - - 12·13 -

EU TAMÉN SON UN INDECISO,

NON SEi A QUE CENTRO VOfAR
1

- --
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O~inancial Times resalta opapel que oBNG pode ter na política estatal, mentres PP e PSOE por vez primeira non polarizan acampaña na Galiza

Solicitaron cursos para 135.000
agricultores cando ocenso é de 80.000

Axudas fraudulentas
de máis de 1.500 millóns
#

venes Agricultores e Silvanus

·Paulo Coelho
Veronika decide morrer
.Unha novela desacougante
sobre unha rapaza
atormentada polo baleiro
na súa vida. O novo libro
-dun autor de sana mundial
na versión galega
de A. B. Costas Vila.
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Agricultura da corrupción
Mentres milleiros de agricultores loitan polas sobrevivéncia das
suas explotacións, contra a UE, o Estado e a Xunta, esta pon en
marcha uns mecanismos que, na vez de favorecer o desonvo lvi,
mento do sector, propícian, cando non inducen ou fomentan , a co,
rrupción. A concesión de axudas fraudulentas de máis de 1.500 mi,
llóns de pesetas para cursos agrários a organizacións como Xóvenes
Agricultores e Silvanus, directamente relacionadas co PP, asi o de,
mostra. Hai un dado que semella irrefutábel: os indivíduos censa,
dos non chegan a 80.000 e os solicitantes dos cursos foron 135.000.
Asi que, para que cadrasen as contas terian que solicitar eses cursos
máis do 20% dos afiliados á Seguridade Social e, cada un, facer seis
cursos. Por menos acaba de dimitir o ministro Manuel Pimentel.
Ao mesmo tempo, outros cartos públicos van parar a empresas co,
mo Larsa, Leyma ou Leite Celta que, despois de saneadas, van parar
a multinacionais, cunha sustanciosa plusvalia para os seus proprie,
tários. Concretamente esta última empresa, vendida ista semana co
beneplácito de Fraga e o conselleiro Gago, naceu grácias aos 915
millóns de pesetas de subvencións a fondo perdido outorgadas du,
rante os catro primeiros anos da sua existéncia. +
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O BNG logra rachar por vez primeira
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O BNG 'logrou rachar por vez primeira nunha campaña eleitoral ás eleicións xerais a bipolarización
entre o pp·e o PSOE. Tanto é asi que o rotativo Financia/ Times recoñécelle que pode ter a chave
do novo Governo do Estado amparado nos votos da xuventude. Mais o PP, axudado polos atentados de ETA, está a furtar o debate sobre a reforma do Estado, peza básica na nova lexislatura.
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E3Nd xa 'p inta algo 'no Estado.
Esta é a idea ' máis riovidosa
que está a deparar -. a · campaña
eleitoral, que permite rachar
coa bipolarización PP-PSOE.
As etapas que está a queimar
o nacionalisnio galega _arden
coma iscas de Edlo. Se hai
catro :anos a idea era estar
presentes en Madrid, agora xa
callou no eleitorado a idea de
"ter capacidade para decidir".
Os distintos inquéritos eleitorais outórganlle a posibilidade
de ter grupo par.lamentário
próprio e, mesmo un xornal
como o Financia/ Times, se fai
eco do ascenso do BNG, e
acredita no seu papel na poi ítica estatal.
O BNG non quer acºo char as
suas bazas no Estado. Amósanse seguros de que a meta
do grupo parlamentário será
unha realidade. En base a esta
premisa afirman que se os votos do bNG son necesários para a investidura, nunca van posibilitar que o elexido sexa Aznar. De apoiar a ·Almúnia, será
baixo pontos "moi claros, sen.
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Austria hopes
Haider move
offers chance

O Financia! Times do dia 1 de Marzo destacou na primeira páxina unha reportaxe sobre o ascenso previsto do BNG.

Eleicións e liberdades nacionais
O xeito de Estado que se defende tamén
marca o posicionamento político de cad~
forza. As cuestións sociais pode
emarcrarse demagóxicamente con
propostas como a suposta baixada de
impostes que anunciou Aznar. Non é esta
medida demagóxica, por máis que poda
parecer o contrário, algo progresista per se. Pagar impostas é un acto de
solidariedade social, de política
redistributiva, polo que é máis solidário que
todos aporten, pois os impostas seguen a
ser o prezo da civilización e a principal
función do Estado radica na recadación e
na distribución deses recursos, dándole
prioridade política. Pero é que a afirmación
de Aznar é falsa porque desde 1996 ten
aumentado a presión fiscal, via taxas e
impostas indirectos.

Imprenta:
E.C. C-3 1958

EIRÉ - H. VIXANDE ·

A valoración dun imposto non se pode
facer logo, unicam~nte, en función de
canto se paga, senón de como se distribue
ese pagamento e de que nos dan a
cámbio do que pagamos. O problema
agrávase se se baixan os impostas
directos, favorecendo coma neste caso as
rentas de capital fronte ás rentas de
traballo, mentres se aumentan os
impostas indirectos en produtos
necesários, que todos consumimos e
polos que se paga o mesmo mália á
grande diferéncias de rentas. Foron a
baixa dos impostas indirectos o que
sempre marcou a política de esquerdas

fronte á dereita. Ademais pode ser
socialmente moito máis progresista non
reducir os impostas e investir o superávit
· fiscal en políticas sociais dirixidas aos
máis desfavorecidos.

Á par da política fiscal, están as libertades,
que non poden ser conculcadas (''tiñamos
un problema e resolvémolo", afirmou
Aznar cando narcotizaron a uns
emigrantes para expulsalos, suponse, aos
seus paises de orixe) nen tuteladas. Pero
non só as libertades individuais, públicas e
privadas, senón tamén as libertades
sociais, colectivas. E de entre elas as
libertades nacionais: o dereito a existir
como povo, o dereito á sua cultura, á sua
língua, a decidir por si mesmo, a ser dono
do seu destino. Por iso na custión
nacionalista, o chovinismo españolista
alonxa a José Maria Aznar e ao seu
partido da centralidade.
Mais este debate sobre as libertades
colectivas, como cidadáns duns povos
diferenciados, estase a furtar nestas
eleicións. ETA realizou un magnífico
servício para a dereita española cando
rachou a trégua e comezou os atentados
en plena campaña eleitoral. A dinámica da
formulación dun novo estado, na que
entrara o PSOE, ademais das forzas
nacionalistas, quedou totalmente
sepultada baixo os cadaleitos de mortos
como Fernando Buesa. Ao PP só lle

importa a "opinión pública", segundo
palabras de Mayor Oreja, e ETA
proporciónalle o material de primeira
calidade para realizar non só a
manipulación, senón a chantaxe
emocional e política á que, por desgrácia
non se dan sustraido nen sequer os
perxudicados por esta dinámica.
Pero ainda que apareza acochada o que
se vai dirimir na próxima lexislatura non é
un modelo social, no que coinciden tanto
PP como o PSOE -con lixeiras variantes,
sobre todo de talante-, senón o modelo de
Estado. Un modelo de Estado que
avanzará máis ou menos na sua
definición, nos pasos a dar, pero que se
marcará sustancialmente no papel que
xogue cada comunidade no entarimado
económico, político e social. Definirase o
papel de cada rexión en Europa, a sua
integración económica e a sua relación
através do Estado. Os sectores produtivos
que van ser potenciados ou suprimidos en
función dos médios que se lle dean para
poder ser competitivos, máis alá de
políticas de cuotas ou de acordes
bilaterais. Por iso Galiza necesita unha
voz própria potente e equipararse a
bascos e cataláns na sua capacidade de
presión. Por iso Galiza necesita unha
política própria, en función do país, con
obxectivos claros e capacidade para
logralos.+
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satos e concretos", que o candidato pala Coruña, Francisco
Rodríguez sintetiza deste xeito:
"un plano ferroviário para Galiza; que se nos permita a coxestión _da bacia hidrográfica
do Miño e unha revisión da política agrária e pesqueira". Ademais, para o BNG esta debería
de ser a lexislatura na que se
comece a reforma institucional
do Estado.
Pero o BNG tamén lanza unha
mensaxe nídia aos seus eleitores: "unha vez facilitada a formación dun governo de progreso , reservariamon0s unha
libertade absoluta de actuación ". Francisco Rodríguez
afirma que "non fustigariamos
por fustigar , pero tampouco
nos entregariamos a un governo polo único feito de que se
defina progresista". Beiras , pala sua banda, lanza sempre a
mensaxe de que , na Galiza ,
non hai outra esquerda que o
BNG , ainda que , claro, "ten
que asumir o papel de defensa
da identidade nacional no seu
conxunto".
A táctica do PSOE na Galiza
non está tan clara . Por unha
banda tentan dar unha mensaxe galega que contrarreste á
do BNG, pero nos cartaces e
valados non aparece nengunha cara de aquí só Almúnia .
Os médios tamén centran a
campaña do PSdG-PSOE en
Madrid , sen que os galegas
teñan un papel destacado, secadra porque ninguén os coñece.
O único que ten voz própria é
Francisco Vázquez, que non só
leva a sua campaña particular,
senón que diferéncia as suas
mensaxes claramente das xerais , até facelas contraditórias
coas do próprio Almúnia . Por
se fose pouco, os intentos do
PSdG-PSOE de capitalizar os
acordos co BNG , son desbaratados por Francisco Vázquez
que critica abertamente os
pactos, mentres Pérez Touriño
non dá asentado a sua mensaxe autóctona.
Tampouco o PP ten fácil a sua
campaña na Galiza. Aznar é o
grande centro de atención segundo deseñaron en Madrid.
Pero na Galiza, os recada dores de votos, saben que Aznar non vende e tentan adaptar
a campaña á nosa realidade.
Aznar sobrancea nos valados e
nos médios de comunicación,
contratados desde Madrid, pero Fraga é o grande activo, segundo a campaña deseñada
na Galiza. Del son as rádios e
os mítins, del as propostas. A
dualidade é evidente nas mensaxes pois Fraga non é quen
de facer de eco de Aznar e lanza propostas suas que distorsionan a voz de Madrid.

independentistas
divididos·e
os galeguistas
,,,,
testemuna1s

.

O BNG centra a campaña na Galiza
O BNG fai fincapé en centrar a
campaña na Galiza, nas perspectivas que se abren para o país e na situación que viveu desde chegar Fraga ao poder en
1990 , que se agravou desde
1996, cando Aznar chegou ao
Govemo no Estado. Os nacionalistas consideran que é preciso
dotar ao naso país de peso político cun grupo parlamentário no
Congreso e representación no
Senado. A "capacidade de decidir" conxúgaa o Bloque cunha
política progresista que permita o
avance da Galiza.
O primeiro mítin de campaña
dos nacionalistas celebrouse
nun ateigado cinema de Ponteved ra. O líder desta forza,
Xosé Manuel Beiras comparaba esta campaña coa que hai
catro anos, que levou aos candidatos do BNG por Ponteved ra e A Coruña , Guillerme
Vázquez e Francisco Rodríguez ao Congreso. "Hoxe Guillarme é un experto tribuno que

en todos estes anos fixo estar
presente Galiza no Congreso",
dixo Beiras.
Atina o líder nacionalista. Desde a tribuna, nos mítins Vázquez repasa as suas demandas
no Congreso e arrinca os
aplausos dos presentes, un público que interrompe con frecuéncia o discurso do deputado. Hoxe Guillerme Vázquez
domina o tempo da oratória e
enúncia, unha a unha, as veces
que obrigou aos deputados galegas doutras forzas a pronunciarse sobre a situación do país. Tamén denúncia Vázquez
como eses mesmos deputados
votaron, xuntamente cos ministros galegas do governo amigo,
en contra dos intereses de Galiza en moitas ocasións.
Guillerme Vázquez, Francisco
Rodríguez e Beiras repártanse
os papeis . Os primeiros dan
canta dos logros acadados pala presenza en Madrid e as de-

mandas exixidas, o segundo
centra as suas intervencións
na situación económica do país
tras dez anos de w>ver;nos de
Fraga lribarne e na renúncia
que incorreu este últjmo a defender os seus sectores produtivos. "Fraga traicionou ao país
e aproveitouse da boa vontade
da cidadania", afirma Beiras.
Os vindeiros anos son cruciais,
a xuízo dos nacionalistas, xa
que no 2006 remata o periodo
no _que Galiza poderá acollerse
aos fundos estruturas. "Coa
entrada dos países do Leste
na Unión Europea, nós, os galegos, que somos pobres, seremos ricos por comparación,
e non recibiremos nada", adverten. Por iso e porque moitas das competéncias que
afectan á Galiza están nas
· mans de Madrid e de Bruxelas
é polo que é preciso dunha
voz forte que demande o cumprimento dunha verdadeira política de desenvolví mento.•

O Financial Times
salienta o ascenso do Bloque,
que supera a tocios os partidos de esquerda

Pior son os candidatos como
Saltar Pumar que afirman que
"con Aznar Ourense non levantou cabeza", ou Carlos
Mantilla (número dous por
Pontevedra) quen pensa que é
lóxico que as infraestruturas
do Mediterráneo teñan prioridade. ·

"Nengún outro movemento político deu atraído con tanta forza
á xente moza coma os nacionalistas de esquerdas de Galiza,
no húmido recanto do noroeste
,ibérico". Asi arranca o artigo
que publica na segunda páxina
o Financia! Times do 1 de Marzo David White, cunha chamada na coluna de entrada, en primeira páxina e o sumário: "os
votantes novas poden converter
ao Bloque Nacionalista Galega
nun factor clave do Parlamento
español".

Pero no PP en Madrid están
tranquilos a respeito de Galiza,
todo o máis perden tres deputados (Ourense, Lugo e A Coruña) a favor do BNG, pero tamén
o PSOE perde un ou dous en
favor dos nacionalistas. Estes
moito máis seguros.•

David White di que o esquerdista
BNG non se parece ás principais
formacións nacionalistas basca e
catalana, nacidas entre as clases
médias e advirte que outros partidos nacionalistas de esquerdas
non teñen nen o protagonismo
nen o atractivo nas urnas do Blo-

que. Citando a tradición céltica
do País e a vitalidade do seu
idioma, o artigo salienta a definicion que fai Beiras da Galiza como país que mantén con España
unha relación similar á dunha colónia coa metrópole.
Nauta parte, define o BNG coma
"unha amalgama de pequenos
partidos que van desde o comu. nismo ao centrismo" e salienta
na fronte nacionalista que non
fale en termos de independéncia
e colabore con cataláns e bascas. White cita a Beiras "Hai separatistas no Bloque, pero non
actuan coma separatistas. Queremos ter institucións políticas
soberanas, algo que se pode
acadar nun Estado federal".
En palabras do voceiro nacionalista citadas polo Financia! Ti-

mes, o Bloque votará na investidura aos socialistas para conseguir do novo governo central o
seu apoio perante a UE para o
seitor da pesca, dos estaleiros e
da agro-indústria, pero non contempla a coalición co PP de centro-direita, coma fixeran os poderoso nacionalista~ cataláns.
O Financia/ Times atribue o espectacular crecemento do blo-.
que á Beiras "de 63 anos, talador, espilido, con barba gris e
unhas características crenchas
brancas, veterano da clandestinidade anti-franquista, tradutor
da narrativa moderna francesa,
profesor de economía aplicada
e cun posto ben gañado na intelectual idade galega hai un
cuarto de século gracias ao xa
clásico O Atras.o Económico da
Gafiza.+

Tanto a Assembleia da Mocidade Independentista, AMI,
como Primeira Linha optan
por promover a "abstención
activa" nesta consulta. Primeira Linha, que protagonizou un
incidente durante a apertura
de campaña do PP, maniféstase contra a constitución e
opta pala autodeterminación
porque considera que nos últimos vinte anos do actual mar~
co xurídico político os problemas do povo galega continuaron a ser os mesmos. Pqr outra banda, no seu día a Constitución non contou coa aprobación da maioria da
povoación donoso país,
recorda esta forza. Ademais,
Primeira Linha lembra que está en marcha un proceso de
unidade da esquerda independentista.
·
Para esta organización é precisa a abstención activa e rexeita volver a "prestar o voto
ao BNG" porque "votar BNG
significa apoiar a Joaquín Almunia". Un comunicado de
Primeira Linha, ante o feito de
que non existe de momento a
unidade da esquerda, pediu
"que nesta ocasion os sectores máis lúcidos, conscientes
e combativos do proletariado
e da mocidade galega apoien
a abstención".
A petición de Primeira Linha é
unha crítica velada á Frente
Popular Galega. Se ben esta
última organización participa
na estratéxia da constitución
dunha forza comun, vén de
apresentarse ás eleicións con
candidaturas nas catro
circunscripcións eleitorais nas
que. se divide o país~ O lema
que leva nesta consulta, "Pra
que remate esta vergonza", é
orixinariamente de Castelao.
A FPG coincide con Primeira
Linha ao criticar "ao nacionalismo hexemónico do BNG" e
sinala a disolución dos seus
princípios. Por esta razón, a
FPG apreséntase ás eleicións
- como o outro nacionalismo.
No campo do galeguismo, Coalición Galega e Democrácia .
Galega son os dous partidos
que concorren. Democrácia
Galega renunciou recentemente ao ideário nacionalista, agora procl.ámase autonomista e
pretende rabuñar votos ao
BNG co argumento de que non
é tan radical como o Bloque.
"Galiza cambiará cando ti queiras" é o lema co que concorre
o partido que dirixe Enrique
Marfany, que denundou que
esta forza é vítima dun boicote
informativo.
Coalición Galega tampouco
está conquerindo repercusión
nos meios de comunicación.
Esta forza centra a sua campaña na província de Ourense
e, ainda que colocou cartaces
en várias vallas, carece dunha oficina de prensa que
difunda axeitadamente a sua
actividade. •
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Aznar promete o_AVE pero non aclara para cando
O público do PP nos mítins galegos ten unha média de 55 anos.
No que ·ofereceu Aznar o Mércores 1 de Marzo en Vigo a organización houbo de facer un esforzo
para localizar ao grupo de mozos
que nesta campaña sempre está
detrás da tribuna de oradores.
Aznar vai cun séquito moi numeroso, a prensa ocupaba máis da
metade do espácio de platea no
pavillón das Travesas, por iso o
público rebordaba polas bancadas. Fora, habia autobuses de
Ourense, de Compostela, de
moitas partes do país.

O PP e o PSOE amosan moitas coincidéncias políticas, pero
tamén no desenvolvimento da
campaña. A televisión marca o
ritmo e as mensaxes están seriadas. Onte impostos, hoxe
educación e mañán agricultura.
Tanto ten que toque sanidade
nunha comunidade que ten
transferido esa competéncia
porque o discurso non é para o
auditório. O público non é máis
que recheo para as cámaras
de televisión. Os oradores prévios aos candidatos ao líder
principal leen ás presas os
seus discursos para que o seu
número un entre a tempo no telexomal ou para que os
informativos podan coller o mellar corte da sua intervención.
Campaña e espectáculo.

As promesas de Aznar para Galiza son basicamente beneficiarse
da bonanza económica de todo o
Estado e o túnel do Guadarrama,
que "é indispensábel para que
chegue. a alta velocidade, que digo que cheg~rá". Contodo, Aznar
non aclarou cando. O tren é 'o
que maiores aplausos suscita entre o público popular, ainda que a
promesa non pase do Guadarrama. Se cadra tamén haberia
aplausos ao falar da pesca ou do
agro, pero nen unha mención.
Fraga conquere salvas de aplausos. Xa ao comezar o discurso,
breve e en castellano case todo
(só Xesus Palmou falou en galego), avisa: "Estas son as eleicións
máis importantes das história da
democrácia porque xogámonos a
unidade de España". A unidade é
unha apelación da que tamén bota man Aznar, ainda que en nengun dos casos este demo suscita
aplausos calurosos. Foron maiores as palmas co "Ei carballeira!"
co que Fraga se despediu.

No mitin de A%nar en Vigo, Raxoi dixo que hai que

A base do discurso de Aznar é a
promesa de normalidade e de
benestar. Di que vai criar un millón catrocentos mil empregos e
que prepara unha rebaixa nos
ilT!postos direitos. Sobre as subas dos impóstos indireitos e
das taxas, cala coma un peto.
lso si, no balance da sua xestión recoñece que unha das autovías está por rematar, ainda que
non ten inconveniente en atribuir-

le~brar

o pasado de todos. Esquecia que máis tard.e Fraga habia de intervir.

se a sua construción íntegra.
Mália que Aznar asegurou en Vigo
que nos mítins do PP ''vén falarse
de feítos, non dos outros", tanto
Palmou como Fraga lembran "as
alianzas do PSOE cos comunistas" e Raxoi retírese aos socialistas sen mencionar o seu nome, sinalando os problemas internos
que tivo o PSOE durante toda a
lexislatura e que o levaron a cam-

biar duas veces de candidato. Pero Raxoi ainda foi máis duro, de
Beiras dixo que "sempre insulta e
rematará insultándose a si mesmo". O ministro pontevedrés chegou ao cimo cando deu nome e
curriculum , por suposto negativo,
do publicista que deseñou a campaña que denunciaba que o PP
reduciu en 25.000 millóns os cartas para bolsas de estudos. Era
un aviso aos navigantes. •

Almunia vén á Coruña a falar do INSALUD
cando na Galiza a sanidade écompeténcia do SERGAS
Os mítins do PSOE están ben
montados. O cenário está composto por sete paneis de suporte
industrial e unha grande pantalla
de televisión permite seguir aos líderes de perto. A mensaxe é outra
cousa e depende dos oradores.
Destas Almunia só estivo na Coruña, nun mítin no que sobresairon
Francisco Vázquei: e Emílio Pérez
Touriño sobre JoaqUin Almúnia e
a candidata pola Coruña Carme
Marón. O Palácio de Congresos
da cidade estaba ateigado de bandei ~as socialistas e dun público
entregado. Entre este último estaba o ex ministro socialista Abel
Caballero, un home que atopa na
Coruña mellor acomodo que en
Vigo, xa que nesa cidade, onde
está afiliado, os seus partidários
están a moquetes co sector oficial.
O castellar.o é língua oficial nos
mítins socialistas coruñeses.
Carme Marón contado e~ixiu
que ninguén lle dese leccións de
galeguismo e Francisco Vázquez pasouse á sua língua e á
de Rosalia cando tivo que falar
"dos intereses deste país". Foi
un parágrafo brevé que pronunciou xusto despois de dicer que
"a nos a pátria é a constitución".
Tras Vázquez interviu Pérez
Touriño. O alcalde coruñés esquece as diferéncias entre ambos e presentao como "un amigo, un compañeiro bon que veu
a pór orde no partido'', é dicer, a

Duas formas
de concebir
,,,
a campana

Pero un mítin socialista ou popular non só son os discursos,
tamén está a música, os vídeos que se exiben para mofarse
dos candidatos dos outros partidos, a retransmisión que se
fai en directo do próprio mítin
através dunha grande pantalla
de televisión situada no cenário, os barridos das cámaras
entre o público cando ovaciona aos candidatos, as bandeiras que se reparten entre os
militantes, a música ... Un circo, sen dúvida, pero tamén un
acontecimento dinámico que
oferece diversión cando o orador é aburrido ou cando as explicacións son
incomprensíbeis.
O BNG representa o outro estilo. Excusa organizar os mítins
para entrar no telediário porque
tora da sala non hai unha unidade móbil para enviar en
directo as imaxes a Compostela ou a Madrid. Onde está Beiras, hai cámaras, como non,
pero son para os resumas da
información eleitoral, na que o
BNG aparece en terceiro lugar
ainda que no Parlamento sexa
a segunda forza.
Contado, os mftins do Bloque
están algo orfos, fáltall es calor. As poucas bandeiras que
ondean son as que os militantes traen da casa e a música
resérvase para entrar no auditório. Todo o esforzo vai en
lus e megafonía, o xusto para
que poda verse e ouvirse o
mítin. O resto é unha litúrxia
demasiado prolongada para
non ter nengun aditamento
nuns tempos nos que o eleitorado está afeito á fartura.

arranxar a desfeita que o próprio Vázquez provocara na secretaria xeral. Emílio Pérez
Touriño é o único que emprega
o galega e tamén o que conquire os apláusos máis sinceros,
faino cando fala do sector agrário e cando demanda unha política pesqueira acaida ás necesidades galegas.
Pero a estrela é Almunia, unha
estrela sen lus, que na Coruña

comezou piropeando a cidade e
que conqueriu ruborizar ao auditório cando falou da marcha
do Deportivo. Tardaba en entrar
en matéria Almunia e para cando o fixo prometeu unha fiscalidade máis redistributiva. Pero
Joaquín Almunia viña á Coruña
a falar doutra cuestión. Era un
dos temas cos que vai debullando o programa ao longo do Estado. Na Galiza tocou a sanidade , xusto un aspecto sobre a

que as transferéncias son totais. Explicou, ponto por ponto o
que ia facer co lnsalud, como
se aquí non houbera Sergas.
Podía ter falado da agricultura,
da pesca ou da política exterior,
algo que sen duvida interesaba
máis aos presentes . Porén, o
candidato socialista á presidéncia do Governo central marchou
ovacionado polos asistentes. É
o que teñen os mítins, van os
convencidos. •

lso si, as mensaxes non son
ambíguas e os temas
interesan. Moitas veces nas
cidades abórdanse cuestións
relativas ao rural e outras a·indústria é motivo de discurso
no campo. A diversidade do
país abriga a un partido a lembrar aos seus cidadáns que
os problemas dos outros son
vitais para todos. Pero moitos
botan en falla certo estímulo e
se cadra cantar o hino ao final
dunha "misa" na que se galvaniza a militáncia para ?frontar
un obxectivo comun. As veces
non hai que temer apelar ao
corazón, sobretodo porque un
sinónimo de mitin ~ aren,ga.-+
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Despois de seis anos,
Ferrol aproba os orzamentos
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Pontevedra e Vigo abandonan o plano
de reciclaxe de SoGAMA por ineficaz

Nova man_ifestación
dos mariñeiros do banco canário·saariano
Mariñeiros afectados polo vencemento do acordo de pesca con Marrocos volvéronse manifestar o Martes 29 de Febreiro en Cangas, vila na que cortaron o tráfico durante
máis de duas horas. Demandan a sua urxente renovación
e denúncian que o PP teña paralisadas as negociacións
até despois das eleicións. O paro do banco canário saariano, que comezou o 1 de Decembro, afecta
fundamentalmente aos mariñeiros do Morrazo, Riveira e A
Guarda e a pervivéncia desta frota depende depende case
que exclusivamente da renegociación do documento.•

e<>-P.B.

Os Governos municipais de
Vigo e Pontevedra veñen de
anunciar que abandonan o
plano de reciclaxe de Sogama
pola sua ineficácia e que non
asinarán o convénio subscrito entre a empresa de recollida Ecoembes e a Xunta. Desde o Concello de Vigo explican que a experiéncia piloto
de Sogama na cidade non foi
satlsfactória e o alcalde de
Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, reitera que esta
sociedade só persegue benefícios económicos. Nengunha
das sete cidades subscrebeu
até o de agora o convénio.

Poio nomea
fillo adoptivo a Adolfo Pérez Esquivel

O presidente de Sogama Luís
Mingos calificou de "desoladora", "inexplicábel" e "lamentábel"
a decisión de Vigo e Pontevedra
e anunciou que o Mércores 1 de
Marzo a sociedade iniciaba a retirada dos colectores amarelos.
Pero tanto desde o concello de
Vigo como desde Pontevedra
réstanlle importáncia a esta decisión e insisten en calificar de
ineficaz o plano da Xunta.

Por outra banda , o edil de
Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores sinala que a recollida selectiva que suspendeu desde o Mércores 1 de
Marzo Sogama, non inclue a

>

"Meu pai foi un dos milleiros de emigrantes que chegaron
á Arxentina en busca dunha nova vida". Quen asi fala é o
_premio Nóbel da Paz, Adolfo Pérez Esquive!, filio do combarrés Cándido Pérez González, que será nomeado ''tillo
adoptivo" de Poio o vindeiro 24 de Marzo. O concello que
governa Luciano Sobral, do BNG, tivo coñecimento da visita de Pérez Esquive! a Galiza, onde entre outras actividades participará nas xornadas do Seminário Galega de
Educación para a Paz, e acordou iniciar expediente para o
nomeamento do arxentino. A proposta do instrutor, o concelleiro Emiliano Quintillán, reseña que "este filio de galega percorreu o mundo defendendo os direitos humanos e
denunciando o xenocídio cometido en Arxentina". Pérez
Esquive!, que sufrlú cárcere e tortura nos anos setenta
no seu país, é hoxendia presidente honorário do Servizo
Paz e Xustiza de América Latina e da Liga Internacional
dos Direitos e Liberación dos Pavo, con sede en Milán.+

Eficácia contra incéndios,
máis superficie queimada
En Yigo o próprio concello ten un sistema de reeolricla selectiva que funciona desde hai
sete anos.
A.N.T.

recollida de papel, vidro e matéria orgánica, porque son refugallos "que ninguén paga".
Denúncian que Sogama, pola
contra, teime en facerse coa
recollida dos plásticos, que
suman pouco máis do 1O por
cento do lixo doméstico, "pola
sinxela
razón
de
que
Ecombés, abona 85 pesetas

por quilo recollido, e iso é un
negócio de vários miles de millóns ao ano". O plano piloto
de Sogama afectaba a catro
bairros da cidade, nos que se
recollian uns 3.000 quilos diários de envases de plástico, o
que supón uns ingresos
anuais para Sogama duns 90
millóns de pesetas.•

As duas ·cidades
traballan en planos de recollida selectiva
En Vigo seguirá funcionando un
sistema de recollida implantado
hai sete anos polo próprio Concello e que ten como obxecto
separar en orixe papel -colectores azuis-, plástico -amarelos-,
latas -vermellos- e vidro, verdes. Asimesmo, o Governo municipal está a elaborar o seu
próprio modelo de tratamento integral de lixo, un plano que se
fundamentará na separación en
orixe dos diversos materiais para facilitar a sua·reciclaxe e reutilización. Desde o Concello indican que este sistema, ainda en
estudo, caracterizarase por respetar, con máis fidelidade que o
de Sogama, o obxectivo final da
reciclaxe. O plano prevé a recuperación da matéria orgánica e
de todos os envases, asi como
resíduos voluminosos, ou peri-gosos. _ . . . . , _ . . , ~ . _

5

Por vez primeira en seis anos, o governo municipal de Ferro!, que encabeza Xaime Bello (BNG), ven de aprobar os
orzamentos do concello. Até o de agora o Governo tiña
prorrogado as contas de 1997, que á sua vez eran unha réplica das de 1994, pola falta dun acordo durante a pasada
lexislatUrá e a anterior entre o Partido Popular e /ndependentes por Ferrol. Os orzamentos contaron co apoio do
PSOE e a abstención do PP e lndependentes por Ferrol.+

Nengunha das 7cidades subscrebeu óconvénio asinado entre Xunta eENCOMBÉS

En Vigo , Sogama só realizou
recollida selectiva nun bairro, o
de Coia. e cuns resultados, segundo explica o Governo municipal, pouco satisfactórios. "Durante o tempo de funcionamento desta experiéncia piloto -sina la n- demostrouse que a
maioria da cidadania non lle dá
aos colectores amarelos o uso
previsto", e dicer, o de recebar
unicamente envases.

,

Para o Governo municipal, a sinatura dun convénio de cinco
anos con Sogama hipotecaria
calquer outra solución que quixera adoptar o Concello. "A sua
proposta -engaden- céntrase
ademais nos envases lixeiros.
Estes, representan unha mínima
parte dos resíduos, a máis difícil ·
de reciclar, polo que Sogama
queima a meirande parte".
Ao tempo o Governo municipal
nega que, tal é como afirmou Sogama, o Concello vaia perder mil
millór:is de pesetas por non suscreber o convénio. "Unha vez
posto en marcha o plano de tratamento de lixo que se está a preparar -indican- o Concello vigués
terá os mesmos benefícios económicos que Ecoembes outorga
a todas as institucións que realizan o traballo dEHeQuperación de

envases usados". En todo caso,
engaden que a grande beneficiada por este contrato seria a própria Sogama, porque o convénio
reportarialle uns ingresos de 300
millór:ls de pesetas ao año.
O alcalde de Pontevedra, Fernández Lores, tamén indicou
que esta cidade contará, antes
do prazo que marca a lei, cun
plano de recollida selectiva que
contemple a reciclaxe, redución
e reutilización. O edil tamén denúnciou a existéncia dunha
"campaña de acoso e presión"
emprendida por parte da Consellaria de M~io Ambiente e Sogama contra o Concello e volveu
emplazar ao Executivo galega a
negociar .coas grandes cidades
un sistema único de tratamento
do lixo basado na reciclaxe e na
. . . , reutili¡;gqig[l t • l-., , c.
~,

Esta á a ecuación á que chegou Pedro Ramón Álvarez,
subdirector xeral de Seguridade da consellaria de Interior,
que explico1.,1 no Parlamento o Martes 29 que-os. sistemas
de loita contraincéndios son tan rápidos que os
pirómanos axiña voltan a queimar monte. Miguel Cortizo ,
do PSOE, foi o deputado que exixiu explicacións da Xunta
sobre a contradición de que as causas apontadas pota
Xunta para xustificar os incéndios aponten ás tarefas de
limpeza de fincas para despois explicar o aumento dos lumes pola intencionalidade dos mesmos.•

Ocol~tivo de pais e nais polo galego
implántase en Compostela
Axudados pala Mesa pola Normalización _Lingüística, os pais
e nais de Compostela preocupados pola situación do idioma,
especialmente nas escalas infantís veñen de constituir un
grupo de traballo en Compostela. O Colectivo de Pais e Nais
polo Ensino en G9.lego, constituído anos atrás, revitalizouse
o pasado ano en Vigo cun grupo de persoas con fillos galego-falantes que teñen que ser escolarizados en castelán. A reunión de Compostela celebrouse o 26 de Febreiro. •

Aumenta a petición de condea
para unha muller golpeada pola policia

1., , , •

Celebrouse a vista que quedara aprazada o 9 de Febreiro
contra unha viciña de Vilaboa, e un policia, acusados ela
de agresións, e o axente, pota acusación particular, de lesións á muller, solicitándolle doce semanas de arresto.
Surprendentemente o fiscal aumentou a petición de Pilar
Lameiro á que nun primeiro momento solicitaba un ano de
prisión e trinta mil pesetas de multa. Segundo o fiscal, esta muller agrediu ao policia cun pao cando participaba
nunha protesta contra a empacadora o 2 de Xuño de 1997
e, por esta razón, el respostou cun golpe. O xuíz, alegando
que xa tiveran tempo de apresentala, rexeitou unha gravación da defensa, procedente da televisión local no que se
aprécia o golpe dado polo policia. Na parte superior, a foto
, P-l.4~1i.cada, por ANT no número do 5 de ~uño de 1997.+
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CARTA ABERTA A FRANCISCO CARBALLO

sos

SANTIAGO PROL BLANCO

XEsus REDONDO ABuIN

Foi nun dos primeiros mítins aos que asistin
na miña vida. Non se celebraban eleicións
democráticas desde o 36. Vostede, que xa
colabora coa -hoxe desaparecida- Agrupa,
ción Cultural Os Cabaceiros, achegouse a
Maceda para apoiar publicamente a candida,
tura do Bloque Nacional,Popular Galego
(UPG/AN,PG apenas legalizados). Defendía
o programa das Bases Constitucionais que nos
deberian levar cara un Estado Federal. Escoi,
tei, abraiado, a contundéncia e dignidade
coa que xustificou as suas orixes. Irnaxe inde,
lébel coa sala de festas do Brand.in ateigada
de xente da bisbarra e, surpresivamente, con
todos os poderes fácticos locais agás un.

Seria soñar pensar que quedan espá,
cios por contaminar en algures. Pero
o que está pasando no monte da Cu,
rota é unha barbaridade: incine,
ración a ceo aberto do lixo urbano.
De canta porcallada hai, dá noxa su,
bir ao mirador aquel aoque daba gus,
to ir ainda non hai tanto. Noxo e rá,
bia. Non hai direitO a perpetrar ali
aquel inferno, aquela cafrada. non
hai direito a aquelo en nengunha
parte: bolsas de plástico espalladas
polo chan e planeando polo ar, gase ,
fume, cheiro ... un fedor que se corta
a navalla. Parece mentira que o pre,
sidente da Depuración sexa de por ali
ao lado.

Voltou nas do 79 e posteriores.· A vitalidade
era a mesma mália os adversos resultados:·
Ainda ia masivamente público aos actos con,
vacados. Non lle perdin a vista. Aquel ano fi,
naron Celso Emilio e Blanco Amor. Estuda,
ba eu en Ourense. ·Compartia curso, aula e
amizade con Xoán Carballa que, daquela es,
coitaba a Viglietti, lia a Sir Arthur Conan
Doyle e recitaba con paixón a Rosalia.

Estamos falando dunha paisaxe impar.
En dias propícios, cando mar e ceo son a
mesma cousa, o que e ve d de o cum
da Curota non ten transcripción a pa,
lavras. Hai que velo e nada máis. Se dá
tempo porque empeza a ser tarde.

Logo veu a arde da retirada de História de
Galiza e o seu proceso: No mes de Agosto

de 1975, Galiza viviu unha onda de terror.
Detencións e rexistos domésticos culminaron
o dia 12 , no que a policia española asasinou
a Xosé Ramón Reboiras Noia, un dos diri,
xentes da UPG. O manual, editado pola

Están apodrecendo ar, chan e paisaxe.
E apodrecer o contorno é acomodar o
monstro que há devorarnos. O verte,
deiro da Curota é o monstro da Bar,
banza. Arregaña os dentes cara todo
nós cada vez máis. Seguir alimentando
ese monstro seria de tolos.

AN,PG pasou á clandestinidade e foi to,
do un éxito de vendas ( tirou do pre lo
duas edicións e unha reimpresión en Pon,
tedeume). Quen daquela, que flirtease ou
estivese na órbita do nacionalismo, non
conserva un exemplar?

O que agora ternos son gases tóxicos,
fumes velenosos e platos voadores de
plástico infestado. Urxe cortar polo
san ese cancro. Vergoña debia darlle
aos presuntos implicados.

Este -case centenário- semanário reapare,
ceu en Compostela cando todo estaba por
facer (Decembro do 77). Fora refrotado,
despois dunha crise, en Vigo (Novembro do
81). Vostede estaba ali como artífice capital
soerguendo aquel proxecto nacional que
tanto representa hoxe no país, consolidado
xa como terceira empresa editorial, xunto
con Xerais e Galaxia: Eiqui aprendin moitísi,
mo. Eduqueime através desta iniciativa na de,

mocracia, no traballo colectivo e na actividade
cultural e síntome satisfeito do que fixen.
Várias xeracións, entre elas a sua e a miña,
coincidíamos na admiración. por Ernesto
Cardenal na Nicaragua sandinista dos oiten,
ta; aquela espranza tan violentamente doce
(Cortázar) que ·resistira até a extenuación o
asédio económico e militar do. eterno ínimi,
go do Norte. Identificámonos coa T eoloxia
da Liberación, co bispo catalán do Matto
Grosso, Pedro Casaldáliga, con Xabier Go,
rostiaga, Ignacio Ellacurría, monseñor Ro,
mero, Gaspar G. Laviana, o Cerro Guazapa,
Ursulatán Solentiname ... Luchamos para ven,
cer, ¡No pasarán! Clamaba Carlos Mejía Go,
doy. Coñeciamos o mapa de Centroamérica
coma o milleiro de rios <leste país. Revolu,
cións abortadas. Soños dun continente am,
putados. Submisión ao gringo imperialista.
Nos veráns semellaba doado atopalo a vos,
tecle pala vila de Maceda, maiormente os
días de feira compartindo lertúlia na cafeta,
ria do Cesáreo con Moncho. Ramos, o so,
ciólogo afincado en Barcelona. Sabiamos
que, desde pouco despois da sua chegada a
Vigo no 72 -=-moitísimo antes da presidencia
de Promocións Culturais Galegas-, impartía
docéncia na Escala de Maxistério, á par que
dirixia a Asociación Cultural e que traballa,
ba activamente no sindicalismo e no Blo,
que (fora candidato várias veces). Tarefa ár,
dua. Despaciosa. Emerxente. Imparábel. A
fotografía en roupa sport lendo o manifesto
a prol da língua e a da Carreira pda Defensa
do Idioma portando o testemuño polas ruas
de Vigo (Maio do 85 con Méndez Ferrin),
forman parte da iconografia máis nosa.

Francisco Carballo.

Despois planificou e coordenou -até hai
pouco- , a colección História de Galiza,
un ambicioso proxecto. Veu a xubilación
profisional e a homenaxe nacional en Xu,
ño do 96. O ex,alcalde Xosé Bieito Seara
-incansábel- representounos dignamente
a todos os viciños de ben. En Marzo do 97
artellamos a de Benigno Álvarez que ta,
mén cobizaba unha Pátria Liberada. Vos,
tede, que nunca lle
dixo a nada que non,
aceptou compracido
a invitación que lle
fixo o impulsor Celso
Sánchez. Escribiu un
certeiro artigo e com,
partiu con centos de
macedáns e co sobri,
ño do mártir, un ha
xomada histórica que
rachou moitas pan,
tasmas do tráxico Pª'
sado.

anos vindeiros. Con tetminoloxía ferrinián
(De Pondal a N ovoneyra), o Diccionario da
Literatura Galega de Galaxia (1995) afirma
telegraficamente que vostede é un dos
principais representantes do ensaísmo da
Promoción de Enlace -nados nos anos vin,
te-, cultivando o ensaio sociohistórico e histo,
riográfico, en especial no que se refire ao pa,
pel da lgrexa en Galicia. Orabén, ningunéa,
no nos trinta e dous
tornos da Gran Enci,
clopedia Gallega. Al,
go que tamén lle
acontece á maioria
dos relevantes per,
soeiros do noso con,
cello dos que só po,
demos atopar breves
e, por veces, trabu,
cadas referéncias de
tres deles. V eremos
de reparar tal agrá,
vio.

Quedaríanos unha in,
cursión na etapa de
formación (Seminá,
rio, Madrid, Barcelo,,
rta, Salamanca, Ro~
ma), a laboura docen,
te como sociólogo,
teólogo, e historiador
durante máis de co,
renta anos e tamén a obra: T emos escanea,
das vintenove monografías entre libros de
autor, co,autor, traballos especifícos e co,
laboracións várias en-Encrucillada , Seiva, A

Fronte a tanta apro,
priación indebida,
frívolas manipula,
cións e visión cutre
de ¡raís folclorizante,
ainda quedan persoas
coa integridade mo,
ral coma que vostede
representa. Un re,
ferente imprenscindíbel na conformación do
magriificente proxecto nacional que arela,
mos. Maceda; a xénese primixénia que tanto
nos dóe aos dous, debe recoñecelo como o fi,
llo máis sobranceiro vivo e tributarlle a ho,
menaxe que lle furtaron os fétidos e duros.

'Fronte a tanta
apropriación indebida,
frívolas manipulacións e
visión cutre de país
folclorizante, ainda
quedan persoas coa
integridade moral coma
que vostede representa"

trabe de ouro, Grial, Eco, Cademos, A Nasa
Cultura, Servicio de Publicacións da Univer,
sidade de Compostela, Universidad.e do Min,
ho, Federación de Asociacións Culturais Ga,
legas. A maiores acharíase todo o traballo
xornalístico no semanário. Desde aquel
primeiro libro Santuario da Nosa Señora dos
Milagres do Monte Medo -imprentado en
Vigo no 63 con debuxos de Conde Cor,
bal- até o conciso Alexandre Bóveda
(ANT, Decembro do 99), vai unha inxen,
te obra de contido maiormente teolóxico e
político, que, coidamos, incrementará en

O dia 8 cumpre setenta e cinco anos desde
que naC"era, en Marzo de 1925, en Celeirón
de Asadur, no pé do Rodício, ao carón das
minas de estaño de Baldrei e da case bimi,
lenária Rota Romana, A Via Nova de An,
tonino Caracalla, que ía desde Braga a As,
torga e atravesaba a gándara moi perto do
seu berce por Tioira, A Costa, Couzada até
perderse polos ventados montes de seixo
cristalizado. Saúde pois e Pátria. Sempre. •

Apelar a eles é excusado. Están postra,
dos de xeonllos <liante dos cartos. O
seu é abaratar costo nos servizos muni,
cipais e botar panza. Son as suas seño·
rias deputados os chamados a instar á
Xunta a ordenar a clausura imediata
daquela esterqueira e sanear aquelo
ben saneado.
Requíreo a saúde da xente e Lnterese
xeral. De non actuar a Xunta con ro,
tundidade, pensar nunha marcha cívi,
ca masiva obre a Barbanza eria o na·
tural. Estaria xu tificad apelar inclu
á solidariedade internacional.
O meio ambiente é un ben fundamen,
tal da humanidade. Non estaria mal
que o Parlamento Galeg comprobase
sobre o terreo aquel desastre. Até ao
gando selvaxe da zona lle dan arcadas.
Nen o Valle,lnclán de pedra ali ergui,
do, con ser quen a idear os esperpcn,
tos, atina a dar crédito a aquelo que o
arrodea. Até non sei que dá sacar aqui
os esperpentos a colación. Os esper,
pentos son un alarde de beleza e aque·
lo de noxa.
Ben se ve que cada vez é menos doado
mobilizar ao persoal. Ben se ocuparon
de poñelo difícil autoridades, partidos,
sindicatos e adailes sociais. Aquelo re,
quire ser atallado, non obstante. Re,
quíreo o interese xeral.
O próprio seria que a Xunta tomase
cartas no asunto de imediato. De non
facelo, seria o momento de todos, a un,
ha, obrigala. Seria imperdoábel perma,
necer de brazos cruzados. O "detrás de
min o dilúvio" foi a filosofia dun rei
desalmado. Tamén a dalgun que outro
alcalde. Hai que pararlle os pés canto
antes.•
coordenador
de Esquerda Unida
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Unha

búsqueda
lenta
A Segundo Souto, que tala
do seu irmán en presente,
as horas non se lle deron
pasado durante a estadia
en ltália. O seu pai
traballou no mar pero foi o
seu irmán Xosé Manuel o
único que continuou a
profisión, estudando
Naútica na Coruña. Os
labores de rastreo para
buscar o Zafir foron lentas,
en opinión do irmán do
oficial desaparecido.
"Axiña se abandoou o
rastreo masivo, con dez
lanchas e dous
helicópteros, e a partir
dese momento comezamos
presionar para que non se
deixara morrer o conto.
Contra o que se leva dito, a
maxistrada italiana
amósase interesada en
solventar as causas do
sinistro o antes posíbel.
Incluso suxeriunos que
presionasemos ao governo
para que as labores non
cesasen", comenta
Segundo Souto.
Á Gal'IDI só chegou o cadáver do guardés Monuel Ánxel PadMCo. A metade dos desaparecidos son da comarca da Barbanua.

MIGUEL RIOPA

Manuela Lema, muller do primeiro oficial,
eos pais do tripulante Carlos lñarrea falan dunha 'espera anguriosa'
1

'E fundamental que os familiares
permanezamos en ltália seguindo o resgate'
-0- A. ESTÉVEZ

" Érgome as sete da mañá, delxo que a miña fllla sega durmindo e busco un recanto para chorar, porque aqul nen sequer se
pode chorar na lntlmldade". Quen asl fala é Manuela Lema,
que leva quince dlas en Catanzaro, ltálla, segulndo os labores
de resgate do mercante Zaflr, efundido o pasado 14 de Febreiro. O seu home, oflclal no barco, continua desaparecido xunto
a outros nove marlftelros galegos. Están a espera de que se
confirme o achádego dos restos do barco e que as autoridades Italianas aceleren o resgate dos corpos. "A espera é angu·
rlosa, o corpo e a cabeza xa non dan para máls", di Manuela.
Manuela Lema partiu para ltália pouco despois do accidente
do Zafir co ferry Espresso Catania. Os primeiros dias estivo
acompaf\ada polo seu cuñado,
Segundo, agora, á beira, está
a sua filia. "Mália que os italianos pórtanse estupendamente
con nós, noto que non estou
en casa. Teño gañas de voltar
á Coruña e ter ao meu home
na casa", sin ala. Na mañá do
Martes 29 de Febreiro xunto
aos pais d~ Carlos lñarrea, un
mariñeiro de vinteoito anos tam é n desaparecido, visitou o
buque italiano que está realizando os labores de búsqueda
do ·Zafir. Querian mostrar aos
familiares dos naúfragos a situación dos restos do barco
atopados o Sábado 26 de Febre i ro e que ten un 95% de
probabilidades de pertenceen

ao Zafir. "Non nos dan a garant i a pero eu entando que é o
barco. Agora queda a fase
máis dura que é conseguir que
os governos axilicen a recuperación dos cadáveres", comenta Manuela Lema.
Xosé Manuel Souto levaba
máis de trinta anos traballando
no mar. Sabia Cinco idiomas e
posuia unha chea de títulos
que o acreditaban no seu cargo de oficial. Nunca tiyera un
accidente marítimo. "E certo,
nunca se nos pasara pola cabeza a posibilidade dun sinistro. Tiñamos moitos planos xa
que dentro de catro anos se retiraría. Comezamos a arranxar
unha casa, aforrando para pagar ladrillo a ladrillo, porque lle
encantaban as tarefas de horta
e do xardin, tra_b allar a terra

o título de patrón de primeira
clase, pasara un par de anos
traballando en atuneiros e estaba aforrando para obter o título
Xunto a Manuela, no hotel de de capitán. O seu pai traballou
tamén máis de
Cataranzo ·están
cuarenta anos no
Carlos e Carme,
mar, ainda que
os pais de Caragora el e a sua
1os 1ñarrea, un Como o resto
muller só se adimariñeiro pontequen ás vintecavedrés de vintedos familiares,
tro horas do dia a
oito anos. Cheos pais de
esperar notícias.
garon á vila italiana coa espe.Carlos lñarrea
O pagamento
ranza de atopalo
con vida. "Estadas viaxes
defenden
a
mos ao lado da
Os familiares
terra, con mar
profisinalidade
dos dez desapacalmo e moito
da tripulación.
recidos laiáronse
tránsito marítinun primeiro momo. PensabaO
mariñeiro
mento de que
mos na posibilitanto
o Governo
dade de que alde Pontevedra
gu n parco o re·central como a
Xunta demoraco 11 era. Perditiña 28 anos.
sen tres dias en
mos a esperanoferecerlles coza pero querelaboración. "Só
mos voltar á Gaouvimos boas
l iza co seu carpalavras pero .
po. Non hai pranon
vemos
zos", comenta
avances", afirma
Carlos lñarrea.
Carlos lñarrea.
Tras as reunións con Fraga e
Como o resto dos familiares, os
co conselleiro de Pesca ,
pais de lñarrea defenden a proAmáncio Landin, conseguiron
fisionalidade da tripulación. Má(Continua na páxina seguinte)
lia a sua mocidade, Carlos tiña

que era o contrário do seu traballo no mar", comenta a muller do oficial.

Un dos que acompañou
aos familiares a visitar as
embaixadas portuguesa e
italiana o Martes 29 foi
Xosé Manuel Muñiz, o
presidente da Asociación
de Titulados NáuticoPesqueiros. Tamén
considera que non ten
lóxica a tardanza de quin~
dias para atopar o Zafir. "E
incríbel, deuse un
espectáculo que non
deberia ter acontecido en
augas comunitárias. Hai
que agardar que o
Governo español axilice,
sen máis dilación, un
comité coordenador entre
os tres países para
recuperar os corpos. Cada
dia que pasa xoga en
contra dos mariñeiros e
das suas familias", sinala
Muñiz, para engadir, que
as "boas palavras e a boa
vontade amasadas nas
embaixadas non significan
gra~de cousa".
O mesmo opina Carlos
Souto, quen insiste en
buscar unha alternativa ao
submarino italiano
destinado a mergullarse
para inspeccionar os
restos do Zafir. "Se está
averiado, haberá que
buscar outro no Estado
español ou noutro estado
comunitário. O que non
poden alegar é que temes
que esperar vinte dias para
a reparación dun aparello
que o único que vai
permitiré fotografar os
restos. Nós queremos un
robot que saque os corpos
do mar e non imos parar
até conseguilo. Tanto no
Ministério de Asuntos
Exteriores como nas
· embaixadas reseñan que o
diñeiro non é obstáculo
pero o certo é que nestes
.casos, os políticos
sempren sacan as pesetas
a relocir".+
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Duas parvadas totalmente
intercambiábeis". •

Non querer, non
saber, non poder

Terríbel
balance
anti--terrorista
O ex,vicepresidente da
Xunta, X.L. Barreiro Rivas
analisa <leste xeito a política
an ti,terrorista, nun artigo
publicado nas páxi.nas de LA

Voz DE
O vigués Óscar del Rio foi o único que sobreviviu. Non pode explicar cale-s foron as,causas do siniestro.
(Vén da páxina anteri_or)

.

clare?(ar alguns· dos pontos que
reivindicaban. Carlos Souto, tillo de Xosé Manuel, ten vintecatro anos e asumiu a función
de portavoz dos familiares. A
sua xornac;:ia, desde hai quince
dias, comeza ás seis da. mañá
e remata ás duas da madrugada. Reuniuse o Luns 28 cos
responsábeis da pesca na _consellaria para formularlle, entre
outros demandas, axudas para
os familiares que se queren
desprazar a Italia.
"Son alomenos cinco persoas
as que queren estar en Catanzaro e non poden. Estamos
buscando axudas públicas e xa
conseguimos que alguns concellos as asuman. Estamos tamén -a espera de que Paco
Vázquez confirme unha partida
para que podamos viaxar. Meu
irmán máis eu ternos previsto

MIGUEL RIOPA

en

asistenta social, que pasou os
ltália a finaisxtesta seestar
primeiros dias cos familiares
mana", comenta·Carlos .:Souto.
d0,s . trip~lantes do Zafir, volte a
O seu _tío, Segundo, che.gou_·da
vila italiana o·dia 24 de Febrei- . '-ltália. Souto explica que os faro . A sua viaxe foi asumida po- 'miliares tamén queren que un
i a consignatária Comercial representante da Xunta permaneza na vila italiana até que se
Marítima Finisterre, cuxo resdé cos carpos asi como unha
ponsábel é Manue l Quintáns,
petición oficial do Governo gaque se encarregaba da contratación dos mariñeiros."Coido
lega ªº italiaño para recuperalos. Ademais de Souto e lf.íaque non nos van pedir os carrrea, a lista de desaparecidos
tas a posteriori", sinala Seguncomplétase con Francisco Sildo. Para Manuela Lema, é funva, Xosé Martínez Vicente, Xedamental que,os familiares essus Pensado, Xosé Rodríguez,
tén xuntos. "E importante que
Xosé Manuel Pérez , Xoán
falernos, que nos apoiemos.
Abuelo, Xosé Mª Artabe e XoTodo é máis doado se estamos
sé Manuel Santos. Case todos
xuntos", di a muller do oficial
embarcaron no Nadal. O videsaparecido, natural de Pógués áscar qel Ria voltou navoa do Caramiñal.
cer ao sobreviver ao sinistro e
o guardés Manuel Ánxel PaCarlos Souto solicitou da Xunta
checo , un dos tres cadáveres
que puxese a disposición dos
atopados -os outros dous eran
familiares unha partida para as
cántabros-, xa está soterrado
viaxes. Polo de agora o conseguido resúmese en que unha
na sua vila.+

Viuvas en tres meses
A Manuela Lema, nos dias que
seguiron ao sinistro, non lle
apetecía falar cos meios de comunicación. Agora asegura rotunda que "sen eles non poderiamos chegar até aqui". De feíto, unha das reivindicacións formulad;:is polo seu tillo Carlos
diante da Xunta é que a rádio e
a televisión autonómica teñan
presenza en Catanzaro "como
defensores dos intereses dos
galegas". "Para nós, é importante que o suceso non despareza dos meios porque cando

se trata de resgatar carpos sen
vida, axiña se antepoñen outros
intereses", comenta Manuela. A
presión sobre os governos é
precisa, segundo Carlos lñarrea, porque a espera en ltália
estase facendo "insostíbel".
Na conversa con Manuela, non
se tala de viuvas; eta agora só
pode pensar en levar ao seu home para A Coruña. Pero sobre a
mesa están a tramitacións das
pensións ás viuvas dos mariñeiros desaparecidos. Os familia-

res formularon a necesidade de
axilizar as pensión ante os delegados do Instituto Social da Mariña. Se non aparecen os carpos, o IMS adianta trescentas
mil pesetas , cen mil por cada
mes necesário para que os mari ñeiros sexan declarados oficialmente mortos. "O meu cerebro non dá para máis. Non hai
nada peor que esta situación: xa
asumin que todos os planes co
meu home non se van realizar,
pero agora quera telo para poder choralo".+

G ALICIA.

"Primeiro: destrozamos a
Arzalluz, inutilizámolo para
a paz e facémos que apande
el só coa frustración
universal. Segundo:
derramamos o PNV até o
límite e deixamos a politica
basca sen a clave de arco da
governabilidade
democrática. Terceiro:
convertemos a lbarretxe
n unha caricatura polít ica,
sen que n inguén sospeite cal
poida ser a alternativa.
Cuarto: esmagamos a
estratéxia de O tegi e
arri.ncamos o clavo ardente
no que podíamos amarrar o
desarme de ETA e a
recondución democrática
dos Abertzales. Quinto:
asumimos a reguei.fa badoca
entre Mayo r O rej a e
Arzalluz e pasamos por boa a
frasoloxia da obviedade coa
que se abren outravolta
feridas que non habia que
tocar. Sexto: damos metido
a un iversidade no infantil
discurso do Ahonda xa! e
asumimos que os
intelectuais non <lean
sustituido este laio gastado,
estéril e impoten te. ( .. . )
ETA ven de pech ar unha
das semanas máis rendábeis
da sua infernal história
men t res Madrid e Bilbo
discuten se é mella r salaiar
Eta para! ou Abonda xa!

A rturo Cubillas, deportado
político basco , comen ta n o
diario GARA: "Os que se
laian hoxe (polo aten tado
que custou a vida a
Fernando Buesa) son os
mesmos que fixeron da
fanfurr iñada persoal e
polít ica a sua men saxe
durante o longo ano que
durou o alto o fogo
decretado pola organización
ET A. O eu imobilismo, por
non querer, por non saber,
ou por non poder (ou pala
tres cou as) para dar un pa o
cara unha solución
negociada, pa ará a hi tória
coma unha das probas de
que cando o Estad e pañol
fala de paz en Eu kal Herria,
está a falar só da
desaparición do povo ba c
Falan da mesma paz que
ofereceran os nazis aos
xudeus e aos povo de
Europa. Da paz que hoxe
oferece o sioni mo ao pavo
palestiniano. ( ... ) Eles e o
seu GAL asasinaron a máis
de tri.nta compañeiros¡ eles e
a sua política penitenciária
asasinaron a máis dunha
dúcea de presos políticos
bascos; eles importaron a
deportación e mantéñenos
cumpri.ndo condena política
a miles de quilómetros de
Euskal H erri.a coma fai o
sionismo israeli (do que
tantas saudades ten o señor
Múgica Herzog) co povo
palestiniano. Eles nos
aprenderon o que é a dor de
ver sofrer as nosas famílias,
eles in vetaron a disper ión e
regaron as cadeas de
extermfnio españolas de
compafieiros e compañeiras
co único fin de extender a
represión ás famf lias e
entorno dos pre o polfti o
bascos. Eles inventaron a
ocialización da repre ión
converteron en éxito
polftic o cada m rte dun
preso, cada marte dun
familiar na estrada mentres
percorria miles de
quilómetros para ve r un
fillo, un irmán, un amigo" .+
TEMPO SINDICAL.

....
L

Bandeiras de.conveniéncia, contratos de emigrantes
Coinciden sindicatos e Asociación de Titulados NáuticoPesqueiros en que os barcos
con bandeira de conveniéncia
(por exemplo, liberiana, chipriota
ou panameña) ou acollidos ao
segundo rexisto (por exemplo,
en zonas de réxime especial como Canárias ou Madeira) escapan con máis facilidade ás inspecc ións. Control que se fai
máis necesário cando os barcos
son vellos. O Zafir tiña unha idade, dezasete anos, que non o si-

tuaba neste grupo pero tampouco estaba considerado un barco
novo. Máis seguimento, tanto
do estado deste barcos como
das xornadas laborais que se
realizan a bordo deles, solicitaron Xosé Manuel Tobio, da CIGMar, e Ramiro Otero, das Comisións Mariñeiras.
Desde a AETINAPE, · Xosé Manuel Muñiz considera urxente regular a nova situación criada pala multitude de naves que viaxan

con bandeiras de conveniéncia.
"Esta situación deixa ao descubero a indefensión dos mariñeiros españois, a maioria galegas.
Neste caso estamos ante un
barco con bandeira de Madeira,
tripulación española e cun sinistro en augas italianas. Estes mariñeiros teñen contratos de emigrantes, é dicer non teñen a consideracións social dun traballador comunitário; entre outros asp"ectos, teñen que pagar a Segu.ridade Social", comenta. +

O aspirante á presidéncia norteamerican polo partido Republicano, John
McCain saúda respeitosamente ao señor Tabeirón, mascota do influinte
CSE, Cidadáns par Unha Economía Firme.
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queren acadar loxicamente contraprestacións. Pero iso non quita que o grupo popular galega
sexa o que máis forza ten dentro
do Congreso e do Governo. Ternos dous ministros e a grande
maioria de nós ou somos portavoces, ou ternos unha responsabilidade de área, ou somos presidentes nacionais dalgunha comisión do PP. Ninguén me pode
dicer que outra persoa ten máis
forza ca min no sector pesqueiro
dentro do Parlamento. Polo ben
da Galiza, gostariame que volveramos governar.

Maos resultados eleitorais
V~stede

foi un dos reponsábeis do PP vigués. Como valora o descalabro eleitoral das
municipais?

Carlos Mantilla
'Ninguén pode negar que aprioridade no tren éaalta velocidade Madrid-Barcelona'
*

PAULA BERGANTIÑOS

CARLOS MANTILLA É O NUMERO DOUS DA CANDIDATURA DO P.P. AO CONGRESO POR PONTEVEDRA. RECOÑECE QUE NA GALIZA ERAN
NECESÁRIOS MÁIS INVESTIMENTOS PERO EXPLICA "QUE OS ORZAMENTOS SON LIMITADOS E QUE O GOVERNO DE AZNAR TIVO QUE ATENDER OUTRAS PRIORIDADES". COMO PRESIDENTE DA COMISIÓN DE PESCA DO SEU PARTIDO DESTACA OS "LOGROS PARA O SECTOR ACADADOS A NÍVEL
INTERNACIONAL NESTA LEXISLATURA" E ANÚNCIA QUE MARROCOS ACEPTARÁ UN ACORDO QUE CONTEMPLE A CRIACIÓN DE SOCIEDADES MIXTAS.
Vostede foi o deputado do PP
galego máis traballador da última lexislatura, tlveron as
suas iniciativas o éxito que
agardaba?

.

l 10

Sen nengun tipo de dúbida. Todas as miñas iniciativas tiveron
unha resposta favorábel por parte do Governo, non como no caso dos deputados doutros grupos parlamentares. Como presidente da Comisión Nacional de
Pesca do PP, teño unha vinculación directa coa Secretaria Xeral
deste sector. Existe unha boa·
sintonia e calquer suxeréncia
que saiu do Congreso foi aceitada polo Ministério. Acadamos
moitos logros a nível nacional e
internacional. Por exemplo que
no 2002 desaparezan definitivamente as volantas ou que a nosa
frota non sufra reducións entre
os anos 1999 e 2004. Asimesmo
presionamos a tJE para que os
fundos comunitários para este
sector se manteñan até o 2006,
e dicer, máis de 300 mil millóns de pesetas e potenciamos a investigación para ter máis capacidade de negociación en órgaos
supranacionajs como a NAFO.
Tamén se renovou a frota de
menos de duas toneladas e média e a de altura dos atuneiros. A
petición miña, criouse o Comité
Consultivo de Pesca, no que están representados todos os sectares. Hai unha pequena anéc-

dota, no caso dos sindicatos, só
participan os que teñen implantación estatal e, polo tanto, a CIG
queda tora. Aprobouse tamén a
Leí de Sancións, que permite a
todas as autonomias ter campeténcias en pesca e mantemos o
compromiso de promulgar a Lei
Estatal de Pesca, da que existe
un anteproxecto definitivo, pero
que está paralisada polas contraprestacións que exixen os nosos
sócios de governo, CiU e PNV.
Pero nesta lexislatura o sector
pesqueiro estivo ben respaldado
e non se pode negar a boa disposición que tiveron tanto Layola de Palácio, Jesus Posada ou
próprio Aznar, que non tivo problema en ir a Marrocos a desbloquear as negociacións.
Acusan ao PP de ter paralisado o acordo até despois das
eleicións ...
Cada unha das renovacións do
acordo trouxo problemas e, de
feíto, o de 1995 asinouse sen incluír claúsula de renovación. A
ONU di que as augas son de
Marrocos, e o país, cun nível de
paro altísimo atopa na pesca unha forma de paliar este problema. As pateras, por exemplo, esquilman os recursos pero dan de
comer a máis de tres mil famílias. Tamén teñen unha frota de
altura de considerábel importán-

cia e vén na pesca un recurso
económico importante. Marrocos
está vinculado a UE por outras
cuestións económicas e necesidades tecnolóxicas e, polo tanto,
terá que chegar a un acordo que
seguramente vai estar vinculado
a aspectos económicos. Obrigarán a que os barcos incluan unha
porcentaxe de tripulación marroquin~. que se fagan descargas,
aprovisionamento, reparacións,
etc, ali. O certo é que o caladoiro
está nunha situación delicada,
polo que é importante chegar a
un acorde o antes posíbel.

O trato con Gali:z:a
Pero a oposición acusa ao
Governo de Aznar de marxinar á Galiza
Non podemos dicer tal. Eu tamén desexaria máis investimentos para Galiza, pero hai que ter
en conta que os orzamentos
son limitados e que nós tomos
os grandes favorecidos nesta lexislatura con perto de 300 mi.I
millóns de pesetas para rematar
as autovías. O que non podemos é manter ese nfvel todos os
anos. Remátaronse as autovías
e os investimentos reducíronse.
Pero por outra banda, hai unha
semana aprobouse o proxecto
do túnel do Guadarrama.

-·

Sen embargo o mesmo Ballar,

afirmou que nesta lexislatura
Ourense non levantou cabeza.
Lin esas declaracións, pero teria
que talar con el para saber o que
queria dicer. Un titular pode ser
moi engañoso se se saca tora de
contexto. Quero pensar que o
que el dicia era o que eu explico,
que desexaria máis inversións
igual que as desexaria calquer
outra comunidade. El non se pode queixar porque en Ourense fixéronse grandes e importantes
obras, sobretodo a circunvalación. Os orzamentos son limitados e hai que atender as necesidades en función das prioridades.
A prioridade neste momento, ninguén o pode negar, é o tren Madrid Barcelona de alta velocidade, unha unión con Europa.
Entre a opinión pública existe
a sensación de que os deputados galegos do PP non teñ,en o mesmo peso que os do
PNV ou os de CiU.

É t.otalmente .falso. Que máis
qu ixeramos nós que aprobar os
orzamentos sen negun tipo de
'condici.onamento, pero non podemos, porque non ternos maioria absoluta. Ainda asi, tomos
capaces de aprobar, por vez primeira na história da democrácia,
catro orzamentos e rematar a lexislatura. O que acontece é que
a cámbio do seu voto os demais

As causas da perda do governo
hai que encadralas nos resultados xerais das municipais. No
1995 habia unha corrente xeneralizada en favor do PP. Gañamos moitas alcaldías, independentemente de ter mellar ou pior
candidato, pero no 1999 isto
· mbiotr.&povo-español-;-q1:1e eu- - sempre digo que é moi sábio,
non quería ·que tiveramos tanto
poder ~ntral, autonómico e municipal- e tentou diversificalo.
Non só perdemos Vigo. Perdemos moitas cidades, capitais de
província e deputacións. Se a isto
sumamos problemas internos, a
debacle está servida. Os problemas non viñeron por unha boa ou
má xestión, senón por trascender
até a opinión pública a división interna entre os membros do governo. Hai que recordar que con
maioria absoluta, Manuel Pérez,
non foi capaz de aprobar os orzamentos, e daba a entender que
existia un distanciamente con
Cuíña. E iso, certo ou non, chegou á xente que, se hai algo que
non perdo.a, é a división dentro
dun partido. Pérez non foi capaz
de vender nada do que fixo, e os
demais souberon vender moi ben
o que non chegou a facer.
Ese cámbio no voto, non pode ser un anúncio do que vai
acontecer nas Xerais?
Non, as correntes pálpanse. Hai
dados moi significativos. Por un .
lado están os inquéritos e por outro o que di a xente na rua, que
no 70% dos casos pensa que
irnos gañar nós. Hai un dado sintomático, nas municipais a xente
repetiame "id es perder'', hoxe dinme ''vamos arrollar". Seria unha
verdadeira inxustiza que se nos
negara a posibilidade de seguir
governando outros catro anos.
E cal é a sua postura a respeito da supresión da peaxe en
Rande?
Nós tomos os primeiros en solicitar a supresión, no 1994 por
exemplo, e no governo reduci-·
mos o seu custe en duas ocasións: en 1997, cando o tipo do
IVA pasou do 16 ao 7% e agora,
que se fixo unha rebaixa xeneralizada dun 7%. A Plataforma
Antipeaxe fai demagóxia, porque non é certo que existise discriminación. A diferéncia é que
en Catalunya isa rebaixa concentrouse nun 100% en tramos
curtos e aqui en tramos máis
longos reduciuse nun 20% e
nun 30%. Non deixa de ser curioso que en 14 anos de Gov~r
no do PSOE non se produciran
protestas. Fraga, Mariano e eu
mesmo ternos como compromiso que a ponte de Rande sexa
gratuíta, porque non existe trazado alternativo.+
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Nova elite emerxente
MANuELCAO

O proceso de privatización de empresas públicas nun contexto de internacionalización e globalización económica sen precedentes na história da humanidade está a modificar a correlación de forzas entre os proprietários do capital e do traballo,
entre os Estados e as nacións ou áreas non estatais e entre os
valores globais e os rexionais. No mundo de hoxe a influéncia
e poder económico varia moi rapidamente tanto polo contínuo e imprevisíbel progreso técnico como pola inestabilidade
das relacións intemacionais organizadas e controladas, até
agora, por institucións deseñadas e ben delimitadas segundo
os intereses dos principais Estados do planeta. Cada vez máis
emerxen novos poderes relacionados coas novas tecnoloxias,
xurden organizacións informais no ámbito político con poder
decisional efectivo, formalízanse alianzas entre grandes grupos
empresariais cun poder económico enorme ou constrúense rapidamente grandes fortunas arredor dunha actividade especulativa ou non dun xeito asombroso. No contexto da economia deste momento con importantes taxas de medre en case
todos os países as oportunidades de negócio aparecen continuamente e os axentes máis avisado e arriscado rendibilizan
a sua mellar información e as suas próprias capacidades.

A PLANTA DE GAS É UNHA
INFRAESTRUTURA NECESÁRIA
FERMIN PAZ LAMIGUEIRO

Sosteñen alguns estudosos que a estratéxia de desenvolvimento endóxeno ten o obxectivo de criar as
condicións que convertan o creciment:o e· desenvolvimento económicos en procesos autosostidos, sendo
o resultado desexábel a criación dunha estrutura in: dustrial caracterizada pola existéncia dunha grande
pluralidade de empresas cunha forte vinculación entre elas e coa comunidade na que se insiren, constituindo polo tanto un auténtico tecido industrial.
Cada experiéncia de desenvolvimento ten as suas
próprias peculiaridades e ttnhas características tais que
fan que sexa moi complicado a reprodución dunha experiéncia semellante noutro
território. Ainda asi, hai
coincidéncia á marxe doutras consideracións máis ideolóxicas en identificar cinco
grupos de condicións que
deben estar presentes en calquer território para garantir
o nací.m ento de novas empresas industriais, asi como a
supervivéncia e desenvolvimento das xa existentes, como son:

Sen planta de gas, Galiza, que cada vez se vai achegando máis á dependéncia en matéria enerxética, acelerará
esta tendéncia entre o 2004 e o 2010 coincidindo co
esgotamento dos recursos de mineral enerxético galego;
este proceso ainda pode agravarse máis se os movimentos que se están a producir no sector eléctrico rematan
con U-Fenosa en mans dunha das duas compañías que
conformarán o duopólio eléctrico do Estado español,
porque daquela Galiza co posíbel abandono de ENDESA,
dado que aquí só produce e non distribue (grande valor
potencial de UNION FENOSA) só será un mercado de
consumo eléctrico e os consumidores podemos vernos
surprendidos no futuro por
unha tarifa eléctrica que non
sexa única para o Estado e
sobre a que se poden atribuir
extracustos de transporte.

. 'Sen planta de gas,
Galiza, que cada vez se vai
achegando máis
á dependéncia en matéria
enerxética, acelerará esta
tendéncia entre o 2004 e
o 2010"

- Dispoñibilidade de recursos financeiros, materiais e
humanos suficientes, asi como a facicilidade para acceder a eles. - Un entorno político, normativo e administrativo que
facilite o desenvolvi111ento de iniciativas industriais.
-

Un entorno económico favorábel.

-

Un sistema de relacións entre as empresas industriais.

-

Un entorno cultural favorábel.

Con planta de gas, contaremos cunha infraestrutura industrial que nos permeterá
ser xeradores de electricidade máis alá do esgotamento
do ciclo produtivo con carbón; dispoñeremos desta matéria prima que fará posíbel
criar as condicións das que
falan os estudosos aos que
me refiro no cornero; garantiremos que novas empresas
se poidan instalar na bisbarra, no país e, con toda probalidade, as empresas eléctricas que tanto proveito tiraron de Galiza sigan permanecendo no território como produtores de enerxia.

Se no sector eléctrico é difícil argumentar a liberalización no gas, non paga a pena perder o tempo porque estamos diante dun monopólio coas pretensións clásicas
de toda estrutura destas características, que no caso que
nos ocupa non ten necesidade de falar ou reclamar os
custos de transición a competéncia como no caso das
empresas eléctricas porque "todo está atado e ben atado". Pero non debemos preocuparnos porque na Europa
dos 15 cada estado fai o que pode e xa sabemos o poder
de cada quen, tanto para liberalizar ou protexer, para
privatizar ou manter o sistema público como para intervir na fixación das tarifas ou prezos dos combustíbeis.
Se a competéncia no primeiro caso se reserva para ou- .
tras latitudes e preferentemente en Latinoamérica, no
segundo os competidores somos os territórios do Estado
captivos de Gas Natural e sociedades participadas.

Estes antecedentes serven para situamos diante dun
problema que me ocupa e preocupa e que, ao meu entender, merece toda atención e interese das institucións, das organizacións políticas e sociais e dos cicla- ·
dáns polo que supón para a bisbarra de Ferrol, e para
Galiza, a planta de gas. Estes dias os meios de comunicación revelaron a intención de Astúries para dotarse
tamén desta infraestrutura e por enésima vez vólvese ás
declaracións e a literatura, mais a maioria dos implicados foxe intencionadamente do fundo da cuestión, deixando a decisión de que o noso país cante ou nón con
Deixemos o captivério e aprobemos iniciativas (a das
esta planta en mans e~clusivas da iniciativa dun emPontes ten máis calado que a da simboloxia dunha
presário privado, o Sr T oxeiro. Apoios morais a estas
pequena participación accionarial), que vaian mais
alturas non creo que axuden a saír da encrucillada na
alá do apoio moral a un empresário que é o unico que
que estamos se realmente, como país que somos, quereten manifestado e actuado para que en Galiza, e máis
mos dotarnos dunha estrutura industrial que nos perconcretamente na comarca de Ferrol, se instale unha
meta medrar e desenvolvernos. Hai que decidirse e
planta de gas. Se non o facemos, non nos laiemos
amosar na prática deica onde chega o interese de cada
nen botemos culpas a ninguén; a nosa situación como
quen, fora da conxuntura do proceso eleitoral convopaís segue a ser de captivério e non só na indústria. • cado para o vindeiro Marzo. As empresas eléctricas e as
institucións deben participar do proxecto e compromeFERMlN PAZ LAMIGUEIRO é Secretário Nacional Federación
terse sen máis demora~
Químicas-Enerxia da CIG.

Desde Galiza podemos observar este proceso cunha certa distáncia dado que, salvo algunha excepción, a no a po ición é,
basicamente, pasiva. Das nasas empresas e por parte doutro
axentes emerxentes da sociedade civil hai que esperar movimentos á defensiva tendo en conta a posición de febleza r lativa tanto en tamaño, capacidade e deseño estratéxico do noso entramado produtivo e financeiro. Neste sentido, as variábeis reais de opción residen en optimizar en tempo e forma as
capacidades de influéncia e inserción no marco globalizado
dun xeito favorábel para o mantemento ou afortalamento do
nosa estrutura produtiva cara o futuro. A posibilidade de ser
engulido sen máis por calquer xigante empresarial só ten como barreira a vontade do capital autóctono fundamentada na
capacidade efectiva de incidir e rendabilizar a actividade produtiva própria nun mercado fortemente competitivo. As caidas na canta de resultados ou a mera percepción dunhas expectativas de negócio á baixa fan inviábel e ahsurda unha resisténcia á absorción en forma de cobizosas ofertas polos paquetes accionaríais de control. Neste sentido, un segundo óptimo para a economía galega pode residir en organizar nalgunha medida a retirada e, sobre todo, tratar de salvar parte
da actividade económica produtiva que mesmo pode acabar
fortalecéndose se o grupo empresarial que se quede co.5 activos
percebe que no seo da sociedade galega existen factores produtivos infrautilizados que poden ser rendabilizados a meio do
deseño das estratexias empresariais cos meio.5 humanos, financeiros e tecnolóxicos axeitados que están ao alcance de moitos destes grandes grupos multinacionais.

'Un complexo entramado
financeiro--empresarial-tecnolóxico que configura unha
sociedade con dificuldades para o
exercício real das liberdades
democráticas fundamentais"
A nova elite emerxente está composta polos empresáriosexecutivos de moitas destas grandes empresas que empezan
a acumular activos péro, sobre todo, poder decisional. A privatización das empresas públicas españolas está dando lugar
a un pequeno grupo de dirixentes _empresariais que controlan as principais actividades económicas do Estado. Un
complexo entramado financeiro-empresarial-tecnolóxico está acadando un poder económico que se superpón ao poder
estatal configurando unha sociedade con dificuldades para o
exercício real das liberdades democráticas fundamentais. A ·
escala global o proceso é semellante con alianzas interempresariais e intersectoriais que pontean e ridiculizan o poder
de Estados constituidos antes moi poderosos.•
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Xóvenes Agricultor~s e Silvanus criaron divi~óns artificiais para percibir máis diñ~iro

AXunta concedeu
axudas fraudulentas
:
-

.

\-

de máis de 1.500 millón$ para cursos agrários
!

1

Malvar

n~n

consegue sair da cñse.

A.N.IT.

Aempresa de construción despediu 450
traballadores en ano emédio

Malvar utiliza un crédito
do IGAPE para reducir
o seu cadro de persoal
A emp~esa de construcións
José Malvar, con domicílio
social ~n Pontevedra, reduciu o seu cadro de persoal
en 45Q empregados desde
Xuño d~ 1998, cando esta sociedad~ tivo que acollerse a
un prosrama de viabilidade
logo de apresentar suspensión de pagamentos. Daquela, a Xunta aprobou concederlle un crédito do Instituto
Galego de Promoción Económica {IGAPE) por valor de 1.000
millóns de pesetas, un diñeiro
que a dirección está utilizando
para liquidar a sociedade.
Na situación actual da compañia
é tamén fundamental o caos organizativo no que está sumida.
Lago dos graves problemas de
hai ano e médio, o grupo UHL
comproulle o 62 por cento das accións a'Thais de Picaza, viúva de
Xosé ~alvar, mais a día de hoxe
ainda non se fixo a transferéncia
públicá dos títulos, polo que non
se saqe ben quen é quen manda
na errlpresa. Esta situación está
prexuaicando moito os traballadores, ~gundo Xaquin Agulla, sec;:retáflo comarcal de Pontevedra
da Federación de Construción da
CIG, sindicato que detenta a presidén~ia do comité de empresa
de M!var. "Esta compañia está
send discriminada sistematicament pola Xunta á hora de lle
canee er obras. Desc\te Santiago
dísehds que non se pqden admitir
proxettos dunha efT\presa que
non tel\l o seu accionatiado en regra e que apresenta u,n caos organizativo patente".
.

valor da construtora "A idea, ta to de Thais de Picaza como d
UHL é, por un lado, facer forte
sya postura, atraendo ao seu se
a vontade dos empregados e, p lo outro, acusarse mutuament
de usurpar o lugar que lle corre pande a cadaquén".
Xaquin Agulla admitiu que a denúncia da CIG segue senda minoritária dentro do comité de empresa, mais adiantou que se vai
celebrar unha asamblea de todo p
cadro na que se decida se se realizan mobilizacións que sirvan par~
facer público o desacorde co aatual camiño que leva Malvar. "Ex;ximos unha aclaración da situacióh
accionarial, que a Xunta lle obrigu~
á dirección a deter os despedlmentos e a investir os 1.000 m¡1llóns do lgape en aumentar o P9(soal e facer os investimentos q~e
fagan posfbel a sua volta á COr¡lStrución activa. Da Administracfón
tamén pedimos que se abandqme
a actual discriminación e que o!capital galega tamén poida accéder
ás obras públicas da Galiza". • \

A Xunta da Galiza gast~ máis
de 1.500 millóns de pes tas en
supostos· cursos de for ación
contfnua para persoas dqdas de
alta na Seguridade Socié(I Agrária. Segundo os dados a¡!>resentados polo grupo__,do Bloque Nacionali$ta--Sarego (BNG) ~o Parlamento galego, os asegurados
nesta modalidade non ~hegan
aos 80.000 indivíduos, lljlentr~s
que se cursaron m4is de
135.000 solicitudes parcr- estas
actividades. Entre as ormanizacións salferidas neste escándalo
de financiamento irregul~r, destaca a preséncia do sindicato
Xóvenes Agricultores (XMA) e
da Cooperativa Silvanus, ¡que se
desdobraron neutras asociacións para poder acqeder a
máis axudas governamrntais.

1

1

Castor Gago, Conselleir+ de Agñcultura.

Na pregunta parlamentar que
apresentou o BNG destácase
que é imposíbel que se aqollesen '
a estes cursos tantas persoas.
"Ainda que o 20 por ce1to dos
afiliados á Seguridade Social
Agrária solicitasen eses c~rsos e
asistisen cada un a seis ¡cursos
-feítos totalmente invero~fmiles
seria imposíbel realizar tddos os
cursos", explica a pregun~. Aplicando a lóxica, parece que as
sociedades que impartiron cursos manipularon as fichas de solicitude e puideron utilizar identidades sen autorización para obter a partida orzamentária que
lles correspondería.
Os grupos que solicitaron cursos
foron XXAA (33.662 alunas), Silvanus (33.862) -baixo dous rexistros diferentes ambos:, Afrifoga (18.927), Smejen (16.175),
Selección y Mejora Genética
(13.623), Marea Viva (10.676) e
Vento (8.485). Estas sete empresas ingresaron en conxunto
1.507 .080.387 pesetas , provenientes na sua maior parte dos
fundos FORCEM, adicados á reciclaxe e formación dos agricultores. O investimento de 1999 foi
case catro veces maior ao do

.

te iniciar unha investigacióh sobre o património. dos responsábeis das sete organizaciqns e
procurar que. se estabele~a un
padrón de transparéncia e.1equidade entre todas as sociedades
relacionadas @a agricultura. A
cooperativa Silvanus, adical!:ia ao
espallamento do eucalip~ó na
Galiza, ingresou ao redor d' 385
millóns de pesetas por este¡ concepto e o sindicato XXAA, máis
' de 370 millóns, "cantidade$ moi
' superiores ás que percibirqn todos os sindicatos de traballado' res do agro xuntos", como irdica
a pregunta parlamentar.

ano anterior, candol para o mesmo fin, a Xunta inyestiu pouco
máis de 400 millón~.
0 documento que ~presentou o
BNG indica que a~ asociacións
antes nomeadas estiveron supervisadas e avalacjas pola Asociación de Jóvenes Agricultores
(ASAJA) desde Madrid. Ademais, cita o secretário xeral de
Xóvenes Agricultor~s na Galiza,
Xoán Luís Pérez Miramontes,
como o máximo responsábel da
dirección da documentación dos
cursos en Compost~la.

'
, O fraude ainda pode que :sexa
maior, xa que a Xunta condedeu
outras axudas neste m~smo
sentido, alleas totalmente t;l estas agora desveladas, "poló que
cabe a posibilidade de que se
cobrase polo 1)1esmo curso vá' rías veces". E por isto qiue o
. BNG pretende que o Go"erno
, Fraga informe dos outros c~rsos
que a Administración ten ,subvencionado e que organizapións
se beneficiaron.

I

Outra sospeita do BNG r$side
no feito de que as organizal:ións
xa subvenci~oaas están t~mén
na primeira li~ dos pedim~ntos
de axudas . a Unión Eurppea
para proxectos agrícolas, dentro
A connivéncia do gl:lbinete autodo Programa de Desenvolvinómico con estas , asociacións
mento Rexional (PDR). Se a
na fraude queda ~emostrada,
Xunta non mantén un control sosegundo a nota dip partido nabre estas axudas europea$, pocionalista, porque os pagamen- 1 de suceder que aparezan ~ovas
tos pala posta en¡ marcha dos ' cantidades, dificilmente xustificursos foron efectuados "entre
cábeis, entregadas a grupo!s clafinais de Xuño e tiriais de Xull9
ramente beneficiados pola polítide 1999". Nembargantes, coñeca autonómica.
céndose que o continxente de
solicitudes era mdi superior ao · Tanto Silvanus como Xó~enes
de asegurados, a /l(unta non veAgricultores teñen unh~ relarificou antes de pagar se as sición ben estreita co Gobern<;>
naturas qos sup.bstos interesaFraga. O primeiro conseguiu fados eran corre~tas, un dos recerse un lugar no mercado da
quisitos primor~iais para a conmadeira de eucalipto, e o segundo é o sindicato máis próxicesión das sub\1encións.
mo ás teses do conselleiro de
1
Para o BNG, cóoipre rapidamenAgricultura, Castor Gago.•
¡

1

Eh canto á redución de empregos, Agulla denunciou que a dirección utilizou a sua postura de
forza para chegar a acordos de
despedimento cos traballadores.
"Obrigóuselles a unha reciclaxe
absurda e finalmente impuxéronlles a saída da compañia", afirmou. A postura e estratéxia de
Malvar parece clara, segundo o
sindicalista. "Non estamos dispostos a que esta sociedade acabe só existindo nos carteis e que
subcontrate a outras empresas
·para facer as obras", destacou.
Agulla está preocupado polo desinterese demostrado polos danos de.Malvar, que parecen máis
interesados en xogar a unha rivalidade entre eles ca en reflotar o

para
Francisco Rodríguez.
AO CONGRESO POLA CORUÑA

www.bng-galiza.org
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Só o 14 por cento. do mercado galega fica en mans autóctonas

Celta, cabeza de ponte
para a·invasión do leite estadounidense
*

dentes na Galiza, baixo a marca
Celta", declarou Lídia Senra.

ctsAR LOR.ENZO GIL

A compañia estadounidense
- Suiza Foods é, desde a pasada semana, a propriet~ria do
75 por cento das accións de
LAGASA, a empresa radicada
en Pontedeume que producía
a marca de 'Leite Celta'. Con
esta compra, a transnacional
radicada en Dallas non soamente adquiriu unha empresa láctea galega, senón que
conseguiu criar unha plataforma desde a que colonizar
a Galiza con todo tipo de produtos alimentários deste país.

Se isto se confirma, os labregos
galegas poden atoparse con
que, por unha
banda, non poden producir máis
leite do que lles Os labregos
permite a cuota
da UE, e pala ougalegos non
tra, arríscanse a
poden producir
acumular importantes perdas, ao
máis leite do
non saber canto
leite de fara poque lles permite
den introducir as
a cuota da UE e
transnacionais
para obrigarlles a
ademais,
descer os prezos
en produción.
arríscanse a

Tal e como declarou a secretária xeral do Sindicato Labrego
Galega (SLG), Lídia Senra, a
venda de Lagasa responde aos
ditados do neoliberalismo en
matéria comercial. "Esta é a
consecuéncia da mundialización dos mercados. As indústrias máis poderosas colonizan
os mercados máis interesantes
e impoñen a sua leí para acabar co seu próprio sistema". Na
valoración de Senra, a entrada
de Suiza Foods na Galiza supón o nacimento dunha espécie de hidra que, desde a sua
actual posición, proponse tomar un pasto de poder cada
vez máis importante.

ga se estaba vendando leite
francés, §1.gora pode pasar o
mesmo. "E estraño que o máxi-

mo produtor de leite nos Estados Unidos vai perder a ·oportunidade de colocar os seus exce-

Coa venda de
Leite Celta, só
sobreviven dous
grupos propriamente galegas
na produción de
leite envasado.
Río, propriedade
de Xesus Lence,
e fEIRACO, coo perativa de prod uto res , que
preside Xesus
García. Entre as
duas empresas
só teñen o 14
por cento da
produción leiteira do país e, lago da absorción
de LEGASA e
LEYMA por gru pos foráneos ,
esvaécese a posibilidade de formar un grupo
lácteo privado
galega que se
ocupase da recollida e a venda
da cuota do leite
que a Unión Europea lle permite
á Galiza.

A situación de
hoxendia non se
parece nada á
que tiña prevista
a Xunta hai poucos anos. A
promesa de Manuel Fraga de
constituír o grupo lácteo galega
non foi máis ca unha cortina de
fume para ocultar o auténtico
interese da Xunta a este res -

Oconselleiro Castor Gago bendice aoperación porque 'o sector lácteo precisa grandes capitais'

Fraga destaca o 'toque galego' que conserva lAGASA
i

Nun acto de histrionismo político
ben habitual en San Gaetano, o
governo da Xunta reaccionou
con sorrisos forzados á venda
de Leite Celta. Da noite para a·
mañá, o presidente Manuel Fraga mudou de arriba a abaixo o
seu discurso no tema leiteiro e
só puido balbucear algunhas albrícias das que non par~cia demasiado convencido. "E importante destacar que Leite Celta
vai seguir tendo a sua base en
Pontedeume e vai conservar o
seu toque galega". Incapaz de
recoñecer algun erro de xestión,
Fraga tirou pola borda todo o
discurso que manexara nos últimos anos e ensaiou un novo
posicionamento do Partido Popular en matéria industrial. "Non
lle vén mal á Galiza un investimento estranxeiro que nos axude a aumentar a capacidade de
transformación dunha indústria
á que lle custa saír do pasado".

O ocaso
da ganderia galega
A absorción de Leite Celta supón un pau para a ganderia
galega, que quizá xa non poida levantar cabeza no futuro.
O feito de que a meirande parte da produción · vai ficar nas
mans das transnacionais, unido ao corsé, cada vez máis estreito que impón a cuota europea, pode facer esmorecer a
produción leiteira tradicional
en benefício das potentes indústrias estranxeiras.

• '

A sociedade LAGASA domina actual mente o 7,4
por cento · da
cuota do mercado lácteo en todo
o Estado español
e compra o 13,1
por cento da prod u ció n leiteira
galega. Baixo as
marcas Celta e
Campobueno,
esta compañia
está especializada en leite líquido, un factor que
a fai moito máis
atractiva comercialmente, ao
non posuír os
custos habituais das indústrias
de transformación. A sua venda a Suiza Foods é puramente
estratéxica, tanto para o seu
vendedor, o valenciano Antonio Marchal, que conseguiu un

A políti~a agrária da Xunta só beneficia ás transnacionais.

Paulatinamente, Suiza Foods
pode introducir non só leite líquido procedente dos Estados Unidos, senón unha série de alimentos que a lexislación europea non acepta por mor da excesiva manipulación xenética
que sofren.

.1 (' , ....... J:?

acumular
perdas, ao non
saber canto leite
de fara poden
introducir as
transnacionais
para obrigarlles
a descer
os prezos.

Xadrez
nos mercados

Xustamente a diversificación
de P¡rodutos manexados pala
sociedade texana fai pensar
en que o seu desembarco ten
unha importáncia que vai máis
alá da simple compra dunha
empresa láctea. De fondo está
a loita da indústria agrária estadounidense por estabelecerse en Europa e a contestación
da UE, que aposta polo mesmo modelo económico, pero
que quere monopolizalo. "A regra da OMC é. a mesma para
Washington e Bruxelas, pero
uns e outros queren ocupar
mercados, aproveitarse só
eles do que non lles corresponde", dixo Se nra.

A entrada de capital de tora tamén significa a perda de produción. Tal e como pasou cando
LARSA foi vendida á Unión Leiteira Normanda, cando se detectou que baixr:> esta marca gale-

prezo de 14.000 millóns de pesetas, como para o comprador,
que se coloca nun dos cenários máis apetecidos pala indústria agrícola norteamericana.

1

o

actitude de Manuel Fraga é a fa- · nova visión do tema do seu prese emprenda unha moderniza- ,
lla de interese en tratar ese teción total e se aposte definitivasidente e recibiu con alegria a
nova. "O sector lácteo galega
mente pola produción de derivama. Desde o PP procúrase que
dos do leite, que acarrexan máis
a venda de lAGASA pase desaprecisa ampliar o seu volume de
percibida e insístese en que "é
negócio, os investimentos incustos de produción pero posibilitan unha posición máis cómodustriais e é unha boa notícia o
unha operación eritre empresas
feíto de que un líder, como Suiprivadas que para nada afecta á
da en canto ás vendas".
situación económica do país".
za Foods, achegue a sua expeO papel representado pala Xunriéncia e capacidade para moEntrementres, o conselleiro de
dernizar este e ido na Gal iza".
Economía, Xosé Antón Orza, co
ta na venda de Lagasa foi criticad o pala oposición. Para Xepaso cambiado diante da "nova
Para Gago, os produtores galeopinión" de Fraga, afirmaba que
gas sairán beneficiados. "O intesus Vega, do BNG, "o governo
rese que se demostra polo naso
"a Xunta tentou evitar a fuga
galega desprezou a posibilidade
leite dá garantías sobre o futuro
de criar unha grande empresa
das indústrias, pero os produtoda nasa produción. Co diñeiro
de capital próprio. Foi irresponres non estiveron á altura necesária". Con esta senténcia, Orza
das grandes compañías seresábel e agora ai están as consemos capaces de entrar con forquería lavar as mans da Admicuéncias". En palabras de Frannistración e SE:lguir transmitíndoza no mercado global". O concisco Sineiro, deputado do
lle á opinión pública a idea de
selleiro recomendoulles, adePSdG, a Xunta non atendeu ás
que o Governo Fraga apostara - mais, a todas indústrias, superar
necesidades do dono de
a dependéncia da venda exclupolo grupo lácteo galega até o
LAGASA. "Marcha! procuraba un
derradeiro intre.
siva de leite líquido e apostar
sócio co que fortalecer a sua
preséncia no mercado pero o
polos produtos transformados.
gabinete de Manuel Fraga non
Pero o conselleiro de Economía
"As empresas do sector teñen
ficou totalmente desautorizado.
que ser conscientes de que a foi quen de apoialo e evitar que
a Galiza perda capacidade de
O titular do departamento de
solución aos problemas que soAgricultura e Ganderia, Castor
fre o leite poden remediarse am- . decisión sobre a sua própria
economía".•
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pecto. Tal e como afirma Xesus García, "a política láctea
do governo de Compostela foi
un total fracaso. Pasouse de
proclamar a necesidade de
criar un sector forte a aceptar a
desmembración da indústria
autóctona". O presidente de
FEIRACO declarou que a cooperativa de Negreira non pretende seguir os pasos de Celta e
a sua única intención é achegar esforzos na consolidación
da sociedade. "No futuro, a nasa cooperativa só dará pasos
cara á integración doutras cooperativas, causa ben difícil
agora mesmo, xa que non ternos con quen unimos".
A neglixéncia da Xunta confirmouse cando o ano pasado a
empresa andaluza PuLEVA se fixo con LEYMA por 8.000 millóns
de pesetas -cando esta compañia estaba facturando 37 .000
millóns anuais-. Esta venda foi
coma unha explosión de dinamita no sector lácteo galega. Desde aquela , o dono de LAGASA
procurou coñecer cales eran as
posibilidades reais de sobrevi ver nun contexto cada vez máis
ocupado palas transnacionais ,
cobizosas de tomar posicións

Só duas das

cinco fragatas
norueguesas
•
constru1ranse
en Ferrol

Planta de

l.AGASA

en Pontedeume. Udia Senra, Secretáña Xeral do SLG.

de cara ao futuro imediato, cando se confirme a fusión da
maior parte das redes de distribución de alimentos e se comece a repartir de xeito elitista o
pastel das vendas de produtos
nas grandes áreas comerciais .
Foi por isto que , segundo o
próprio Antonio Marcha!, lago
de fracasar no seu intento de

comprar LEYMA , buscou un
comprador axeitado para non
ficar embarcado na carreira
cara ao mercado de mañá
mesmo. A opción de Suiza Foods é a mellar, tendo en canta
o seu volume de negócio (case
30 .000 millóns de benefícios
anuais) , a sua diversificación
industrial (leite, xelados, café,
envases plásticos e metálicos)

e a forza competitiva no mercado norteamericano (preséncia en 46 estados, liderato indiscutíbel na venda de leite). O
grupo dirixido por Gregory Engles tamén estaba desexando
ter a oportunidade de colocarse dentro de Europa. Con
tantas coincidéncias, é normal
que, ao final, chegasen a un
rápido acordo. +

Os consumidores ven ameazada a sua saúde
A preséncia de Suiza Foods na
Galiza pode ter ainda máis consecuéncias que as propriamente
económicas. A iminente chegada de leite importado dos Estados Unidos vai afectar tamén á
saúde dos consumidores e
constitue un paso máis no atentado contínuo á cidadania que
impón a mundialización dos
mercados.
Tal e como afirmou Lídia Senra,
a introdución de leite norteamericano significa un cámbio radical
no control sanitário dos alimentos na Unión Europea. As leis
estadounidenses permiten a utilización de hormonas proibidas
en Europa para a cria do gando
vacun , como a rBST e estanse
dando pasos axigantados en
matéria xenética para conseguir

todo o sector.
exemplares máis produtivos, sen
ter demasiado en
canta o que iso
pode significar
a opinión
para a saúde. "A
pública chega
proliferación de
leite sen control
a sospeitar que
pode significar
que a Galiza se
o leite galega é
enfronte a problemas como o das
mao, a indústria
vacas tolas de
pode pagar as
Grande Bretaña
ou as dioxinas
consecuéncias e
belgas".

~Se

"Se a opinión pública chega a
sospeitar que o
leite galega é
mao para a saúd e, a indústria
pode pagar as
consecuéncias· e,
nestes casos, as
pardas poden ser
xa inasumíbeis".

Senra queixouse
de que o consumidor está senda
enganado
as perdas
Para a sindicalispalas grandes
empresas e que
ta, o estoupido
poden ser
non ten nengundun escándalo
inasum íbeis"
deste tipo non só
ha defensa da
Administración.
seria negativo
"O SLG denunpara Leite Celta
ciou a preséncia nos supersenón que arrastraria consigo a
R.-\~IÓ>: ~1ACEIRAS

mercados de leite de menos
de 90 pesetas, que o_u ben
non é leite ou é de importación ou é fraudulento e non
deberia permitirse a sua venda
nas actuais circunstáncias".
Como alternativa ao actual sistema de consumo deleite, Lídia
Senra fixo algunhas recomendacións para que se ·poidan tomar
produtos lácteos de cualidade.
"Hai que recuperar o costume
de tomar leite pasteurizado, o
que comunmente se coñece como 'do dia', porque é ben máis
san e conserva moito mellor as
suas propriedades. O leite UHT,
o máis interesante comercialmente, é leite morto e só beneficia as grandes empresas porque lles facilit~ o seu transporte
e distribución".+

O povo paga hoxe máis impostos polo pan, o
leite e a gasolina, ainda que vexa un menor
desconto do IRPF na sua nómina de todos os
meses. Non sei se os eleitores comprarán a
mercancia, pero este campaña do PP que tan
descaradamente leva Rajoy obrigoume a desempolvar os vellos textos de· Goebbels, o
grande teórico e práctico da propaganda na,
zi, para buscar a fonte inspiradora das técni,
cas propagandísticas do PP.
Oicia don Joseph Goebbels que "basta dicer

unha mentira con grande aparato, repetila
cinco veces na mentalidade do povo para
que este a crea, e sete para que quen a produ,
ciu a considere fríamente como unha verda,
de". Don Joseph tamén
sostiña no seu ideário
que "non é preciso que
unha idea política estea avaliada por unha
boa filosofía se dispón
dunha magnifica pro,
paganda". Pero o summun do ideário goeb,
beliano se resume nesta
cita: "unha boa propa,
ganda é o roáis cercano
á verdade, ainda que
sexa a mentira mesma:
primeiro produce sur,
presa, logo estupor,
despois convencimento
e, ao final, cesión da
própria vontade ao ído,
lo para facer o que el
queira".

'Os feitos son claros.
Hoxe páganse máis
impostas que en 1995.
Aumentou a presión
fiscal, subiron todos
os impostas ind.irectos,
ademais das taxas e os
prezos públicos"

Don Joseph fixo-se cargo na década dos
vinte de todo o aparato da propaganda nazi

Contra o afirmado, este contrato
nada ten que ver coa integración
dos estaleiros públicos na Bazán. Esta integración seria a única via para evitar o peche este
ano de todos os estaleiros públicos agás Astano e o cerre de
Astano o vindeiro exercício.

No 99 todos os estaleiros de
Astilleros Españoles, S.A. (AESA), na que están todos os estaleiros civis públicos agás Astano, obtiveron pardas e situáronse, como pasara en exercícios anteriores, en situación de
quebra técnica, .polo que, segundo o artigo 103 da Lei de
Sociedades Anónimas, haberia
que pechalos ou recompoñer o
seu capital meiante unha aportación pública. Pero a partir do
98 a UE impede isto, por iso o
- Estado realizou unha operación
de enxeñeria financeira come cando Hitler chega ao poder en 1933 co,
prando a AESA tres dos estalocouno como titular do ministério de Pro,
lei ros e daquela saneando as
paganda. Goebbels recebia o 10% do presusuas cantas. Unha nova composto total do govemo e tiña ás suas ordes
pra non será posíbel e haberá
18.000 técnicos repar,
que incorporalos a Bazán, xa
tidos en sete divisións
que no caso dos estaleiros milique cobrian o país con
tares, a UE permite situacións
31 oficinas rexionais.
de pardas e axudas públicas e
Unha das suas deci,
de feito os estaleiros públicos
europeus son civis e militares.
sións foi a de transfor,
No que atinxe a Astano, no
mar en servidores do
2000 a auséncia de carga de
Estado, por lei, a todos
traballo levarao á quebra técnios xornalistas. Unha
ca, polo que terá que entrar na
das suas últimas tare,
mesma operación. Pero isto
fas ao fin da guerra foi
significa unha reestruturación
utilizar as seccións de
que se está a negociar e pala
astroloxia dos xomais
que o Estado poderia tentar un
como instrumentos de
peche non traumático de Astapropaganda.
no, coa prexubilación de parte
do plantel e traslado á Bazán
Este home coñecia o
dos restantes traballadores. O
seu ofício moi ben e
BNG declarou non estar dissentou unha cátedra
posto a isto e exixiu autonomia
que hoxe seguen a tití,
de xestión para as factorias galizar os seus herdeiros
1eg as e a diversificación da
_
ideolóxicos ainda que
produción na Galiza cunha esse disfracen de demócratas. O que teña en,
pecialización dos centros de
trabal lo.+
· -tendemento que entenda... •

Minte, que algo queda
Aznar fa¡ a campaña eleitoral vendendo a
mentira máis gorda que se escoitou nos últi,
mos anos: que os impostas baixaron e que
van a seguir baixando se el segue no gover,
no. Os feítos son claros. Hoxe páganse roáis
impostas que en 1995. Aumentou a presión
fiscal, subiron todos os impostos indirectos,
ademais das taxas e os prezos públicos. O
IRPF foi reducido pero de forma inxusta e re,
gresiva. Agora o govemo central recada ain,
da roáis que antes polas rendas do traballo,
mentres que caiu a contribución das rendas
empresariais e do capital. Iso pódeo ver cal,
queira que se achegue ás contas públicas
cunha calculadora de peto.

O contrato para a construción
de cinco fragatas adxudicado
por Noruega á Bazán só implicará a construción do casco de
duas das embarcacións na Galiza, polo que o optimismo suscitado pola operación non se
corresponde coa sua auténtica
natureza. O contrato ascende a
-220.000 millóns de pesetas, pero o 45% corresponde ao armamento que colocará a Lockheed
.Martin, que concursou xunto
coa Bazán. Oeste xeito, o contrato é en realidade de 121.000
millóns. Ademais, Bazán terá
que subcontratar a construción
de várias das fragatas a estaleiros noruegueses, onde se fará
a montaxe definitiva das cinco
embarcacións. Bazán, xunto
con outro estaleiro noruegués
terán que entrar no accionariado do estaleiro de Noruega
Kvaerner, que está en crise.
Por se fose pouco, os retornos
industriais a Noruega, é dicer,
os investimentos a realizar en
Noruega cpmo contraprestación, deberán ascender á mesma cantidade do contrato.
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Antimilitarismo
en campaña
O periodo de campaña eleitoral serv~ á ANOC para
lanzar un conxunto de
propostas antimilitaristas ás
organizacións políticas que
concurren aos comícios. As
propostas incluen medidas de
redución do gasto e a preséncia militar e medidas
antirepresivas como a despenalización da insubmisión e a
ampliación dos direitos dos
soldados. Os responsábeis
da ANOC solicitaron entrevistas cos secretários xerais dos
partidos para exporlles as
propostas, o mesmo que a
outras organizacións sociais.
Asimesmo anúncian actos de
propaganda surpresa para
buscar apoio e sensibilizar á
xente contra o
antimilitarismo.•

AXunta
non cubre
as baixas por
matemidade
nun coléxio
da Guarda
Desde o 18 de Xaneiro duas .
babeas por matemidade no co,
léxio de educación infantil e
primária As Solanas de A
Guarda están sen cobrir. Trá,
tase dos permisos collidos por
duas mestras, unha de educa,
ción infantil e outra de Peda,
goxia T erapeútica. A primeira
solicitou un permiso de lactán,
cia, que supoñen cinco horas
semanais sen poder estar no
centro. A segunda, ademais do
permiso de lactáncia, ten o seu
horário reducido por garda le,
gal para o coidado dun fillo, o
que supon doce horas e media
a semana. O permiso por garda
legal supón que o traballador
que se acolle a el non cobra
esas horas; nestes casos supon
un descanto superior ás cen
mil pesetas sobre o salário.
En total son vinteduas horas
que a consellaria de Educación
ainda non cubriu mália as xes,
tións da dirección do centro e
da CIG, que denúncia a polí,
tica natalista do Govemo de
Manuel Fraga. Os alunos con
necesidades educativas espe,
dais, aos que seive de a¡)oio a
profesora de Pedagoxia T era,
peútica, levan máis de un mes
sen este reforzo, que comple,
menta o traballo do seu titor.
Un dos argumentos esgrimidos
pala consellaria para non en,
viar un substituto é que os pro,
fesores do centro con horas li,
bres poden asumir o "baleiro"
destas duas traballadoras. Algo .
que rebaten na CIG. ''Nen to,
dos os profesores teñen horas
libres, nen a preparación acle,
cuada para asumir tarefas que
non son da sua competéncia",
sinala Xosé Manuel Méndez.
Desde a central nacionalista
fan fincapé na necesidade de
que as traballadoras, cando
asuman os permisos legais es,
tabelecidos para o coidado
dos seus fillos, vexan os seus
pastos cubertos. "A ·p ouca
importáncia que a consellaria
de Educación lle concede a
que os centros de ensino te,
ñan o profesorado necesário
para manter un setvizo de ca,
lidade ponse con estes feítos
unha vez máis de manifesto,
mesmo cando se trata de
substituir a alguén que non
está cobrando. A consellaria
amosa aqui tamén a sua ver,
dadeira faciana no que respei,
ta as políticas sociais de apoio
real ao fomento da natalicia,
de", sinala Méndez.t

Engrácia Vidal
'A lgrexa quedará en ridículo se continua aser aúnica
institución que pon chaves ás mulleres'
que pon chaves e pecha a porta
relaclone co sexo, que non é
quen de aturar". Deveñen deles
pero chegará un dia no que se
terá que abrir", sinala Vidal.
Engrácia Vidal ven de publicar
dous dos grandes temas que sae·n cando se analisa a lgrexa
Por unha lgrexa tamén feminina, (Encrucillada-Monogradesde o feminismo: o celibato
No libro, a autora tala tamén da
fias), un libro pioneiro no país dos cregos e a negativa de que
"relixiosidade" das mulleres,
feito desde o feminismo e o
as mulleres accedan ao saceraquela que promove unha sorte
cristianismo. Fundadora de
dócio. Do primeiro Engrácia Vide sumisión a ritos que semeMulleres <;ristiás Galegas, a
dal entende que "brota de conllan case enquistados. "Relacióautora está convencida de que
nome con Deus sen ir descalza
cebir como negativa a relación
a fé cristiá cadra coa liberada muller co hocunha vela, sen
ción das mulleres, Engrácia Vime; que é un espagar misas ofidal láiase do inmovilismo das torbo para o hociadas por vários
me". En canto ao
xerarquias da lgrexa católica,
cregos. Trátase
a única institución, ao seu disacerdócio femiPor unha lgrexa dunha cuestión
cer, que continua poñendo
nino, a autora decultural que, aos
tamén feminina poucos,
trabas formais ás mulleres. f ende "que non
irá cambiando, pero que
se impida ás mu"Xesus de Nazaret tiña unha
lleres mesmo
ainda pervive "
mensaxe liberadora e ese debía
cando escoHas
afirma.
ser o espíritu que se mantivese
que moitas mosna lgréxa pero estamos a talar
tran desconfianEngrácia Vidal é
dunha institución moi vella, moi
za a que isto
fundadora de Muestruturada e ríxida e é difícil
aconteza. Avogo
lleres Cristiás Gaque as causas muden. Pero, aos
polo sacerdócio
1e gas, un grupo
poucos os cámbios van entranda muller pero
formado por arredo. A lgrexa oficialmente non
empezar a dicer
d o r de setenta
acepta a comunión dos divorciamisa non é o
mulleres que busdos pero na realidade non hai
máis importante
ca "criar espácios
ningun que querendo non coque ternos que
de encentro , de
mungue" afirma Engrácia Vidal.
conseguir. Que
reflexión, de exunhas cantas
presión e celebraComenta a autora como, por
mulleres especión". Que quere
exemplo, recentemente mudou
ciais cheguen ao
tamén dinamizar
o rito das arras no matrimónio.
sacerdócio non
o papel das muAntes era o home quen llas pallers na lgrexa e ter unha presénseria máis que a reprodución do
sistema. Cómpre dar moitos
saba á mullere agora intercámcia pública que apresente unha
máis pasos de recoñecemento
bianse nas duas direccións. "Os
"nova mentalidade liberadora". A
da muller''. avances son lentos, gavear os
autora de Por unha lgrexa tamén
muros do Vaticano é difícil, pero
feminina explica que, ao seu
no· fondo teño a fe de pensar
Misas con vários cregos
ver, o feminismo está vencellado,
que é unha institución humana
como movimento dentro da lgreContinua a lgrexa condeando o
na que se pode traballar para
xa, co galeguismo. Mulleres Crisdivórcio, o aborto e os anticonque se vaia modificando. Con
tiás Galegas contemplan asi desceptivos, reivindicacións históripaciéncia, sabendo que non vas
de a sua criación a necesidade
ver os resultado pero revelándo- - cas do feminismo. "A sociedade
de "asumir a lingua e a cultura de
móvese e a lgrexa terá que ir
te desde dentro" confirma Vidal,
Galicia", implicándose nun proconvencida de que a sua é unha
asumindo o que xa-está Desde
xecto que, para elas, ten que
carreira de corredora de fondo.
o ponto de vista legal todas as
"descubrir as sementes de espeinstitucións admitiron á muller, só
ranza que precisan medrar e deRepara en tres grandes atrancos
queda ela. Pode haber presidennunciar as situacións inxustas;
que impeden a modernización
tas, papas mulleres, non. Chega
facer presente o Evanxeo desde
da lgrexa, "o machismo, a falta
o momento no que a lgrexa vai
dentro desta cultura en resposta
de democrácia e todo o que se
quedar ridícula por' ser a única
aos desafíos de hoxe". •
9* C:ARME VIDAL

A

autora de

explica que,
ao seu ver,
o feminismo
está vencellado,
como movimento
dentro da lgrexa,
co galeguismo

Gago asegura
que non houbo descargas
de millo transxénico
O conselleiro de Agricultura, Castor Gago sinalou o
Martes 29 de Febreiro en
comisión parlamentária que
non houbera descarga de
millo transxénico no porto
da Coruña entre os ultimas
dias de Novembro e os primeiros de Decembro do pasado ano. Gago respostaba
asi ao deputado do BNG
Emilio López, que se interesou por coñecer a orlxe
desta descarga de millo,
sobre a que existía a
sospeita de estar modificada xeneticamente. López
asegurou que o que lle Importa aos consumidores é
saber "que están a comer".
O conselleiro, polo sua parte, insisitiu que os critérios
que sigue o seu
departamento en canto aos
produtos alimentarios son
os de sanidade, salubridade e diferenciación. Reiterou que a descarga da Coruña estaba avalada por Sanidade Exterior.•

Concentración de mozas
por un emprego digno
Celebrouse o 29 de Febreiro
na Casa da Mocidade na
compostelá praza do
Matadoiro unha
concentración en forma de
comparsa "para reivindicar o
direito a un emprego digno
para o conxunto das
mulleres". Con este acto, a
Asemblea de Mulleres de Galiza Nova marcaba o início
dunha campaña a desenvolver durante os vindeiros meses que ten como lema "Que
non te paren: As mozas
galegas loitando por un emprego digno". A ·
concentración en Compostela
encádrase dentro da celebración do 8 de Marzo, Diada
Muller Traballadora, "como
data na que cumpre
denunciar novamente a problemática de discriminación
que seguimos a sofrer as mulleres''.•
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Lugo
Vive iro

Vigo

Sala de Exposlcl6nsda Ftnlaci6n Caixa Galcia
fraza Mai:r, 16)

Sala de Expoaicións da Fundación
Cal.Jea Gallcla

(Pollcarpo Sanz, 21)
Honu1o da Sala: laborals de 12.00 a 14.00 h.
e de 18.00 a 21.00 h.
Domingos e festivos de 12.00 a 14.00 h.

Rick Dávila 1989 - 1998

Arte e solidariedade
(Proxecto Home)

,f;";,
;¡;
:.. ... ,

"~prende a
mira-la pintura"
'

/

da Mariña, 49)

'Espacios naturais en Galicia"

,

JA Historia de Galicia
' , ,;.:

_,_ ',Z ' , , ' / ' , ,;.-,

,..,..,.,.,V ....,, 'u::;

'',,.",

,

,

iiii .d"GLiiif.P'
~,..
Alla r iz
Auditorio

Club Xubilados Vrveiro

Sala de Exposicións "La fábrica"

Pontevedra

A exposlcl6n recolle unha selección de
lmaxes dos proxectos máls importantes
do fotógrafo

Salón de Actos Club de >Cubilados
~vda.

•RA SOCIAL

•

ma~íifir'mr
•~••,.
Caldas de R ei s

Sala de Actividades do Club de Xubilados
Horario de sala: de 10.00 a 13.00 h. e de
15.00 a 20.00 h.

Palacio de Cultura

(Rúa Alexandre Bóveda, sin)
Horario da Sala: de martes a venres, de
17.00 a 21.00 h.
Sábados, de 11.00 a 14.00 h. e de 17.00
a 21 .00 h.
Domingos, de 11.00 a 14.00 h.
(As visitas realizaranse en grupos.
Tel.: 986.833061)

Sala de Exposicións Municipal

Casa de Cultura

Exposición do Programa de
Educación Medioambiental
"Espacios naturaís en Galicia"

IJ~iiiffi.SÑJI1ff&.Wfüiftfi~JWifE~
Ribadavia

Virxilio Viéitez
Exposición composta por 152 fotograflas,
a rnaioría de Soutelo de Montes.
Constitúen un documento histórico da
comunldade rural galega da postguerra

Casa de Cultura

f;:: ··
,',. .

WB.lii&M~f~HNi~MWJ.ifiwMWitiliffti.
Pontede ume

Debúxame
un conto

,

,,

Casa do Concello •

,,

lllI~~~T&~
Negreira
Casa de Cultura

A Coruña

"Debúxame un conto"

i!U11!ii!lt4.>~;2l9.L

Sala de Exposlcións Fundación Caixa
Gaficia
(Médico Rodríguez, 2-4}
Horario da Sala: laboniis de 12.00 a 14.00 h.
e de 18.00 a 21.00 h.
Domingos e festivos de 12.00 a 14..00 h.

Santiago
Sala de Exposicións da Fundación
Caixa Gallcla

füll[alifíiimt&1iW~d1

Porto do Son

(garreira do Conde, 18)

Propuesta 99.

Leopoldo Nóvoa

ExJx!siciór1 de

Casa de Cultura

"Debúxame un conto"

Fotog¡afía Española
Contemporánea
Ministerio de Cultura e Concello
de Santiago
18.00 • 20.30 h. Club de Xubilados
Cerrado festivos

(Rúa do Paseo, 6)

Participación na V Bienal da
Caricatura
"O humor nao tem idade"
Mostra colectiva organizada por
Humorgrafe de Usboa, acerca
da Terceira ldade

l'lr .......'a1t ·

o

Pontedeume
Sala de Actividades Club >Cubilados
Pontedeume
(Herreros, 20)
Hora1o da Sala: De 10.00 a 13.00 h. e
de 15.00 a 2D.OO h.

llil&ll8}fli"'.'t·na"*R~

Exposición do Programa de
Educación Medioambiental
"Espacios naturais en Galicia"

aJJ ..... ~~:fu~

Celan ova

Sala de Exposlclóns do Concetlo

Cedeira

Instituto da ESO - Bacharelato

O Lapis do carpinteiro

,
'§

(Versión

teat~

da obra de Manuel Rivas)

Ourense
17.30 h. Club de Xubllados
(Rúa Paseo, 6)

DtlBI· ;

Actuación do grupo de guiñol na
versión de zarzuela e da agrupación
musical de pulso e púa

Celebración do Día Mundial do
Consumidor

20.30 h. Casa da Cultura

Teatro sobre consumo
OMIC

~
W.W*~R'í·•illa°'~'~-.

A

mem,~~

Estrada

a'ir.. . n::•~~,'W'.~~~~

ll ~'''~"''"''"'HU.8'\'~--,-.

Actuación do grupo de Guiñol do Club

Narón

Club de Xubilados A Coruña

20.30 h. Auditorio Municipal

18.00 h. Club de Xubllados
(Cantón de San Roque, 3)

Secundarlo

20.30 h. Auditorio Municipal

Club de Xubilados A Coruña

Guiñol
Actuación do grupo de Guiñol do Club

Club de Xubilados A Coruña

Actuación musical
ªAgrupación musical do Coro e guitarra
do Club de Xubilados de Ferro/"

santiago

"Volpone"
Com~añfa Suripanta Teatro
IGAt::M

Guiñol

Colexio San Marcos de Abegondo

mlL&tit&JL&t'\ll~Btt&iL~~

illlltWl&~'1.~As Pontes

18.30 h. Biblioteca Municipal de Monte Alto

Abegondo

~a Casa Hamlet

Cai.JcaGallcia

Actuación do grupo de teatro coa obra
"Bodas de sangren

111~1t.••~r•~~~

~.A::1~d~d1:· L~ndres"

18.30 h. Aiila de Cultura da Fundación

A Coruña

.

~~

20.30 h. ~de Cultura da Fundación

18.00 h. Teatro Pñncipal

Betanzos

c~

'

santiago

20.00 h. Uceo de Betanzos

lnterveñen, ademáis, o grupo instrumental e o coro do

~'

liMi>"'lili
.
~"l0\fil,,.0.,..,i."l,{{'1' «&....Í
S':riiia•i«:!i""~•"t.%t%b~"m"*'-~~~~
Caixa Gallcia

20.00 h. Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos
(San Andrés, 36)

. . ~~

, Feira do teatro de Galicia
,.

Grupo Sarabela

Club de Xubilados A Coruña

Porriño

Centro Cultural Municipal

(Qarreira do Conde, 18}

ag:··7 r'T~•1awtm~W:'*=Wlll:.~

santiago
18.00 h. Aüla de Cultura da Fundación
Cabra Galicia
~arreira

do Conde, 18)

Castelao Sempre"'
Com~añía Espello Cóncavo
IGAt::M
B~1.BW~t'\W%¡~~
San tiago
.18.00 h. Aüla de Cultura da Fundación
Caixa Galicia
~arreira do Conde, 18)

20.30 h. Teatro Rosalla de Castro

Para máis información: www.caixagalicia.es

Cucarandainas"

Com~añla

IGAt::M

Os M. de Cucas · ·
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Orixe galega.ou foránea dos ap·elidos
-0- GONZALO NAYAZA

Tradicións familiares

Un remitente da Coruña pre,
gunta se faría ben en cambiar de
T eijedo para T eixedo o seu apeli,
do. Respóndolle que si, peto non
podo concordar co que di acerca
da orixe e o significado (el teno
por portugués ·e asóciao ao verbo
tecer). O apelido é galego, topo,
nímico e vénlle dalgún lugar
chamado Teixedo, que debe o
seu nome á árbore chamada·
teixo, en latín taxus.

bajo ; bordura
. ro. ~R. S. V.)

Aunados aJ p

obra de Con
sentimientQ~ p

Cultura• del ·

humanismo (p
hácia e1 morlel
d:e su maniera
Cl.)lP r y en la

tuvo solar en
le.za en la .R'Ca{

mente· por u11

1640 y 1742.
de gules., una

pmfu.ndil 1nves
volvlendo

tk~

n sus cx·tremos:

artesanales. or:

1:.'Cntro de una

que !os nuevo.
En el desnrro
Concha Vá;r.q

Qro, (:On o<:ho
}S'<i. Rodríguez
'fdfra Gtt!le,,g<i)

que se corres

ma estrc!fa de
de iuur: bür«
a.ti de sinople.

Hoxe o teixo é unha especie in, . .a ·~farJna de
sólita, en perigo de extinción.
}. ('u~k\ ~stn·
nlós de Sa.rria
'No Teixadal de Casaio, nos con,
50 pa_rn dedi·
fíns de Valdeorras, consérvase o
1 mismo tíemúltimo bosque de teixos das no,
Letras en l~
sas latitudes, pero na antigüida,
doctora en la
de os teixos deberon de ser co,
múns no país, a xulgar polas pe,
gadas que deixou o nome na to,
ponimia. Como é sabido, os re,
Supostas orixes exóticas
sistentes do Medulio envelená,
Estes prexuízos maniféstanse na
ronse con follas de teixo. Se, co,
pretensión de atribuír orixes forá,
mo di o remitente, a súa familia
neas a apelidos inequívocamente
procede "da parte de Po~tece,
galegas. Unha ollada filolóxica
so", ha de saber que na parro,
sobre o censo, a guía telefónica
quia de Corcoesto, nese canee,
ou as esquelas dos xomais eviden,
llo, existe un lugar chamado
cía que unha altísima porcentaxe
Teixedo. Seguramente virá dese
da poboación galega é autóctona,
lugar o seu apelido.
e estudios xenéticos coma os que
divulgou Cavafü,Sforza nos seus
A explicación que o remitente di
libros ou os que causaron polémi,
que conservan "de xeración en
ca hai uns anos en relación coa
xeración" na súa familia hai que
poboación vasca poderían confir,
considerala unha lenda etimoló,
malo. Sen embargo, de fiármonos
xica ou etiolóxica, do xénero das
das tradicións familiares que ex,
interpretacións populares dalgúns
plican a orixe dos apelidos, aquí
topónimos que recolleu Celso de
practicamente todo o mundo te,
Baión (X. Mª Alvarez Blázquez)
ría chegado de fóra .
. hai anos nun libriño da colección
O moucho. Son mostras da fanta,
sía popular e teñen interese lite,
Acontece así que moitos galegas
se teñen por casteláns, vascos,
rario ou etnográfico, pero non ex,
plican a orixe dos nomes. No ca,
franceses, ingleses ou italianos
sen selo. Un coñecido meu apeli,
so dos apelidos, esas tradicións fa,
miliares ccmstitúen ademais cu,
dado Jofre facíase descendente
dun xeneral francés (non lle valía
riosos indicios de certos prexuízos
sociais ou nacionais emparenta,
un soldado) da Guerra da Inde,
pendencia, e resulta que o sobre,
dos coa diglosia.

o apelido. O propio Castelao in,
terpretaba o seu como o xentili,
cio relativo á Castela castellana
porque seguramente non coñecía
os escritos de Sarmiento sobre os
castellanos de Ourense e a antiga
xurisdicción chamada Castela,
máis ou menos na actual comarca
do Carballiño.

de su biogrnn
dón. que com

primera ohm .

_,;u rct irn físter
treiot~ , Una et
d.esde 1948.. at
dad pictórica,
mera exposíd '
tert'\~rn etapa se
oiio sufre tnm
medades que h

que

e~t a Sé

prt

nome Xofre ('sulfuro') está docu,
mentado na onomástica galega
desde a Idade Media. Unha Lajas
de Vigo emparenta o seu apelido
co nome húngaro Lajos (pronun,
ciado Lóios, equivalente de Lois
ou Luís), e resulta que a súa fami,
lia procede de Cuntis, e en Cun,
tis hai o topónimo Laxos, cunha
insólita variante masculina de La,
xa ou Laxe, do que vén sen dúbida

A CAIXA DOS
APELIDOS
Podedes enviar
as vosas consultas a:
A Mesa pola Normalización
Lingüística, Rua do Vilar 68, 3º.
Apdo. 24 7 15705 Santiago.
Telf. 981 563 885.
amesanl@interbook.net

r

Dieter Kremer, o máis recoñecido
especialista en onomástica galega
e portuguesa, documenta no noso
ámbito lingüístico polo menos
desde o século Xlll o sobrenome
Fole, que contén o nome común
fole ou fol, usado como ale ume en
atusión a características físicas
dun individuo. Ánxel Fole, que
levaba ese sobrenome como apeli,
do, fabulou nun relato sobre a úa
propia liñaxe e alí facíase deseen,
der dun exótico cabaleiro templa,
rio apelidado Folk ou algo seme,
llante. O escritor lugués, que bo,
tou man das crenzas tradicionais
para a súa literatura, tamén neste
caso se acomodou ás pautas da
fantasía popular.
Cando o aspecto fónico do apeli,
do (por un ditongo, un sufoco ,ei,
ra, ,eiro e cousas parecidas) non
permite tales fabulacións e fai in,
negable a súa orixe galega, entón
a tendencia exoticista mira de
atribuírlle procedencia portugue,
sa. Coñezo algún Araújo en Ou,
rense que se di de sangue portu,
gués cando en realidade o princi,
pal foco orixinario dese apelido
(tamén para os Araújo portugue,
ses) está na antiga terra ou xuris,
dicción de Araúxo, na zona do ac,
tual concello ourensán de Lobios
e na raía ·seca do Xurés/Geres.
No fondo <lesas pretensións de
orixe foránea está a mesma men,
talidade discriminatoria, asumi,
da polos propios discriminados,
da que derivan os prexuízos di,
glósicos contra o idioma. Xa no
XVII os galegas sentían vergoña
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de selo e procuraban ocultalo.
Nunha peza de Tirso de Molina
recóllese o seguinte diálogo de
dous galegas:

"-.. .Jamás yo mi patria niego.
Galieia es mi natural.
-Pues no es poca maravilla,
que eL gallego acá en Castilla
dice que es de Portugal"
Dicionarios e fontes de consulta

O peor é que estas fantasías ta,
mén se recollen por escrito en
obras aparentemente serias onde
a xente consulta a procedencia e
significado dos seu apelidos. A
Gran Enciclopedia Gallega, por
exemplo, encargou o tratamento
do apelido a un heraldi ta, de
maneira que aparecen infinidade
de brasóns (moito deles de apeli,
dos que non teñen a men r rela,
ción conno co, a non er unha
vieira no escudo, upo tam nte
alusiva a unha peregrinaxe a
Compostela) pero poucas razóns
filolóxicas. Xa o padre Sarmiento
alertaba, no seu Onomástico eti,
mológico, contra as explicacións
de heraldistas ou xenealoxistas.
Dado que os apelidos son pala,
bras, as razóns filolóxicas on ne,
cesarias para explicalos.
Consulto, por exemplo, na GEG
o apelido Vázquez, o oitavo máis
frecuente no censo galego e o
máis común dos apelidos exclusi,
vamente nosos. Pois ben, ali dáo
como apelido asturiano con casa
solar en Xixón. E un libro de di,
vulgación titulado El gran libro de
los apellidos, de J. M. Albaigés, de
moita difusión a xulgar pola tira,
xe da edición, explica Vázquez
como apelido castelán, ben toponímico (?) ou ben como "contrae,
ción" de Velázquez.
Nin asturiano, nin castelán, nin
toponímico, nin contracción. 1 o
que Albaigés chama erradamente
contracción é a evolución propia
do galego, que perde ,L, entr
vocais (asf o latín VOLARE á
galego voar). e ap lid ~
turiano ou castelán terfa a fi rma
Velázquez, pero Vázquez 6 p de
ser galego. É o patronfmic d
nome persoal Vasco, forma galega
e portuguesa e rrespond nte a ,
castelán Velasco. É certo que hai
Vázquez espallados por toda a P ,
nínsula, pero a súa orixe remota é
por forza galega. Xa nin sequera
galega e portuguesa, pois a solu,
ción portuguesa correspondente
adoita ser sen sufixo.
Un amigo da Coruña pregunta
se debería cambiar de Vázquez
para Vásquez o seu apelido. Eu
respóndolle que Vázquez é forma
lexítima (e exclusiva) galega e
que pode e debe deixalo como
está. Desde o punto de vista eti,
molóxico, o derivado regular do
nome Vasco debería ser en efec,
to Vásquez, como este amigo sos,
tén, pero a irregularidade que
deu Vázquez, resultante dunha
asimilación entre o S e o Z das
súas sílabas, é normal no galego
e non obedece a unha deturpa,
ción resultante da presión do
castelán. Irregularidade seme,
llante por interferencia de S e Z
é a que deu o apelido Ozores, Pª'
tronírnico derivado do norne
Osorio, en lugar de *Osorez, que
sería a forma regular.•
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Santiago

A Coruña

Vigo

19.30 h. Salón de Actos da Fundación
Calxa Gallcla

Salón de Actos da Fundación Calxa Galicia

17.30 h. Museo de Belas Artes da Coruña

(Ronda de Nelle, 31)

(Pollcarpo Sanz, 21)

"¿Cando acadaremos a
igualdade?,,

¿Como se visita un ha
exposición?
"0 museo visto por un técnico:
Taller de museoloxía e
museografía"

ªO Alzheimer'
Aspectos médicos e regulación
de axudas para familiares
Edume Zabalza Gallego (Médico),
Jesús Penado Pallás (Avogado)

Aurora Montes Santa-Olalla

Asociación de Mulleres Concepción
Arenal

Colexio Oficial de Farmacéuticos
da Coruña
17.30 - 19.30 h. Salón de Actos da Fundación
Cabra Gallcia
(Médico Rodrfguez, 2 - 4)

Un paseo pala arte

marm.

~~:r¡r:mwr1f~.t.w.ft®ff!~

Lugo

20.00 h. Salón de Actos da Fundación
Calxa Galicia

Carlos Baliñas Pérez

Fundación Cabca Galicia, Club Cultural
Valle lnclán e Concello de Lugo
A Coruña
17.00 h. Salón de Actos Residencia La Cludad

(Santo Domingo, 11 - 19)

¿Como se visita unha
exposición?
"A orixe dos museos e o
coleccionismo"

-- ~

'""··::·

Palabra de Poeta
Luis Tosar
Kfi'.~~W~///.W/~7;:if%11WiiffíBfdMff!filfjf§jJfti[flfil.tW1@

Ana Carril

A Coruña

Club de Xubilados A Coruña

19.30 h. Salón de Actos da Fundación
Calxa Galicia

~--~-~-J':l'ñf'!M

(Ronda de Nelle, 31)

Santiago

"O Alzheimer"
Coidados Paliativos

Paraninfo da Facultade de Xeograffa e Historia
da Universidade de Santiago

Elvira Femández Puente (enfenneira), Adriana
Avila (terapeuta ocupacional)

"A ldade Media desde Santiago"

Colexio Oficial de Farmacéuticos da
Coruña

Manuel Díaz y Díaz

Colexio Ubre de Eméritos e
Universidade de Santiago

Lugo

(Praza de Santa Maria)

"Caput Gallaeciae: O Lugo da
Alta ldade Media"

20.30 h. Aula de Cultura da Fundación
Calxa Galicia
(Carreira do Conde, 18)

20.00 h. Salón de Actos da Fundación
Calxa Gallcia

Vigo

(Praza de Santa Maria)

20.30 h Auditorio Martín Códax do
Conservatorio de Música
(Manuel Olivé, 23 - O Castro)

A Historia da Trompa
Juan Manuel Gómez de Edeta

"Campamentos romanos de
Gallaecia,,
José M.a Caamaño Gesto

Asociación de Amigos dos Casteles

Ourense
17.30 h. Salón de Actos da Fundación
Calxa Ganeta

(Rúa Paseo, 6)

M.a Luisa Femández Colín

Ciclo de Consumo
"Alimentación e saúde"

Club de Xubilados A Coruña

Marisol López Reyes

Club de Xubilados Ourense. Coa
colaboración da OMIC de Ourense

Santiago

Fe ne
Instituto de Educación Secundaria "Barallobre"

"0 Euro e o financiamento
dasPEMES"
José A. Rodríguez Dopico

Paraninfo da Facultade de Xeograffa e
Historia da Universidade de Santiago

"Parlamentarismo"
Miguel Artola Gallego
Colexio Ubre de Eméritos
e Universidade de Santiago

lmi1U7WT\~%1)~9M~~Wtli9~1~

Lugo
20.00 h. Salón de Actos da Fundación Calxa
Gallcia

(Praza de Santa Maria)

"Urbanismo e sociedade.
A trama urbana no
Lugo medieval"
Fundación Caixa Galicia, Club Cultural
Valle lnclán e Concello de Lugo
Ourense

Ciclo de Consumo
•os productos milagro"
Rosa Rodrfguez Castro

Club da Xubilados Ourense. Coa
colaboración da OMIC de Ourensa

A Coruíia
Cabul Gallcla
(Médico Rodrfguez, 2 - 4)

V'1Xencia e actualidade do
ideario republicano

Lugo
18.00 h. Club de Xubllados

(Carril do Mercado)

"Boas prácticas ambientais
na vida cotiá"

17.30 h. Club de Xubllados
(Avda. da Mariña, 49)

"Boas prácticas ambientais
na vida cotiá"

A Coruña
17.30 h. Salón de Actos da Fundación

Alberto Rodrfguez Rojlna

(Ronda de Nelle, 31)

Lleida
21.00 h. Cantro Galego

"O Alzheimer"
Psicoloxfa e nutrición

"O Euro,,

Belén Pardo (psicóloga), Hennitas Solla Camino
(dietista)

Gaspar Barea Castilla

Colexio Oficial de Farmacéuticos da
Coruña

Euromonitor de Calxa Galicia
(Territorial de Catalunya)

l!i'lli~'t11JTut1~..._llU

Vigo

Salón de Actos da Fundación Caixa Gallcla

rolicarpo Sanz, 211

'Homenaxe á muller'

Carmen Bianchi Valcarce

UNAE

Lugo

Calxa Galicia

20.00 h. Salón de Actos da Fundación
Calxa Galicla

Asociación Provincial de Amas de
Casa, Consumidores e Usuarios

(Ronda de Nelle, 31)

"Os primeiros pasos da ópera

19.30 h. Salón de Actos da Fundación
Cabul Gallcla

11mti&1•--·,~·~

Viveiro

en España e Latinoamérica.
A púrpura da rosa"
Roberto Relova

Lugo Cultural

MUlnltn..'1, ..

~~ ®-'.'@

A Coruña
17.30 h. Salón de Actos da Fundación
Calxa Galicla

(Ronda de Nelle, 31)

Asociación Provincial de Amas de
Casa, Consumidores e Usuarios

(Avda. da Marlña, 49)

11;1'8B.m~9,'a•'B'\\'11W
Pontedeume
.

"O Euro"

(Herreros, 20)

17.30 h. Club de Xubilados

18.00 h. Club de Xubllados

Carlos Teijeiro Pita
Euromonitor de Caixa Galicia

Confen:n::ia: "ClitLra de Paz pera lJ1 l1CM) nialb"
Relatoc Addfo Páaz Escµvel (Pram NdJel da Paz)

Alberto Rodrfguez Rojina

(Praza de Santa Maria)

A Coruña

~,,..,~.'k\il•·~Santiago
Seminario Galega de
Educación para a Paz

Antonina Rodrigo (escritora)

Ateneo Republicano de Galicia

·

Asociación de Amigos dos Castelos

20.30 h. Auditorio de Gallcla

Viveiro
20.00 h. Salón de Actos da Fundación

"Estratexia e defensa no Babeo
Imperio:
Os recintos Astunomanos,,
Paloma García Díaz

Adolfo de Abel Vilela

17.30 h. Salón de Acto9 da Fundación
Calu Gallcla
(Rúa Paseo, 6)

Lugo
20.00 h. Salón de Actos da Fundación
Caixa Gallcia
(Praza de Santa Maria)

"0 Concello"

Julio Yáñez (concelleiro)

Para máis información: www.caixagalicia.es

lliii .... .'

~'

~~

Ferrol

18.00 h. Club de Xubllados
(Avenida de Vi90, 192)

"Boas prácticas ambientais
na vida cotiá"
Alberto Rodríguez Rojina

·

mm1.. ·...~~~~~-.-.
Santiago

20.00 h. Aula de Cultura da Foodación
Q;llxa Gal"ci

(Garreira

~o ~onde,

18)

Seminario Galega de Educación
para a Paz
Conferencia: "Educación, ciencia e cultura da
paz: Os desafíos da ONU e da UNESCO diante
da globalización"
Relator: Federico Mayor Zaragoza (Ex Director
Xeral da UNESCO)
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MEIOS DE COMUNICACIÓN

Oxornalista Xosé Luís Gómez principal accionista dun diário que dirixe António Sanxiao

Xorrial.com, un meio de comunicación en liña
que se actualiza várias veces ao dia
rreo · electrónico e inclue chats
para conversas.

Cun capital social de 65.000 euros (10.815.040 pesetas), o xornalista e ex director de La Voz
de Ga/icia, Xosé Luís Gómez,
fundou unha empresa para criar
un meio de comunicación en liña que pretende oferecer todo
tipo de servizos. Xornal.com,
que dirixe o xornalista António Sanxiao, é o primeiro diário galego exclusivamente en
liña e atópase no enderezo
electrónico www.xornal.com

Fontes informativas
A respeito
das
fontes,
Xornal.com prescinde das axénci as e bota man de distintos
meios de comunicación para informarse. Ten correspondentes
en todas as cidades, faise eco
dos comunicados emitidos por
fax polos axentes políticos e sociais e emprega as páxinas que
se divulgan na rede para recadar outras informacións. "Na nosa sede, na Coruña, ternos seis
persoas fixas máis outros dous
colaboradores", precisa Sanxiao.

Xornal.com defínese como u-n
meio aberto e plural que quer
prestar servizo ao país, ainda
que dada a configuración de internet tamén ten incidéncia tora
das nasas fronteiras. "Pretendemos transladar un periódico impreso á rede, coas típicas seccións de local, estatal e internacional -explica o director-, pero '. ·
un chisco resumido". A información é diária pero a sua actualización é constante. "Actµalizamm;
desde primeira hora da mañá até ·
a noite", di António Sanxiao.
Este novo meio de comunicación vai dirixido aos galegas e á
emigración, incluídos entre esta
os tillos de emigrantes. "Pero tamén ternos moitas entradas de
persoas de Latino-américa -matiza Sanxiao-, por iso de momento non resolvemos a cuestión do idioma". Xornal.com comezou introducindo moitas notícias en galega pero posteriormente "por cuestións de demanda tomos metendo castelán e
hoxe só algunhas notícias van
en · galega", explica o principal
accionista Xosé Luís Gómez. "O
ideal é que podamos ofrecer un-

Da paxma
principal
de
Xornal.com caigan outras 160 páxinas e segundo o seu principal
accionista o número de consultas
diárias é moi elevado. "Chegamos
a un acordo cunha empresa de
publicidade e contamos con intercámbios coas páxinas doutros
meios de comunicación, por outra
banda, rexistámonos en cincuenta buscadores para darnos a coñecer, xa que non podemos facer
grandes investimentos en publicidade", di Xosé Luís Gómez.
"0 portal de Galiza" oferece outros servizos complementares como cOtTeO de balde,
chats ou subscripcións.

ha versión en galega e outra en
castelán -matiza Xosé Luís Gómez-, cara aí queremos ir, p·ero
de momento non ternos capacidade porque precisariamos dun
programa de tradución auto.mática".
O primeiro diário galega exciusi-

vamente na internet ten servizos
mais amplos. Oferece a posibilidade subscriberse gratuitamente, é dicer, de receber por correo electrónico a maioria das
informacións publicadas para
evitar os retrasos que teñen as
consultas en rede. Tamén aterece direccións gratuítas de co-

A empresa que edita xornaJ.com
é unha compañia de proprietários con distintas especialidades -hai xornalistas, enxeñeiros
de telecomunicacións, economistas- e ten como obxectivo
facturar 50 millóns de pesetas
no ano 2000, ainda que neste
exercício non pretende obter benefícios. "Estas empresas teñen
un lento retorno dos investimentos", aclara Gómez.+

UNHA FACULDADE PARA A LIBERDADE
A. EIRÉ
No ano 1974 un grupo de estudantes de xor~
nalismo en Madrid, non só cornezamos a so,
ñar cunha Faculdade de Ciéncias da Infor,
mación para Galiza, senón a facer estudos de
como deberia ser e reclamar a sua necesidade
con razóns fundadas, roáis alá da nosa obri,
gatoriedade a emigrar. "Gal iza precisa uns
xornalistas formados na sua realidade social,
política, económica e cultural, principal~
mente no seu idioma: xornalistas galegos con
todo o que isto implica", diciamos.
Anos despois, en 1991, aquela "utopia" fa~
ciase realidade. Moitos dos que reclamaban
anos antes esta necesidade, eran os encarre,
gados de poñela a andar. Emílio Prado, Mar~
garita Ledo, Xosé López, Xosé Ramón Pousa,
Lois Celeiro, Antón López Galocha, Marita
Otero ... Non é casualidad e tampouco que es,
tas persoas foran parte fundamental á hora
de retomar a publicación de A Nosa Terra
outravolta na Galiza e deseñar este proxecto
xomalístico.
O novo edificio inagurado esta semana como
sede da faculdade, emblemático e cuns meios
técnicos que nen podiamos soñar daquelas, é
un fito pero, ao mesmo tempo, ten que ser un
compromiso co país e coa liberdade.

Aqueles princípios redactados hai 25 anos
ainda seguen a ser válidos. De pouco serví,
rán os importantes meios educativos postos
ao servizo de profesores e alunos se se es,
quecen as perguntas principais: para que se
está a formar aos xor~
nalistas? Que papel de,
ben de cumprir nesta
sociedade? Séguense a
necesitar "xornalistas
galegos"? Que coñezan
ben ·a nosa realidade, .
que a entendan, que a
saiban expoñer e ta~
mén explicar a globali~
dade cun ollar próprio,
cunha visión galega,
único xeito de de ~
fender os nosos intere~
ses como povo, e que
sexan capaces de ex,
plicalo en todos os
meios e soportes. Só
asi cumprirá a sua fun,
· ción social e só ~ deste
xeito poderán realizar~
se como profisionais e como persoas. Unica~
mente os xornalistas que ollaron o mundo
desde Galiza, todo o mundo, comezando po,

lo circundante, son recoñecidos. Ai está o
exemplo da Xeneración Nós e de todos os
que seguiron o seu vieira.
Semella que non andemos moi sobr~dos des~
tas reflexións. E un bon
sinal que un grupo de
estudantes reclamen
melloras, aproveitando
a ocasión pero, se ternos
en conta que os CAF se
definen como vangarda
do estudantado, magoa
ler o seu panfleto, re~
partido na inaguración,
no que non hai nengun~
ha referéncia ideolóxi,
ca, senón unicamente
gremial, o que dá tamén
unha idea da educaéión
acrítica recibida. Esque,
ceron da liberdade de
expresión, do xornalis,
mo galego, da defensa
dos fotereses do país, da
adaptación á realidade e
ao idioma... "Menos cimento e roáis finan,
ciamento", decian. "Que o cimento sirva pa~
ra o pensamento", decimos.•

'U.
n1camente

os xomalistas
que ollaron o mundo
desde Galiza,
todo o mundo,
comezando polo
circundante,
son recoñecidos"

Con Xosé Maria Palmeiro
de candidato aDecano

'Apresentada
un ha
candidatura
•
progresista
ao Coléxio
de Xornalistas
O 28 de Febreiro apresentouse un acorde asinado entre a
Asociación da Prensa de
Compostela, a Asociación de
Xornalistas de Vigo e a Asociación Provincial de Xornalistas de Pontevedra para promover conxuntamente unha
candidatura "aberta, representativa e profisional", para a
Xunta de Governo do Coléxio
de Xornalistas que se constituirá o vindeiro mes de Abril.
Como candidato a Decano foi
designado Xosé Maria Palmeiro, xornalista de dilatada e brillante traxectória, respaldado
por un amplo consenso das
asociacións asinantes do acordo e de moitos outros xornalistas de carácter progresista,
independentes ou vinculados
a sindicatos. A candidatura
que acompañará a Palmeiro
ainda non foi dada a coñecer,
pois, segundo os promotores,
está aberta a "outras aportacións e propostas", pero sábese que a integrarán persoas
relaccionadas cos distintos eidos (prensa, rádio, televisión,
fotografia, docéncia) e das distintas localidades.
Segundo o comunicado feito
público polos promotores
apóstase por unha institución
"aberta, plural, democrática,
solidária, participativa, critica
(e autocrftica) e dialogante". As
suas liñas fundamentais de actuación serán "poñer en marcha a infraestrutura administrativa, material e económica" para que funcione canto antes o
Coléxio ao que xa hai adscritos
máis de mil profesionais.
A defensa profisional dos asociados, con atención especial
"ás condicións de traballo, como paso imprescindíbel para
garantir unha información máis
libre nunha sociedade máis libre", é out ro dos pontos ao
que lle apresentarán máis
atención. Con estas duas, propoñen como eixo de actuación
principal a "atención á formación, o estabelecimento de
canles de diálogo coas empresas, administracións, institucións, partidos . e sindicatos" e
a posta e marcha dun servizo
xurídico para defender os direitos profisionais e a liberdade de expresión.
Esta é a primeira candidatura
que se apresenta, pois comentase nos círculos xornalísticos
que pode haber outra que encabezaria o ex director da Rádio Galega, Arturo Maneiro. •
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f11Pl'ZDOurense
17.00 h. Salón de Actos da Fundación Calxa Galicla

(Rúa Paseo, 6)

"Actividade e rehabilitación
física do cardiaco"

óscar Borrajo Vicente

Asociación de Enfermos do Corazón e
o Club de Xubilados de Ourense

Salón de Actos da F\ftiadón Cabca GaHcia
(Policarpo Sanz, 21)

Lugo

Aula de Cultura da Fundación Calxa Galleta

20.00 h. Salón de Actos da Fundación

(Carreira do Conde, 18)

Calxa Galicia

1O.DO - 11.30 h. Conferencia:

(Praza de Santa Maria)

IX Xomadas do seminario de
literatura infantil e xuvenil
"Como e onde se fai critica de
literatura infantil e xuvenil"

"Fennosura e actualidade
da Zarzuela"

A arquitectura moderna en Galicia
Celestino Braña

Asociación de Amigos dos Pazos

17..30 h. Salón de .Act.oa Fimdación
(Ronda de Nelle, 31)

Asociación Provincial de Amas de
Casa, Consumidores e Usuarios

Aula de Cultura da Fundaclón Cllixa G8licia
(Carreira do Conde, 18)
18.30 h. Confwwlcia:

IX Xomadas do seminario de
literatura Infantil e xuvenll
•¿Existe a critica na literatura
infantil e xuvenil?"'

Pontedeume

s.aa

18.00 h.
de Activldadee do Club
de Xubllados

20.30 h. Mesa redonda
ROOtores: Vlctor Moreno, José Antonio G6mez,

M.a Xesús Femández, SiMa Gaspar
Modera: Lourdes l...orenzo
Organiza: Bibfloteca Nova 33 e Asociación
Galega do Libro Infantil e Xuvenil (GAUX)

Calxa Galicia

Gennán Cruz Vázquez

(Praza de Santa Maria)

"A muralla romana de Lugo
no seu contexto histórico"
Felipe Arias Vilas

Lugo Cultural

Asociación de Amigos dos Castelos

Lugo

MT

20.00 h. Salón de Actos da Fundación Calxa

Santiago

Gallcla
(Praza de Santa Maria)

A Coruña

Santiago

CAIXAGAllCIA

Santiago

Relator: José Antonio Gómez
12.30 - 13.30 h. Encontro autora/crftlco:
Alice Vieira fala con José Antonio Gómez

Vlgo

RA SOCIAL
••
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Aula de Cultura da Fundación Calxa Gallcla

"Dominio e poder na cidade e
señorío de Lugo"
Santiago Jiménez Gómez

Fundación Cab<a Galicia, Club Cultural
Valle lnclán e Concello de Lugo

(Carreita do Conde, 18)

IX Xomadas do seminario de
literatura infantil e xuveníl

Ferrol
18.00 h. Salón de Actos da Facultade de

(Herreros, 20)

Humanidades. Campus de fem>I

"Boas prácticas ambientais
na vida cotiá"

(Dr. Vázquez cabrera sin))

18.3Ó - 20.00 h. Conferencia:

"0 comentariq crftico da
ilustración na literatura infantil
exuvenil"
Relator. Miguel Vázquez Freire
20.15 - 21.45 h. Conferencia:

Alberto Rodríguez Rojina

"O ano mundial das
matemáticas"

"Tendencias actuais na crítica
de literatura infantil e xuvenil"

Club de Xubilados Pontedeume

Xomadas

Relator. Felicidad Orquín

~~l&WiliG.TuiJ

9n'&'ZD

Santiago

A Coruña

Vigo

20.00 ll. Aula de Cultura da Fundación

Salón de Actos da Fundación
Calxa Galicia

Salón de Actos da Fundación

(Ronda de Nelle, 31)
9.30 -14.00 h.; 16.30 - 20.00 h.

(Policarpo Sanz, 21)

Congreso da Unión
Comarcal de Comisións
Obreiras

Empresa Familiar"

Caixe Gallcla

(Carrelra do Conde, 18)

Presentación do libro:
El sector de la vívenda
en Galicia

Carballo
20.30 h. Casa da
Xuventude
(Valle lnclán, 24)

Rajal Fernández,
Manuel

Presentación do
cómic:
Carba/lo. O
noso concello
Concello de Carballo

Documentos de Economía
núm.2
Estructura Social e
Converxencia Rexional

Afi#f~~-Wtrl'@

Cultura da Fundación
Calxa Gallcla

(Cania cb Cm:le, 18)

Presentación
do libro:
La agricultura gallega en la
Unión Europea: Balance del
primer decenio

Calxa Galicia

"111 CutSo do Foro da

Organiza: .Fundación Gaixa Gaflcia. en
colaboraci6n CXll1 Escuela de
Organización Industrial (E.0.1.)

Colexio de Economistas
de Galicia

~---:i1tfül11
Lugo'
O.P. Calxa Galicia
(Praza Maior, 16)

Comisións Obreiras (CC.00.)

Colino Sueiras, José
Noguera Méndez, Pedro
Rodríguez Pasquín, Myriam
Conferencia de José Manuel Silva
Rodríguez (Comisión Europea)

A Coruña

-"~••®RtEll

A Coruña

Salón de Actos Fundación Calxa

Fundación Calxa Galicia

Gallcla

(Galiana, 4 - 6)

{Ronda de Nelle, 31)

Centro de Investigación Económica y
Financiera (CIEF) de la Fundación Caixa Galicia

Taller de cerámica na
fábrica do Castro
O grupo realizará distintas pezas de

Vigo
~---

cerámica nas instalacións, baixo a
dirección de M.a del Carmen Vizcaíno.
Pola tarde visitarase o Pasatempo
de Betanzos

A Coruña
20.DO h. Salón de Actos da Fundación
Callea Galleta

Club de Xubilados A Coruña

(Médico Rodrfguez, 2 - 4)

Presentación dos libros
gañadores do XIX Premio
C/e Poesía Esquío 1999
PrirMm premio lingua galega: Pan: Ubro de fer
e des/er, de Estivaliz Espinosa
Accésit lingua galega: En atalaia alerta, de

Aula de Cultura da Fundación
Cailta Galicia

(Carreira do Conde, 18)

Marta Dacosta
Primeiro premio en lingua castelá: Peña, de
Alberto Porlán
Accésit lingua castelá: Del color de los
rfos, de Juana Castro

CutSo de logopedia
"A xordeira.
Exploracións
audiolóxicas. Programa
para a reeducación do
deficiente auditivo"

ª'filM··~~~,,~~

Colabora: Colexio Oficial de
Doutores e Licenciados de Galicia
Norte

Ángel de la Fuente e María Jesús
Freire

Informe de Coxuntura da
Economía Galega, marzo
2000#1

Centro de Investigación Económica y
Financiera (CIEF) de la Fundación Caixa Galicia

Centro de Investigación Económica y
Financiera (CIEF) de la Fundación Caixa Galicia

Instituto da Unguaxe
e a Comunicación
Asesora: Universidade
de Alcalá

Para máis información: www.caixagalicia.es

dfa 16: 16.30- 21.00 h.
día 17: 9.30 - 14.00 h.;
16.30- 21.00 h.

Hotel Hesperia

(Avda. da Florida, 60 A:¡

Seminario ·
Ilustre Colexio de Doutores
e Licenciados en Ciencias
Políticas e Socioloxía
de Galicia
m~iixli\,,~

Burela

Política Pública Local
X

~

~

•

Formación para
Responsables Políticos
Locais de Galicia

..,..

Organiza: Instituto de Formación e
Administración Local -FEGAMPFundación Cabra Galicia OFAL)

Calxa Galicia. Edificio Paz

~
,_

(R/O Río)

Santiago .

"Plan sectorial
de Pesca"

Sede da FEGAMP

&~
%a1Tufi.Tufu~R•
Vigo
1O.DO Salón de Actos da
Fundación Cai:Jca Galcia

Vigo
Salón de Actos da Fundación
Cabca Galicia

-1~1fA"~~YJJll•8
Ourense

(Policarpo Sanz, 21)

Salón de Actos da Fundación
Caixa Galicia

"CutSo Práctico
de Bolsa''

RiUilii.i-~'l~&'~'lj

Asociación Maravedí

Concello de Lugo

Lugo

PENÍNSULA
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Unha poJítica do Governo central ámedida de ETA

A dualidade entre 'ETA para' e 'ETA xa abonda'
*A. EIRÉ

Os cánticos á unidade que se
realizan invariabelmente despois dos atentados, deron, esta vez, paso a un duro enfrontamento entre nacionalistas e
españolistas. O motivo aparente foi o lema escollido polo
lehendakari, "ETA, para", que
lles pareceu a PSOE e PP pouco 1contundente, manifestándose baixo o lema de "Xa chega,' ETA non". Mentres tanto,
ETA reforza a sua estratéxia.
"Demócratas ou nacionalistas",
esta é a disxuntiva que puxo Joaquín Almunia en Gasteiz no
mitin-homenaxe a Fernando
Bues a. Esta ~ a división · que
pretenden marcar PP e PSOE
até despois do 12 de Marzo. Os
atentados de ETA non só lle
dan votos ao PP¡ (o PSOE non
pode quedarse atrás na dialéctica), senón que é a millar garantía contra un cámbio no Estado.
Por iso o Governo central está a
realizar unha política que semella á medida de ETA. Non só
perdeu a oportunidade de 14
meses de trégua, algo impensábel en calquer governo do mundo, senón que, desde o primeiro
momento, apostou porque ETA
voltaria a matar. Asi o profetizaban con solemnidade.
ETA deulles a razón. Como se
fose nunha estratéxia conxunta
con Mayor Oreja, ditada polo
CESIO, ETA cargouse o pacto
de governabilidade do /ehendakari lbarretxe, deixou moribundo
e sen capacidade de manobra
política e de incidéncia ao Pacto
de Lizarra; impúxolle a sua linea
a unha Euskadi Herritarrok que
tentaba emanciparse, até o ponto de que, mentres na última
Asemblea HB decidía aumentar
o arco de incidéncia e atraerse
a novas persoas; "desencantadas sobre todo pela dinámica de
ETA", as escisións estanse elaborando na coalición abertzale.
Ademais, üns e outros, destrozan
a Arzallus e a Otegui, os doi.Js
máximos capitais políticos para a
paz. Converten ao primeiro en
chivo expiatório da frustración xeral e, ao segundo, en cadavre po1ítico na própria coalición. Ao
mesmo tempo, cos ataques furibundos contra o PNV, deixa a
Euskadi sen unha alternativa clara para governar e sen que se
poda apreciar cal pode ser. Pero
iso pouco parece importarlle a
Mayor Oreja e ao PP, despois de
recoñecer como recoñeceron que
a sua pretensión é que se "convoquen eleicións canto antes".
Só desde esta coincidéncia de
estratéxias, "do mal o pior", para
provocar acción- reacción, se entende que ETA voltara atentar,
que o fixese contra un politiqo e
contra un ertzaina; e que a culpa
de todo lla bote ao PNV, EA e tamén a un sector de HB que "non
souberon estar ás alturas das circu nstáncias". lan tan lanzados
que pensaron que a nova via, a
do diálogo, lles poderia dar a soberanía en dous anos.
O PP só lles deu argumentos para que na organización armada
se impuxesen os impacientes.

O Lehendakari lbarretxe segue apostando polo diálogo mália as criticas do PP.

Aznar non cumpriu o pacto persoal que tiña con Arzallus que,
até hai escasos meses, seguia a
confiar nel. Tampouco lle fixo caso ao PSOE, partidário da estratéxia de diálogo, como afirma o
próprio dirixente peneuvista, despois de facer de ponte entre ambas formacións estatais. Ao final,
os socialistas víronse arrastrados
polo estratéxia do PP.
Asi as causas, é_comprensíbel
que, despois dos cánticos á unidade, PP e PSOE se negasen a
secundar a mobilización institucional, realizando unha manifestación en solitário (ainda que
a maioria dos médios de comunicación titulaban "todos os partidos", cando todos eran só

dous), pretextando que o lema
era moi momo contra ETA. Esta
vez, unha cuestión semántica,
abóndalles para rachar unha
unidade da que tanto talan. Ao
final, ainda arremetían contra
lbarretxe por "non estar aquí na
manifestación", cando era o cabezoleiro e o que leeo a elocución final. Mais PSOE e PP non
levaron desta volta a ningun dirixente a Vitória: nen Mayor Oreja, Aznar ou Almúnia estiveron
presentes na mobilización .

desde o PNV non se quixo darlle
o pésame á família das vítimas,
que os pais do escolta morto non
quixeron receber a Aznar e a
Oreja, ou que se saquen parentes e amigos de ambos mortos
para arremeter contra o PNV, na
persoa do lehendakari ou de Arzallus. En Nafarroa, con governo
do P P, foron todos os partidos
xuntos (agás HB) á manifestación, pero o presidente foi impedido de talar en euskera, que é
limngua cooficial na comunidade.

Nese clima é léxico que se silenciase que o Lehendakari chorou
ante o cadavre de Fernando
Buesa. Que Pujol foi abouxado
conxuntamente con lbarretxe,
que se afirme falsamente que

O PSOE apuñase á manifestación e o PP tamén, ambos temian que ridiculizara a do Mércores anterior, convocada por
eles sós. Ao final, en España,
non deron cifras da movilización

Jauregui recoñece que
hai que convocar un novo foro
O socialista Ramón Jauregui recoñece que é
preciso convocar
''un novo foro" para talar da paz en
Euskadi. Nel terian que estar todas as forzas sen
exclusión. Esta é
unha postura novidosa que xa viña apontando algun sector do
PSOE nas últimas semanas,
pero que acada maior significado
tanto por producirse despois do
atentado como pola persoalidade
do anunciante, que foi secretário
xeral do PSOE en Euskadi e, sen
dúbida, ainda que agora traballa
na executiva. en Madrid, un dos
homes fortes do partido.

eleicións do 12 de
Marzo. O dirixente basco, coma
antes xa Almúnia
nunha ocasión,
afirmou que o
ponto de partida
poderia ser o documento Ardanza. Apresentado
meses antes de
rematar a lexislatura nas Bascongadas, o daquela
lehendakari apostaba por un encentro entre todos os partidos
políticos, incluida HB, para sentar as bases da paz. Non o pudo
levar a cabo ante as críticas do
PSOE e PP.

Jauregui
recoñece que
ETA está a
realizar
chamamentos
para que se lles
abra unha porta.

A proposta de Ramón Jauregui
pode materializarse despois das

Pero Jauregui foi máis alá e recoñeceu que desde ETA se están a realizar contí nuos chamamentos para que se lles abra unha porta para deixar as armas.+

A.

proposta polo Governo Basco.
Arzallus denunciou que tanto os
lemas, como as pancartas e a
megafonía das protestas contra
lbarretxe, no funeral e na manifestación, foran promovidas por
axentes do CESIO. Desde sempre o servício segredo do PNV
ten fama de certeiro. Pujol deulle
a razón e afirma que el 1amén
ere que as protestas estaban
preparadas. Ao dia seguinte, El
Mundo publicaba unha foto do
voceiro do Governo basco, Josu
Jon lmaz, en Cuba na que tamén
que aparecían dous ex militantes
de ETA, agora empresários na
illa. A foto non podia ser doutra
fonte que o CESIO, segundo denunciou o PNV.•
Em1~

Estado de opinión
Durante a chamada Transición, o Governo español media nos cuar,
teis o estado de opinión dos miUt.ares. Este chequeo á aceitación das re,
formas era usado políticamente para parar demandas cidadáns e sin,
dicais, comprometer aos partidos políticos na velocidade do cámbio;
para facer mudar a política das bases do PCE (parte da dirección xa o
fixera moito antes, cando a Xunta Democrática), atenazando á maioria nas suas casas coa ameaza do golpe de Estado. Un golpe de Estado
que só chegou, no 23,f de 1981, cando a eles lles cumpriu. Agora,
Mayor Oreja, Ministro da Guerra para Euskadi, afirma que "o máis im,
portante son os estados de opinión". Tíralle lexitimidade ao Govemo
Basco, ás institucións, á democracia e confírelle todo o valor á hipoté,
tica voz dos cidadáns. A un estado de opinión que eles crean, mane,
xan, transforman, manipulan ao seu antollo e comenéncia. Un estado
de opinión favorábel ás suas teses, que arrastra a todos, incluidos os in,
telectuais contra sistema, a estudantes contestatarios, a políticos e sin,
dicatos con pensamento próprio, aos cárregos institucionais que loitan
cbntra o sometimento e a alienación dos seus cidadáns. Todos se su,
man, como nenos pequenos no lecer, a berrar, na vez de un sí de fofi,
tos, un xa chega! Etapa de primitivismos políticos á que nos levou o
PP, incapaces de ~mitir un discurso coerente. O problema está en que,
cando pretendan mudar a dirección e negociar con ETA, chegar a un
acordo (dun ou doutro xeito, antes ou despois, terán que facelo), o re,
bobinado non 1é autómático e terán que agardar meses e meses para
mudar de novo o estado de opinión. A non ser que haxa alguns moi in,
teresados en que todo siga o mesmo. A eses non lle importan os mor,
tos, só os usan para os estados de opinión, favorábeis, por suposto. •
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19.30 h. Museo de Arte Modero de
Unión Fenosa

20.30 h. Auditorio Martfn Códax do

20.30 h. Auditorio Martín Códax do
Conservatorio de Música

(Manuel Olivé, 23 - O Castro)

(Manuel Olivé, 23 - O Castro)

Concerto
Roberto Noche (clarinete), Nicasio Gradaille
(piano) e Mario París (violín)

Daniel Ugorio (piano)

Club de Xubilados
A Coruña

U~l#fffi~-#N•~~

Vigo

Concerto

Con motivo da clausura da exposición de
Mancho Amigo

CAIXAQAl lCIA

Vigo

Conservatorio de Música

Actuación do coro e do grupo
instrumental

RA SOCIAL

•

16 ~ * -·-~--~n~~~,.~
Lugo

w

,W,w/,.W;

1:1~111fw:t11JrJta•••ft~1w2
A Coruña

20.30 h. Auditorio Municipal

Festival Mozart

Vigo

Músicas Ibéricas

Patrocina: Fundación Caixa Galicia

20.30 h. Auditorio Martfn Códax do
Conservatorio de Música

Rlipa·Pais

2~*

(Manuel Olivé, 23 - O Castro)

Vigo

Mano Peris (violín) e Cristina Olivar (piano)

20.30 h. Auditorio Martín Códax do
Conservatorio de Música

sn1ar20 •
Vigo

Dúo de guitarra
Francisco Gamallo e José López

(Manuel Olivé, 23 - O Castro)

Integral das sonatas para viola
de gamba e clave de J. S. Bach
Marianne Mulleí (viola de gamba) e Fran<;ois
Lengellé (clave)

27rnarzo~~~~~--~~- ~=

Ferrol
18.00 h. Sala de Actividades do Club de
Xubilados

(Avda de Vigo, 192)

113mmzo

Lugo
20.00 h. Circulo das Artes

(Praza Maior, 24)

Concerto
"España e Italia no século XVI"
José Hemández (contratenor)
e Ariel Abramovic Oaúd)

Lugo Cultural

Actuación musical
"Coro do Club de Xubilados
Caixa Galicia de Betanzos"

20.30 h. Auditorio Martfn Códax do
Conservatorio de Música

~

Lugo
20.00 h. Salón de Actos da Fundación Cabra Galicia

(Praza de Santa Maria)

"Trainspotting"

~

Lugo

20.00 h. Salón de Actos
da Fundación Cabra
Galicia

N

o

(Praza de $anta Maria)

"Barrio"

¿;

Ll· COF.J

16.liBiii.imfJ11t.fü.1ll1W0ffüiilifliaif.für@lli!1füfü&füf.füfüffifü
Santiago

20.00 h. Circulo das Artes

10.00 h., 12.00 h., 16.00 h., 20.00 h.

(Carreira do Conde, 18)

"Mi vida en Rosa"

Monforte

(Bélxica, 1997) de Alain Berliner
Programa de Prevención de Drogodependencias "Cine no
Ensino". Educación en valores

20.00 h. Auditorio Municipal

Concerto

Carmen Subrido (soprano)
e Manuel Burgueras (piano)

Vilagarcía

CorodeONG

Lugo Cultural

20.00 h. lgrexa Parroquial

(Manuel Olivé, 23 - O Castro)

:~/;

Aula de Cultura da Fundación Caixa Galicia

Concerto
"Canción española e romanzas
de zarzuela"

Vigo

"Historias do Kronen"

29ma:zo
Lugo
(Praza Maior, 24)

14merza *

Lugo
20.00 h. Salón de Actos da Fundación Caixa Galicia

FES 1 lVAl..

~

(Manuel Olivé, 23 - O Castro)

20.30 h. Auditorio Martfn Códax do
Conservatorio de Música

(Praza de Santa María)

"Tres fonnas de amar"

(Praza de Santa Maria)

~ mSrzo~~---·----~·~,,,,,_,,M~.~:a

Concerto

Lugo
20.00 h. Salón de Actos da Fundación Caixa Galicia

Concello de Santiago. Consellería de
Sanidade e Servicios Sociais. Comisionado
do Plan de Galicia sobre Drogas

e~
Lugo
10.30 - 12.30 h. Salón de Actos Club
Xubllados

(Garrll do Mercado, 1)

Obradoiro
"Reciclaxe de residuos
sólidos urbáns"
Club de Xubilados Lugo

e

Mt~L
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18.00 h. Sala de Actividades do Club
deXubllados

Visita ó Museo Carlos
Maside e á fábrica de
cerámicas O Castro

A Coruña

Ferrol
(Avenida de Vigo, 192)

Xomada de recreación:
"Gaña e perde"

Club de Xubilados A Coruña

Equipo de animación
sociocultural

!IJ~Mh.'\ttWt•"~~~~~

Vive iro

.

~-~-.th~~

Ferrol
Lugo
11.00 h.

Visita a Sogama
Club de Xubilados Lugo

18.00 h. Sala de Actividades do Club
deXubllados

(Avenida de Vigo, 192)

Proxección da película de
vídeo
"No estanque dourado"
l51JM·WP'1\1fB~'t\\TuW

Fe rrol
18.00 h. Sala de Actividades do Club
deXubllados

(Avenida de Vigo, 192)

Proxección da película de
vídeo
"Seis días e sete noites"
&l&&lfilliliñú~~'DU
A C oruña

Comparsa do Entroido

Ferrol

18.00 h. Sala de Actividades do Club
deXubllados

(Avenida de Vigo, 192)

Concurso de pasatempos
culturais

12.00 h.

Visita a Sogama

.

Club de Xubilados Viveiro
~
~,

F e rrol

~,

18.00 h. Sala de Actividades do Club
de Xubilados

(Avenida de Vigo, 192)

Proxección da película de
vídeo
ªQue o ceo a xulgue"

Ferrol
10.00 h. Sogama - Cercada

Visita a Sogama

S antiago

Club de Xubilados Ferrol

Aula de Cultura da Fundación Cabra
Galicia

1n~~~~~~~1a~~••~Y&1amm~
Pontede ume
10.30 h. Sala de Actividades do Club
Xubilados

(Herreros, 20)

Obradoiro
"Reciclax.e de residuos
sólidos urbáns"

~'~~~~~0&'%'\*-.~1~"%\'~'&%'.
V.veíro
..,.~~,·~~~Tu'~·~'*-@".~~~h'

Con motivo das festas do Entroido,
unha comparsa do club participará no
concurso de comparsas (modalidades
Vestuario e Coreografía), que organiza o
Concello da Coruña

17.30 - 19.30 h. Salón de Actos Club
Xubllados

Club de Xubilados A Coruña

Club de Xubilados Viveiro

(6vda. da Mariña, 49)

Obradoiro
"Reciclaxe de residuos
sólidos urbáns"

(Avenida de Vigo, 192)

Cofradía de Pescadores
de Sacia

M.ña1tlil1.~~'-•1t~,

~--~···-~'~

17.30 h. Salón de Actos da Fundación
Caixa Galicia
(Rúa Paseo, 6)

M ontealegr e
Pontedeume

10.00 h. Sogama - Cerceda

Visita a Sogama

Charla coloquio

Club de Xubilados Pontedeume

Asociación de Arnas de Casa
e Consumo Familiar

Ferrol

---~-~,-~
Santiago

18.00 h. Sala de Actividades do Club
10.30 h. Sala de Actividades do Club
deXubilados

(Carreira do Conde, 18)

Asemblea Xeral
Asociación
de Armadores

Club de Xubilados Ponted_eume

Club de Xubilados Ferrol

Equipo de animación
sociocultural

g..:.: í, ·¡.:-a

deXubllados

(Avenida de Vigo, 192)

Obradoiro
"Reciclaxe de residuos
sólidos urbáns"

Proxección do vídeodocumental
"Galicia a vista de pax.aro"

Club de Xubilados Ferro!

Club de Xubilados Ferro!

Para máis información: www.caixagalicia.es
As Actividades que figuran neste avance poden sufrir modificacións
* Actividades en colaboración con outras entidades

18.00 h. Aula de Cultura da Fundación
Cabra Gallcia

(Carreira do Conde, 18)

111 Xomadas de equipos
directivos (inauguración)
Directores da bisbarra de Santiago

Asociación de Colexios
Públicos de Santiago

1
1
1
1
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/j7.A Ao?/UV' Pardo e Vicente
non son unha
invención miña

Rodrigo Rato di
que a culpa é dos
prezos do
petróleo. Hai que
avisarllo a Sada~
Hussein.

Pedro Luaces,

1
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noutrora secretário
xeral da UPG, di,
en perfecto
español, que
Francisco
Cacharro Pardo é
"un home bon e un
líder participativo".
Se cadra porque,
en véspera de
eleicións,
Cacharro non
deixa parróquia
sen repartir
papeletas.

Contra as marés
negras, Loyola del
Palacio abrigará a
constrüir
petroleiros de
dobre casco. Non

Suso Sanmartin

Creo que en Compostela, o 31
de Xaneiro, fun correcto na miña
resposta verbal a Manel Pardo e
X.E. Vicente. Creo que non deixei de selo nas páxinas de ANT
o día 17 de Febreiro. Ainda que
non vexo agora nengunha razón
para seguir séndoo, teño a certeza de que o improbável leitor
destas liñas merece algo máis _
que -a vaga expresión de intuicións e o fácil emprego do insulto
-por tal entendo, e creo que sobran os. motivos, a observación
de que defendo os intereses do
imperialismo e a aseveración de
que falo a cotio con dirixentes do
PSOE- á que se entregan Pardo
e Vicente (eles estiman, ben é
certo, que iso é unha "mínima
crítica"). Asi as causas, e para
rematar pola miña parte con esta
polémica, permítome facer as
seguintes observacións.

1. Se os que postulamos o lema
"Nen OTAN nen Milosevic" estabamos_a dividir a esquerda, cumprirá recoñecer que o noso éxito
foi evidente. En virtude da denúncia expresa das políticas do réxime sérbio ou da defensa da auto-determinación para Kosova,-asumiron ese lema organizacións tan
irrelevantes como o BNG, EH,
ERC e a clara maioria das federacións de IU. Duas declaracións
- abondarán para dar canta desa
rara unanimidade. A primeira é
do deputado do BNG F. Rodríguez, quen, se non lembro mal,
denunciou a existéncia de dous
imperialismos: o exercido pola
OTAN contra Sérbia e o desenvolvido polos governantes sérbios contra a maioria da povoación de Kosova. A segunda é do
coordenador xeral de IU, J. Anguita, quen nunhas declaracións
adulteradas pala maioria dos
meios de incomunicación afirmou
que 'Milosevic era un xenocida e
merecía tomar asento diante dun
tribunal penal internacional, ainda
que non fose por iso, senón pala
sua presunta condición de esquerdas, polo que a OTAN o
bombardeaba. Esas duas aseveracións insírense con facilidade
na textura do lema "Nen OTAN
nen Milosevic", que tanto amola a
Pardo e Vicente, polo que sem~
llan entregados ao frenético traballo de restaurar a unidade dos

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA)
Horario de inverno:
.
De Xoves a Domingo de 19 a 24 horas.
Teléfono 986 672 439
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proletários. E iso que agora, de
forma vergoñenta, descobrimos
que non son "fans" de Milosevic.
2. A calquer que me coñeza teralle producido estupor a dobre afirmación de que defendo os intereses do imperialismo e nunca denunciei as políticas ocidentais na
Europa do Leste. Para non sair
da Galiza remito ao sempre improbável leitor a un libro que publiquei a finais de 1998 e que leva
por título A nova desorde internacional (Abrente, Compostela)
-onde encontrará nada amáveis
observacións sobre a política da
UE na Europa oriental, o intervencionismo humanitário, a globalización ou o expólio artellado polo
Fondo Monetário- e adianto que
Penta, na Coruña, tirará do prelo
nunhas semanas outro libriño co
sospeitoso título de Un novo terceiro mundo. Un achegamento
crítico a Europa central e oriental
contemporánea. Se ese improbável leitor decide ir máis lonxe,
lembrarei que en "El País", diário
ho que escrebo tres ou catre veces ao ano, me ocupei de denunciar as políticas do Fondo Monetário Internacional, o enésimo ataque ianqui contra lrak, a impresentável trama desenvolvida ao
abeiro do "Libro negro do comunismo'', o activo proceso de terceiromundización da' Europa do
· Leste ou a formidável distorsión
da realidade que dá en pensar
que a OTAN ten algo que ver coa
defensa dos direitos humanos.
Para alén do anterior, son activista .anti-OTAN desde que teño
-perm ítaseme esta pouco modesta presunción- uso de razón,
participo até onde chegan as enex ias en diferentes plataformas
que se opoñen á Europa de Maastricht e son militante de base do
Bloque Nacionalista Galega. Se
as persoas que polemizan conmigo entenden que todo o mencionado fai de min un lacaio do imperialismo, cumprirá preguntarse
que é o que eles defenden.
3. A anterior enumeración de artig os publicados en "EL País"
exír:nerne, por si só, de rebater a
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tese de que eu escrebo no citado
díario, ou aparezo de cando en
vez en Tele-5, porque defendo os
intereses do imperialismo. Será
preciso, supoño, procurar outras
explicacións. lsto a parte, algunhas das observacións de Vicente
e Pardo deturpan o espírito e a
letra do que
lles respondin
en Compostela
o 31 de Xanei- Acalquer que
ro. Dixen que
no ámbito da mecoñeza
política inter- teralle producido
nacional
a
marxe de ma- estupor dobre
nobra para a afirmación de
expresión dun
discurso crítico que defendo os
é maior que a intereses do
que se revela
no que atinxe imperialismo e
a cuestións nunca denunciei
mais próximas.
Ante a afirma- as políticas
ción, realizada
ocidentais na
por Pardo, de
que Chomsky Europa do
non tiña onde
escreber, per- Leste.
mitinme lembrar que o facia ás veces
en "El País" (e por certo, sen aforrar cualificativos para o. réxime
sérbio). Engadin, en fin, que nese
diário apareceron máis artigas de
opinión contrários agresión da
OTAN que manifestacións en favor desta última, algo que pode
certificarse nunha hemeroteca, e
que non desdi, sen embargo, o
que tamén afirmei: que o contido
das notícias que "El País", e tantos outros meios, espallaba respondia case sempre aos intereses da OTAN.

a

4. Vicente e Pardo están moi
preocupados por que eu decidise
cualificar de "merda" o libro de
Collon. Ben: retiro a cualificación
en benefício da afirmación de
que é un traballo dunha extrema
pobreza que, alén de gardar siléncios dramáticos, mostra unha
manifesta incapacidade para explicar a desintegración de Xugoslávia. Que os nosos amigos pen-

sen que nas suas páxinas hai
· unha lúcida reflexión sobre o problema nacional reflecte, no mellar dos casos, a sua precária
comprensión dese problema, e,
no peor, o feitizo que neles producen os estados e as suas léxicas. As miñas opinións sobre o
libro de Collon poden encontrarse, como xa dixen, nun libro de
recentísima publicación, ao que
remito aos interesados.
5. Polo que semella, Vicente e
Pardo esperan que nunha carta
ao director de ANT responda a
todas as suas teimas, e inclua
unha antoloxia dos meus textos
sobre a reconstrución capitalista
no Leste, un listado dos artigas
que publiquei en "El País", un vídeo coas miñas intervencións en
Tele-5, o currículo que presentei
na miña titularidade universitária
e, se cadra, un certificado médico
e outro de auséncia de antecedentes penais (carné de conducir
non teño). Tanto furor burocrático
contrasta o-telrcr lncuntas-ráve1- de que na sua resposta do 24 de
Febreiro os dous amigos prefiren
esquecer as duas perguntas que
lles fixen ~ que querian dicer
cando afirmaban que intentei dividir IU, os nomas dos dirixentes
do PSOE cos que, segundo eles,
falo a cotio- e significativamente
rexeitan a oferta de discutir en
público conmigo. Por certo que
retiro o ofrecemento: non quera
ser molesto para ninguén.
6. Remato esta carta, que será a
derradeira das miñas, como empecei a anterior: Pardo e Vicente
seguen a outorgarme unha importáncia que nen teño nen me dou.
Agradezo, de calquer xeito, o seu
esforzo, que está a producir un
momento de ledícia cada duas
semanas entre os meus colegas
e alunas (que non pensen que
gardo para min as suas cartas).
Grácias a Pardo e Vicente estou
a receber, por outra parte, unha
chea de invitacións desde a Galiza, e non precisamente da Xunta.
Hai quen sostén que Pardo e Vicente foron inventados por min
para promocionar a mlña persoa.
Xuro que non é certo: ainda que
pareza mentira, existen.•
C ARLOS T AIBO

(MADRID)

Na Arxentina,
Galiza presente
Todo o mundo sabe que Galiza
está presente na Arxentina, polos
centos de milleiros de galegas
que foron discriminados e abrigados a emigrar, ainda que fosen
da Terra e a Nación máis rica do
Estado español. Xa o noso benquerido Castelao lle puxo a Bos
Aires "quinta província galega".
Aqui tamén estamos os tillos da
emigración e pelas nosas veas e
artérias, percorre sangue galega.
Un feito marabilloso, fixo que eu ,
hoxe, estea escrebindo o quepasou en Sos Aires o derradeiro oito de Decembro de 1999. Moitísimos galegas e fillos, participamos levando a verdadeira bandeira galega, no peche da Marcha da Resisténcia de nosas
benqueridas Nais da Praza de
Maio, que se fai todos os anos.
Marchamos ao redor da Pirámide de Maio, na Praza, e frente á
Casa do Governo. Tamén con
nós marchou a marabillosa nai
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galega, Dionísia López. Despois
de talar en nome da CTA (Central de Traballadores Arxentinos), Víctor Mendibil, foi convidado a talar Camilo Nogueira.
Falou marabillosamente en nome da Galiza, apoiando a loita
das Nais. Moitas delas ao escoitar, choraban de emoción, e a
Presidenta das Nais, Línea Fundadorc. Nora de Cortiñas, achegouse a min e deume un biquiño e díxome: "Moitas grácias
pola vosa preséncia!", outra Nai
díxome: "O que fixeron e ainda
tan os galegas por nós é marabilloso, lembrouse do trabailo de
apoio e as probas que apresentaron na Xustiza do Estado español, por médio do seu avogado Garcia Fernández, a CIG, a
nosa CTA e outras organizacións, con milleiros de sinaturas, en apoio ao xuiz Baltasar
Garzón, contra os xenocidas da
Arxentina,
que mataron
a moitos galeg os e tillos, Camilo Nogueira
cun total de
trinta mil de- foioprimeiro
saparecidos, galego que faJou
e tamén en
contra do xe- nun acto das
nacida Pino- Naisecando
che t.
rematoueu
Camilo No- comoarxentino,
gueira toi o
primeiro gale- fillo da
go que falou
emigración,
nun acto das
Nais, e cando sentinmena
rematou de fa1ar diante de glórta
m illeiros de
persoas, levou
unha ovación,
e eu como arxentino, tillo da
emigración, sentinme na glória,
pois desde ese dia en diante,
non deixaremos de estar presente nese acto, levando a verdadeira bandeira galega, esto
vai valer para que todos digan:
Gal iza presente!
Tamén outro acto foi positivo,
pois na homenaxe a Castelao,
na praza que ten o seu noma,
no cabodano de seu pasamento, estivemos xuntos moitos
máis aló das nasas diferéncias
políticas: xente con pins do
PP, e tres Bandeiras do BNG,
pero ninguén rifou, e no palco,
xunto a un representante do
Governo da Cidade de Bos Aires, estaban os Presidentes de
vários Centros e tamén o Presidente da Federación de Sociedades Galegas. Eu caído
que este feíto é moi bon , pois
queremos que a Galiza que
tanto amaba Castelao, loitando políticamente, coa sua arte
marabillosa, sexa respeitada
como Nación, dentro do Estado Español, e tamén se respeite a sua história, língua e
cultura, e non sega senda discriminada.
Tamén comentar que no 78º
Aniversario da Federación de
Sociedades Galegas, con máis
de duascentas persoas xuntas
no Centro Lalin, tamén estivo
presente Camilo Nogueira e dixo unhas verbas moi boas. Todos cantamos o Himno enteiro,
acompañados polos marabillosos músicos de Xeito Novo. Por
iso eu, outra vez, con todo o
meu corazón digo: Galiza presente na Arxentina! +
HEITOR YEDRA

(Bos AIRES)

A quem votar _
o 12 de" Man;o?
Esta carta que escrevo, remito-a
baixo urna convicc;ao que, hoje
por hoje, vai contra-corrente, se
ternos em conta a mentalidade
que se está logrando inculcar no
povo ultimamente .. . a reducc;áo
da participac;ao cidada em política
ao simples ritual da emissao do
sufrágio e a conseguinte consolidac;ao da "cultura do voto útil".
Urna atitude política que é maioritária e a que nao é alheia essa
parte da sociedade que se declara nacionalista. A ideia que eu
pretendo defender é que o voto
útil nao é táo útil. Compreendo
que a gente menos politizada funcione baixo essa lógica, porque
num panorama de desmobilizac;áo social como o que vivemos, as vezes a necessidade de
soluc;óes leva a votar para a
opc;ao "menos má". Mas eu vou
talar de voto ideológico consequente. Tenho votado alguma vez
para o BNG, e numas autonómicas, há já bastantes anos, votei
para APU. Mas eram outros tempos e as circunstancias eram diferentes. O panorama que se nos
apresenta o 12 de Margo ofrecenos, aos que somos nacionalistas
e de esquerdas, tres vias. Urna
votar para BNG, que para mim
nao é a solugáo. Conhec;o a multa
gente que, ainda criticando a trajectória desta forc;a política, vailhes votar. Masé o que pretende
o BNG para Galiza o mesmo que
qesejamos os independendistas?
E a releitura da Constitugáo espanhola o que vai trazer esse ansiado futuro de liberdade para a
nossa nagáo? Náo faz falta que
gasste tinta em auto-respostarme, parece-me a mim. Outra via,
seria votar para FPG. Urna opgáo
que também náo me parece correcta. Votar para FPG seria legitimizar por um lado a atitude pouco
flexível da formagáo liderada por
Xosé Luís Méndez Ferrim nas últimas campanhas conjuntas
com AMI e Primeira Linha e Achoque a
pelo outro o
gesto oportu- absten~ seria
nista e desleal
...
·
de decidir uni- a~ mais
lateralmente coerentea
apresentaremse as eleic;óes seguirnum
sem ter talado contexto no que
antes
com
quem até o de naoháuma
agora foram candidatura que
generosos e
fieis compan- defendao
heiros de via- ideário
gem num caminho que se independentista.
supunha er?
de unidade. A
parte disto, eu
acho que a
visáo de país da FPG náo tem
nada a ver com o jeito de entende rmos Galiza da maioria dos
independentistas. A terzeira via é
a que eu, desta volta, defendo.
Acho que a abstenc;áo seria a
opc;áo mais coerente a seguir
num contexto no que náo há urna
candidatura que defenda o ideário
independentista. Neste sentido,
estou absolutamente de acordo
com o comunicado de imprensa
que remitiu Primeira Linha. Mas
esta situac;áo náo deveria continuar repetindo-se. Que um processo eleitoral ou qualquer eventualidade política nos apanhe em
orsai é sempre um passo atrais.
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AMI e Primeira Linha deveriam fazer campanha conjunta pela abstenc;áo, celebrar mítins ... e ir pensando em que fazer nas eleic;óes
autonómicas, para as que também falta pouco. O iludinte seria
urna candidatura independentista.
Porque como tal tem identidade
própria. Que ternos urna mensagem que lhe trasmitir ao povo galego. Este contí n u o permanecer na marginalidade sem Freire acóllese a
razáo nem necessidade po- programas de
deria fazer es- bolsas
morecer a chama do resurgir promocionados
independentis- por unha
ta e que esvaia urna opor- entidade para
tunidade histó- desenvolviment
rica cuja perda
iría em detri- o económico
mento do pró1
íbe
prio país. Gali- ga ego, eprol
za necessita e literalmente-ao
já urna alterna- becá ·
11
tiva patrótica.
no que
Nao lhe esta- adxudican
mos a fazer favor nenhum a expresarse en
nossa própria galega..
causa regaland o-1 he o voto
ao primeiro
cantamanhás
que tenha um estrela vermelha no
logotipo. Porque se de verdade
pensamos que depositando o voto em favor de projectos náo independentistas estamos a avanc;ar
positivamente cara a independencia, para que estar organizados
noutras siglas que náo forem o
BNG?+

o
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ALV ARINHO
(LIÁNS, ÜLEIROS)

RAMIRO VIDAL

lncríbel, pero certo

pará aqui bon exemplar en que
verificarse.
Réstame dicer que me queda
unha última pena: que Freire
non entenda estas liñas, pasto
que "non" entende galega porque non quer, xa que por máis
que lle pese (ou, máis ben, nos
pese) é tan galega coma min. +
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c. SUAREZ

(A CORUÑA)

Castelao,
sempre connosco
Estamos no "Ano Castelao'', e a
sua obra e o seu pasamento estúdase e divúlgase por toda a xeografía galega. Desgraciadamente
non foi sempre asi, pois na "Longa
. Noite de Pedra" dos coarenta
anos da ditadura franquista Castelao foi un descoñecido para unha
grande parte do povo galego, por
mor da miserenta censura que sobre da sua figura impuxo o réxime
feixista. lsto nolo recorda nun arti- go o documentado e prestixioso
escritor Xesus Alonso Montero.
Hoxe dame r:ioxo ver como alguns dos que naqueles escuras
tempos axudaron a soster iste .siléncio, que até chegou a iñorar a
monedo noso Daniel, talan coma
se estiveran embebidos _do seu
espírito e aproveitan calesquer
ocasión. para rendirlle homenaxe.
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Non _fai falla nomealos, pois son
sobranceiramente coñecidos e
coido que enganarán a moi pou=cos dos que, sinceiramente, ademiran a este grande galeguista,
que nos deixou a herdanza do
seu pensamento reflexado na sua
obra cume "Sempre en Galiza", libro imorrente para os galegas.

Nembargantes, endebén, cando
iste siléncio abafaba a nosa terra,
Parece incríbel que nos tempos
alén, nas terras de América, a fiactuais sigan ocorrendo episógura de Castelao tiña o enaltecidios como o que vou relatar. Eu
adoitaba pensar -inocente de
mento da emigración que recoñecia naque! dirixente do galeguismin!-que xa rebasáramos aquemo a figura máis representativa
la época dos amos (que non digo
da terra. A data do seu pasamen"señores" por resultar totalmente
to en Bos Aires o 7 de Xaneiro de
inapropiado neste caso particu1950, foi un acontecimento que
lar) e dos escravos. Pois ben, pacomoveu a emigración e as escerece que non é asi ou, ao menos,
as de dór da sua despedida esquedan indivíduos que "eren" que
non é asi e actuan conforme a
palláronse por toda América.
esa créncia. Tal acorre co ConseO primeiro cabodano da sua morlleiro Delegado do Grupo Marfrfo
de Vigo, José Luis Freire Freire.
te foi lembrado por todas as sociedades galegas americanas
Este indivíduo despide ao "seu"
persoal "cando" e "porque" lle dá
con actos coa gana, xa que a partires desa
memorativos
base que caracteriza os seus disna sua honra.
No Lar Galega A figura de
cursos segundo a cal "da una pade Caracas,
tada y aparecen 5.000 trabajadores", (ou sexa, escravos), a lóxica
ao que eu per- Castelao tiña o
tencia, cele- enaltecimento
do despido queda totalmente probada. Non lle importa en absoluto
brouse un que
me atrevo a di- da emigración
a situación do empregado en
cuestión. Ademais o caso particu- - cer que poida que recoñecia
ser único; pois
lar deste personaxe sobrepa,sa
os límites da hipocresía para chenel talaron on- naquel dirixente
gar a ser descaro e mesmo desce persoeiros do galeguismo a
vergoña. Xulguen vostedes a inda emigración,
congruéncia con que actua quen,
de diversas re- figuramáis
acollendo a sua empresa a proxións de Esparepresentativa
gramas de bolsas promociona(ía, que coñedos por unha entidade para o deceran persoal- daterra.
senvolvi mento económico galemente a Casga, lle proíbe literalmente ao betelao e que en
cário que lle adxudican expresarcurtas verbas
se na língua galega. Pero en fin ...
dixéronnos
causas moi interesantes sabor da
Freire sáltase o Estatuto dos Traballadores porque el fai o que
sua personalidade.
quer no seu ''feudo" particular, e
que a ninguén se lle ocorra levarPechou o acto o loitador galeguista Pepe Velo, que coas
lle a contra. Se é verdade aquelo
suas verbas facia estremecer de
de que "quenas fai as paga", ato-
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está de máis, pero
o Aegean Sea,
embarrancado na
Coruña en 1993,
tiña dobre casco.
Tamén o Erika,
rispado de a
pouco nos cons
de Bretaña. As
causas destes
naufráxios taran
fallos dos
sistemas de
seguridade
costeira, non de
construción
naval.

Europa debe
-intervir
urxentemente no
País Basca, di
Miguel Cáncio. O
profesor, coa sua
visión esquerdista,
-non comprende
que o exército, a
policia, a ertzanza
e os tricórnios
tamén son da UE,
están na OTAN e
xa interviron en
Bósnia, Croácia e
Cosovo. Luis
Maria Ansón, algo
menos progre que
Cáncio, estaba
convencido de
que a Guardia
Civil podia rematar
co Vietcong en
dous dias.

Para-anunciar
Vigo en Turin,-co
gallo dun partido
do Celta, o
Concello imprime
un panfleto con
nécoras, praias e
unha lista titulada
dove dormire e
dove mangiare.
Canto progreso. O
anterio.r governo
local, ·do PP,
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1 simbolizaba a

1 cidade con

1centolas e praias.
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emoción aos asistentes. Eu topábame na compaña de Mariano Otero Casteíao, curmán do
finado· Daniel e compañeiro de
loita de Velo, co que se exiliou
en Venezuela fuxindo do perseguimento das forzas represivas
do réxime franquista.
Ao remate do acto Mariano fa-

lou me dos tráxicos momentos
: campo, nen da
que viveu o seu curmán Daniel
1 capital da comarca pela morte do seu único· fillo, no
ano 1928. Díxome que, case
1· ou da província".
sen vista, deambulaba pela casa
sumido nunha profunda tris: O xornalista de
tura, absorvido o seu pensamento pota lembranza do seu fi1 Mondoñedo
nado filio. Os olios de Mariano
1 Francisco
humedecéronse e as bágoas
1
vertéronse na sua faciana. Eu
1 Casavella, retírese non pyiden aturar a miña emoción. Ambolos dous choramos
1 ao seu país.
polo irmán Daniel. O espírito de
1
Castelao estaba connosco!+
1 Tamén di que
GONZALO GóMEZ CARIDAD
1 sente noxa ao
XuBrLADO. Sócro DA A.C.
1 escoitar a gaita.
ALExANDRE BÓVEDA
1
(A CORUÑA)
1 Casavella é igual
1 de racista que
Sobre a
1
1 Jorg Haider, pero
Cidade da Cultura
cos de dentro, non
Teñe o gesto de achegar ao leicos de fara. El
tor unhas consideracións acerca
· deste tema, tan controvertido
Mundo págalle
como interesante, que é a chamada "Cidade da Cultura", que
por contárnolo.
contará cuns investimentos por
parte da Xunta de 18.000 _millóns de pesetas.

'Lume de mar de
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Santelmo/ noites
longas nos
glaciares/ un carro
con sete estrelas/
marcando pontos
polares". Escrebe
Antón González
Lema, mariñeiro
de Laxe que fai
versos entre
virada e virada de
aparello.

Carlos Llamas,
que dirixe a revista
da noite da Ser,
recomenda Far
Play na campaña
eleitoral, expresión
inglesa que el
emprega por xogo
limpo (Fair Play).
Quen sabe se o
Far de Llamas non
será un recordo
involuntário do
Lonxano Oeste

(Far West).•

1. Empezemos polo custo; dezaoito mil millóñs é moito diñeiro e
lembra un pouco ás desmesuradas claúsulas de recisión dalguns xogadores de futbol: transmítese, cando menos eu enténdoo asi, unha idea de riqueza fabulosa própria dos ·grandes monarcas que mostran asi o seu
poder através dunha obra descomunal para prestíxio eterno e
asombro dos vindeiros séculas;
.en leitura de Oswald Spengler (A
decadencia de Occidente) este
afán de colosalismo explícase
-como o cénit da civilización, neste caso o governo do PP, hiperliderado, segundo certos panexíricos oficiais polo presidente que
transformou Galiza: isto semella
unha obra faraónica para un vello apegado ao poder que a estas alturas non pode evitar delírios de suntuosidade oriental.
2. Xa que é a Cidade da Cultura
é mester reflexionar sobre certas
aceptacións deste último termo:
2.1 Cultura como unha obra criativa individual concebida con sentido criativo: sexa literatura, música, pintura... É difícil pensar que
esta magna obra potenciará a actividade intelectiva dos artistas e
intelectuais galegas, xa que esta,
amén da própria inspiración, depende de certos elemeAtos como
a posibilidade de financiamento
ou a posibilidade de dar a coñecer a sua obra ao públic_x>.
2.2 Cultura nun sentido antropolóxico como criación colectiva e histórica dun povo, plasmada no que
se etiqueta como popular: música,
arquitectura ... Careceria de sentido comun negarlle a esta "cidade"
· a sua correspondente parte etnográfica do ser galega, isto é completamente necesário, agora ben,
no caso da arquitectura civil galega dase unha curiosa paradoxa:
resulta que pelas aldeas adiante
hai milleiros de casas antigas, de
peito de pedra e alma secular, que
se están deixando esmorecer ante
o abandono e a pusilanimidade
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tanto dos concellos como dos
seus dones, non sabedores da
tremenda riqueza que teñen. Des-te xeito o que no museu é admir?do, na realidade apodrece baixo
unha rnorea de silvas.
3. O acceso da xente á cultura,
entendida como conxunto de coñ eci me ntos de carácter xeral:
non considero
-que
este
imenso proxecto facilite lstosemella
considerabelmente tal pro- unhaobra
pósito:

faraónica para
un vello
apegadoao
poder que a
estas alturas
non pode evitar
delirios de
suntuosidade
oriental.

3.1 Á cultura
accédese xeralmente nos
centros de
estudo -esco1a, instituto,
universidadese desde esa
base se carece duns princípios motivadores, -onde
moitas veces
pasa (falta de
infraestruturas, docentes peores que a fame ... ) a cultura como un produto
devaluado no que non se mostrará interese, desto chégase a:
3.2 A realización da persoa através da cultura, en efecto; hai moita xente nova prediposta a actividades de tipo cultural (a música,
a pintura, o teatro... ) mais se no
seu entorno carece de meios para desenrolar tales potencialidades, cu se existindo os meios
non están ao seu alcance económico, a persoa sentirase irrealizada como tal, porque se cadra ten
un concelleiro de cultura que se
pergunta atónito para que serve
estudar História da Arte.+

MAxl REI
(ABEGONpü)

· Picacho somos
todas/os
Diante da problemática que estes dias ternos co coléxio Ramón y Cajal "Picacho" os Comités Abertos de Estudantes e, en
consecuéncia, todo o movimento
estudantil non podemos quedar
calados. O problema que está a
sofrer o Picacho é o problema
do ensino público na Galiza.

Levamos moito tempo criticando
a privatización do ensino e este
é un exemplo da política .do Partido do Governo -véxa-se Partido Popular. A decisión do subdelegado do Governo e, en consecuéncia, do Conselleiro de
Educación (léa-se Celso Currás)
é o último exemplo desta política da que falamos, a que está a
destruir o ensino público.
Deixar a 6 km.
de franxa, no
mesmo centro
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as viciñas e viciños non poidan levar aos
seus tillos é un
xeito que vulnera o direito
constitucional
á educación.

Deixar ocentro
de Vigo, sen un
centro onde as
viciñas eviciños
non poidan levar
aos seus tillos
wlnera odiretto
constitucional á
educación.

A escusa de
trasladar aos
nenes e nenas
do dentro Piccho é, simplemente,
un xeito de potenciar aes coléxios privados que nesta zona
abundan. Ademais o interese de
levar tora ás nenas e nenos é un
interese expeculativo, dada a situación céntrica deste centro vigués. lmaxinen-se que novas torres se podían facer no edifício!
O Picacho somos todas/os. Movilicémo-nos polo Ensino.•
CRISTOVO VIDAL

Precisións aos
deportistas do
século
O motivo da presente é o artigo
do nº 918 (20 Xaneiro) titulado
"Dez protagonistas galegas do
século do deporte".
Son seguidor do ciclismo e na
sua publicación non hai referéncias ao meu deporte a miúdo.
Por iso mesmo, lin con atención
este artigo, especialmente a parte adicada a Delio Rodríguez. E
atopei nel raras incorreccións.
1ª) "Este pontareano foi o re ferente do ciclismo do Estado na
época da 29 República e na posguerra". Resposta: sen dúbida,
Délio foi o referente do ciclismo

Fóra a nota destes "obispos"
Do Mestre Xesús
o Cristo Vermelho
rebelde Home, Deus,
non sodes o espelho
O Cristo Revolucionário
non aproba a vosa "nota",
ese terxiversado rosário,
que confunde a quen vota
A despenalización é Social,
lexislación para todos os cidadáns,
non praos.oficios destes capeláns,
lei e carros prá cuestión crucial.
Non ten senso de doutrinha,
senón xustos dereitos legais,
coaccionades coa vosa paulinha,
fállavos ·a Amor a todos os demaisl !

O Cristo Revolucionário,
íntimo e con Cruz de pau longo,
arremete contra o poder reaccionário,
¡¡OC
risto V ~rmelho, Luz de T erra e Tempo! l
ANTONIO PEDRO FRANCISCO CdUCEIRO BEADE

estatal (cu un deles, xunto a Berrendero, Langarica,. .. } na posguerra, pero na 2ª República, coma moito sería un referente do ciclismo galega ou pontareán. Non
me constan éxitos salientábeis a
nível estatal antes da Guerra Civil, se ben a sua primeira participación na Volta a España data
do ano 36 (cando tiña 20 anos).
Chegou a Madrid no pesto 24 de
26 supervivintes, a unhas catre
horas do gañador.
2ª) "Gañou varias Voltas a España" Resposta: só gañou unha
Volta a España (1945), mália
gañar várias Voltas en España,
entendendo como Voltas en España, probas por etapas disputadas no Estado español. Gañou a ~Volta a Mallorca (41 ), a
Volta a Cantabria (42) e a Volta
a Galicia (45) .
3ª) "a de máis sena en 1946".
Resposta: rem ítome á resposta
anterior para afirmar que no ano
46 non gañou volta nengunha salientábel a nível estatal. Malia levar o maillot branca con banda
vermella de líder, só foi 5Q na Volta a España (na que, iso si, gañou 5 etapas, sen contar o "problema" que houbo no velódromo
de Tortosa, que serfa a 6ª) .
E, para rematar, o coméntario
que fai Vicente Leirachá sobre a
Madrid-Valéncia, é certo, pero pode levar a confusión. Foi o dominador desa dura e prestrixiosa
proba na posguerra, xa que gañou tres edicións consecutivas
{1941, 42 e
43). Non me
consta que fosen 6 ou 8 veces, como po- DéUo Rodríguez
de dar a en foi referente do
tande-lo cociciisrno estatal
mentario.

na posguerra,
na

Feítas estas
precisións so- pero
bre o artigo
(que no caso República, coma
de non ser moHo seria un
certas, agradecería que se referente do
me correxe- cicfismo galego
sen), só me
ta ,
queda animar- OU pon rean
lles a seguir
incluíndo o tema do ciclismo na sua publicación. Momentos para fa celo non
faltarán: a Volta a Galicia,; as actuacións dos profisionais galegas
(Marcos Serrano, ... ); ou, o que
aínda seria máis importante, as
actuacións dos equipos afeccionados (sub-23) galegas (Caixa
Pontevedra- C.C. Spol Terrazas
Riego; Citroen Xsara-Conservas
Cortizo- C.C. Vigués, Agua de
Mondariz-Expert- C.C. Ponteareas; ou Super Froiz); ou do equipo de Féminas Terrazos RiegoC-C- Betanzos (con Patricia Roel); ou de probas cicloturistas coma a "Marcha San Bartola", a
"Marcha C. Monte Santa Tecla"
ou a "Marcha Arousana". •
LUIS ANTOMIL
(BARCELONA)
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FEDEERHS
A semana pasada (número
923) publicabamos a colunna de opinión da contraportada que, por un erro de
confección, ia sen a sinatura do autor, o no so colaborad o r habitual Xosé Ramón Pousa.+
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OPNV,

A posta en cena de O lapis do carpinteiro

Bertolt Brecht
e nos

reune aos protagonistas reais e literários

~ VíTOR VAQUEIRO

Diaz Pardo, 'A obra de Sarabela pasará á história do teatro'
-0- CARME VIDAL

Camilo Diaz Baliño achégase ao
escenário polo corredor do pátio
de butacas. Diríxese a Herbal, o
seu asasino. Dille que non acabaron con el, que ai está o seu fillo
pintando maternidades, esperanzas. Isaac Diaz Pardo, o filio, reméxese no asento. Cando pasa a
ua beira intenta tocar ao actor
Xo é A. Porto. A compañia ourensá Sarabela ven de levar a e ..
cea a novela O lapis do carpinteiro de Manuel Rivas. Comemoran
us vinte ano de traballo
cunha obra que na e trea en Qu..
rense conseguiu comover a un
público que dia tras dia abarrotou o Teatro Principal. Choncha
Concheiro, viuva de Francisco
Comesaña, e Isaac Diaz Pardo
contan emocionados como viron
pasar pola escea unha parte
tan importante das suas vidas.

,,¡'

g d i a s que seguiron ao -parcialmente- fallido golpe de estado
de António Tejero, hai xa 19 anos,
foi tan xeralizado o ataque contra os
que pediron responsabilidades e depuracións no cúmio militar que o
próprio Alfonso Guerra chegou,
alporizado, a dicer: ao cabo, vai resultar que os que dimos o golpe de estado fornas nós (ese nós refería-se ao
PSOE).

~n

le~branza

á miña
estas
palabras ao observar a crecente ondaxe que os média levan articulando dende hai meses contra o PNV,
ondaxe que acadou a categoría de
maremoto, após o asasinato de Fernando Buesa. Segundo estes media,
Arzalluz -na sua terminoloxia padre
Arzalluz- debe afastar-se dos órgaos
de dirección do partido. lbarretxe,
de maneira semellante, debe deixar
o seu pasto de lehendakari e convocar eleicións anticipadas. Postes a
pedir, acho que se poderia pedir a
demisión de Mayor Oreja por non
ser quen de evitar a morte do voceiro do PSOE no Parlamento de Euskal Herria.

~nd~

primeira vez que interpreto un
papel tendo <liante á personaxe
real'', comenta Fina Calleja. Ao
rematar a estrea, a actriz buscou
con rapidez a Chancha Concheiro. Era a opinión que naquel momento máis necesitaba ouvir.
"Estaba coma un flan. Achegouse
e díxorne que me parecia a ela,
que falaba igual. Non me pu ido
dicer causa mellar" explica, coa
fervenza de expresividade que,
coma todos s membros da comafiia, fala da obra. "Este espectául a min cambioume", condue.

Ali estaba Chonchiña Concheiro
que e viu reflexada na personaxe
de Marisa Mallo, interpretada por
Fina Calleja. Para Chonchiñ.a foi
"emocionante, é bo lembrar todo
aquilo que pasou". En Fina Calleja atopou a sua mesma "maneira
de falar e sorrir" e non puido deixar de recordar ao seu compañeiro Francisco Comesaña, o Doutor
Daniel Da Barca da obra. Non é
casual que vira aquel tempo da
sua biografía pasar polo escenário
porque Fina Calleja aproveitou as
conversas prévias con ela para
conseguir un "achegamento físico
e a sua forma de falar". Tornando
unha bica con Chancha na galería da sua casa, Fina Calleja atopouse coas mesmas escenas que
tempo adiante representada.
"Contar con da, coa sua fortaleza
e, ao mesmo tempo, a sua dt;licadeza foi unha marabilla. E a

Cand r mat u a función, l aac
iaz Pardo uscou entre o actor a Xo A. Porto, o que interpretara a pintor Camilo Diaz Baliño. Apertou e a el e díxolle:
"vin a meu pai". Tampouco Xosé
A. P rto, ]osito, poderá esquecer o
m mento. Levaba tempo achegándose ao pintor asasinado en
1936. Reparou nas suas fotos, no
seu sorriso continuo e na "tenrura
que respira". Falando con el é fácil descobrir a empatia que xurdiu
entre o actor e o personaxe. ''Non
coñecia a Camilo Diaz. Cando
morreu Franco tiña oito anos e
son dunha xeración á que a guerra
chega de ouvido. Atopeime cunha persoa que me pareceu xenial,
de grande bondade. Non fixen un
heroi del, tratei de que a própria
personaxe me indicase" explica o
actor. Despois dese primeiro pase,
tamén Xosé A. Porto buscou a
Chonchiña Concheiro. "Desde a
miña torpeza pergunteille se lle
gustara. Deume unha aperta e as
grácias. Emocionado díxenlle que
grácias lle tiñamos que dar a ela
por sobreviver e oxalá que non tivese que estar ai vendo a sua pró.:.
pria história" di ]osito, que pensa
que desde a escena se pode palpar
"o suor, as bágoas ou a ledícia".

A vida tómase teatro
No tempo de pr~paración da
obra, a diretora Anxeles Cuña
Bóveda pasoulle aos actores unhas fotocópias dunha parte dos
Diários de Syra Alonso (recén
publicados na colección Mulleres, de A Nosa Terra), a muller
de Francisco
Miguel. A
compañia
introduciu
unha escena
do texto na
obra, aquela
na que os familiares fan
cola no cárcere para visitar aos presos ante a
crueldade
dos carceleir os. "Sorprendeume a
fortaleza daq u el a muller, a capacidade de tirar par~
adiante. E
un documento que a
xente nova tiña que coñecer",
sinala Xosé A. Porto.
Isaac Diaz Pardo asistiu emocionado á estrea da obra na que se
representa o asasinato de seu pai.
Dias despois continua a empregar
o mesmo termo: "extraordinária".
Quédase sen palabras para calificala e, segundo di, "está chamada
a pasará história do teatro", unha
peza que cumpre "a máxima teatral de facer un espectáculo non
só por pracer, senón para engaiolar e despertar ás conciéncias".
Xosé A. Porto e Isaac Diaz Pardo

atopáronse nun teatro que revivía
a história recente.
O actor Femando Dacosta tivo
que atoparse con Herbal, o paseador que mata ao pintor e faise
co seu lápis. "A represión na
Galiza está moi acalada. O próprio Rivas fala da dar pantasma,
a dar da
memória.
Era este un
tema que
nos rondaba
e nos apremiaba. A
compañia
estaba subxugada tamén pala
lembranza
de Alexandre Bóveda,
o avó da director a
Ánxeles
Cuña", afirma Dacosta.
Para o actor, o teatro
"é fantástico porque
sempre é
prese~te e
iso fai que se mostre tamén con
maior crueza". A raiz da estrea,
o actor apreciou que lles chegaba toda "unha memória colectiva, de xente que comentaba o
que lle acontecera, que contribue a eliminar pantasmas e a rematar cos siléncios".
Comentan que o escritor Mari.ola Rivas comentou na fin da representación: "é unha xoia".
Coinciden actores e personaxes
reais que en O lapis do carpinteiro
a vida tórnase teatro para non
esquecer a história. +

o ponto de vista deste
humilde plumífero, a situación presente responde a unha operación,
deseñada dende hai tempo, que se
dirixe ao remate de todo aquilo que
cheire a disidéncia. Nun estado ::¡ce
perseguiu os xudeus, os mouriscos,
os xesuítas e que levou a cabo o seu
último auto de fe ben entrado o século XIX, queimando na fogueira en
Valéncia - non en tempo de fallasª un mestre de escala, a mentalidade inquisitorial ten raíces profundas
e o obxectivo último non é, ao meu
ver, rematar coa violéncia, senón
con todo o nacionalismo: o violento e o pacífico; o de esquerdas e
roáis o de direitas. Sinalaba-o con
lucidez Pepe Carreiro neste mesmo
periódico, nunha tira na que aparecían as pancartas vascos si, ETA
non, vascos, si HB non, vascos si,
PNV non, vascos si, EA non. Bertolt
Brecht <licia-o no seu xenial encadeamento: primeiro viñeron polos
comunistas, mais eu nón era eomunista (os meus intelixentes leitores
e leitoras xa coñecen o resto do
enunciado). O mesmo que a de
Brecht, produce-me profundo respeito a obra dun doutor vienés chamado Sigmund Freud e, en particular, a sua teoría dos lapsus. Cando o
ministro Mayor expuxo o seu famoso lema a máis ETA menos
nacio1l{Llismo, estaba, ignoro se en
forma de lapsus, ou ·conscientemente, formulando algo que lle bulia
nos miolos, porque a proposición
simétrica da que enunciaba Mayor
seria: a menos ETA mais nacionalismo e esa non é unha boa situación·
nen para o ministro nen para o Partido Popular.
&nacionalismo galega non plantexou, até o día de hoxe, grandes
problemas ao Estado centralista. As
suas expectativas electorais e sociais
son extraordinárias. Convén que,
dende xa, se vaia preparando.•
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•AAcadémia
xa canta
con estatutos
'aprobados'
Os estatutos da Real Académia
Galega, datados en 1906 e en
vixéncia tras as catro décadas do
rexíme franquista, tiñan que ser
adecuados e este foi un dos
obxectivos urxente que se
marcou Francisco Fernández del
Riego cando accedeu á
presidencia. A Real Academia
rexíase até agora por uns
provisórios, redactados en 1987
pero que non estaban aprobados
polos Consello de Ministros
Desde o dia 25 de Febreiro, ·os
estatutos contan coa aprobación
do consello, estipulando as
funcións de estabefocer as
normas de uso correcto do
idioma e decidir á personalidade
a que cada ano se lle adica o Dia

..•...................•...........................................................•...................•..
• Uxia e Joao Afonso colaboran con Ponte nas orulas
'

A finais do mes de Marzo, o
dia 31, vai ter lugar a sexta
edición de Ponte ... nas ondas,
a experiéncia de rádio que
une a escolares de Galiia e
Portugal. Desde catro estudios
de rádio emítense os
programas tanto na ondas como por internet. Búscase o
achegamento do maior numero de centros educativos co
galega e o portugués como
idioma, como Brasil, Azores,
Madeira, Mozambique ou Angola. Os centros educativos ·
organizadores, que contan
desde o comezo da experiéncia coa colaboración da emisora "Ecos da Raia", teñen tamén previsto emitir unha gravación especial de Joao Afonso e Uxia, que poderá ser
escoitada o 31 de Marzo. Por
outra parte, e como xa é habi-

Escolares de Portugal e Galixo participan en Ponle nas ondas. Na fvtografia, a
estúdio de Salvaterra durante a pasada edici6n.

tual, faranse conexiÓns especiais: unha con lñaki
Gabilondo, no programa Hoy

por hoy , e outra co portugués
Diamantino José, no pro~ma
1

Tardes da tefefonia. •

"A literatura galega ante o
século XXI" é o título do I
Encontro de Autores, que se
celebra na Universidade de
Zaragoza do 3 ao 6 de Abril,
auspiciados pola delegación de
Alunos de Filosofia e Letras e
polo Ministério de Educación.
Son vários os nomes das letras
galegas que intentarán explicar
en Zaragoza cal é momento da
escrita en galega ao mesmo
tempo, que.dar a coñecer parte
desta obra. Carlos Casares, ·
Dolores Vilavedra, Iolanda
castaño, Miguel Anxo Femán
Vello, Suso de Toro e Antón
Castro participan no encontro,
no que haberá tempo para o
teatro, c.o a representación de
Nano, de Teatro do Adro, e
música, co grupo Nova Estrela,
do centro galego de Zaragoza,
cuxo son acompañará á
queimada do dia 5 de Abril.•

• Arte galega e
vangarda
~nNova York
Tras pasar por Puerto Rico,
Venezuela, El Salvador e
Miami, amostra Memória e

entregou os prémios Irmandade
do Libro, que chegaron neste .
ano 2000 á sua décimo primeira
edición. Xosé Neira Vilas
recebeu o galardon na categoria
de autor, mentres que na
modalidade de editoriais, o
prémio distinguiu a Edicións
Laiovento. Entre os meios de
comunicación, a Guia dos Libros
N ovos mereceu a distinción do
xúri, que tamén galardoou á
Biblioteca Xeral da
Universidade de Compostela,
na categoría de institucións, e á
pontevedresa Librarla
Michelena, na modalid€ de
libreiros. Os Irmandade do Libro
tamén distinguen ant!almente
aos centros educativos e as suas
iniciativas a prol da leitura,
sendo neste caso os premiados o
coléxio de Riomaior, de Cobres,
en Vilaboa, e, con accésit, o
instituto ''Vilar Ponte" en
Viveiro, e o c~lexio de PrésarasVilasantar, na Coruña.•

• -Quince días
de Superrock
en Portugal
Do 3 ao 15 de Marzo, nas
cidades de Lisboa, Porto e Gaia,
celébrase unha nova edición de

Superrock, que patrocina a
cervexa portuguesa Superbock. O
Superrock inclue concertos e
seminários que tentan dar unha
panorámica das novas
tendéncias musicais. Arranca o
dia 3 de Marzo con Bus no
coliseu do Porto e con Mojave 3
e Phase no Paradise Garage de
Lisboa. Durante estes quince
dias están programados
concertos diários nestas cidades,
destacando a aétuación de Beck
no Coliseu de Lisboa o dia 5 de
Marzo e as norteamericanas de
L7 no Hard Club de Gaia, o 6 .
de Marzo, e ao dia seguinte no
Paradise Garage de Lisboa. Máis
grupos, Atomic Bees, Pee Wee
Montana, Turbojunkie , Parlamas
do Sucesso, More República
Masónica, Ben Harper e Slamo,
entre outros.•

• Obradoiro
de escrita en
Compostela
A iniciativa da colección de
poesía ."Letras da Cal" e do pub
Pepa a Loba comeza o 7 de
·Marzo un obradoiro de escrita
literária co obxectivo de "servir
de espazo de debate para
escritores nove is". O

Eduardo Estévez.

coordenador deste obradoiro é
Eduardo Estévez e vai ter unha
periodicidade semanal, todos os
Martes ás oito da tarde, durante
tres meses.•

• Alternativas
de arte xove
en Pontevedra
''Espácios alternativos. Arte
Xove" é o nome da
convocatória que o concello de
Pontevedra dirixe aos máis
novos. Trátase dun programa de

chega a Nova York, onde se
encontra desde o 23 de Febreiro
no Instituto Español. Dario
Basso, Xosé Luís de Dios, Din
Matamoro, Antón Mouzo,
Xaime Quessada, Manuel
Quintana Martelo, Manuel
Moldes e Cruz Pérez Rubido
'participan desta mostra que vai
estar aberta .e n Nova York até o
25 de Marzo.•

O di.a 26 de Febre°iro, a
Federación de Libreiros

•O teatro
amador constitue
unha federación
V ários grupos de teatro
afeizoado da província de
Pontevedra comezaron a argallar
a idea de constituir unha
federación, para o q ue se
celebrou en Compostela unha
reunión o pasado 2 7 de
Febreiro. Entenden que o
asociacion ismo represen ta
avantaxes para o sector e
consideran imprescindíbel a
unión en tre os grupos p ara
poder continuar o seu labor
"difícil e pouco valorado en
moitos casos". Os grupos
promotores da iniciativa foron
Teatro Escoitade, G.Teatro
Castro Barreiro, Teatro
Lohegrin e Teatro Xuntanza. •

•Convocan

vangarda, oito pintores de Galiza,

• Neira Vilas,
_galardoado polqs libreiros

• O prémio Rua
Nova en galega
fica deserto
Eva Moreda Rodriguez, de Lugo,
gañou o XII Prémio ''Rua N ova"
de n arracións xuven is co
traballo Mitologia
contemporánea. Parte 1, séndolle
en tregado o 24 de Febreiro. No
apartado de língua galega, non
h oubo prémio ao se declarar
deserto. O prémio "Rua Nova"
está convocado pola Fundación
Caixa Galicia através da
Biblioteca 33 e concorriron
traballos de Andalucía, Castela,
Asturias, Madrid e Aragón . •

dns Letras Galegas.•

•Letras galegas
en Zaragoza

exposicións no que colaboran
diversos locais sociais para
promocionar as novas propostas
artísticas. Os locais
comprométense a expoñer a
obra seleccionada durante dous
meses e poñela á venda se o
autor o desexa. As modalidades
estabelecidas son pintura,
escultura, 4ebuxo, fotografía,
vídeo e instalacións. Para
participar é preciso apresentar
un dossier fotográfico coas obras
e o seu título, asi como o ano de
realización, técnica, materiais,
dimensión e un breve texto
explicativo. En caso de
instalación, débese adxuntar
unha memória xunto cunha
estimación do orzamento. •

o Aula de Poesia
de Barcelona

• L7, punk--rock e feminismo en Vigo
Coincidindo co Diada Muller TrabaUadora, chegan a Galiza, á cidade de Vigó, as norteamericanas L7, un dos
poucos nomes femininos no mundo do rock menos compracente. Cun novo disso, Slap Happy, as L7, despois
de pasar por Portugal e antes de fa~elo por Madrid, paran na sala Nova Olimpia. E a primeira vez que xiran polo Estado éomo banda principal do cartaz e, mália non estar n o seu momento comercial máis álxido, continuan
sendo no escenário un grupo con atitude. Agora, tras marcha de Jennifer Finch, que abandoara agravación do
.penúltimo disco, incorporase ao baixo Janis T anaka. Completa o cartaz, como teloneiro, out~6 grupo liderado
por rapazas, pero de Vigo, as Pussycats, que seguirán coas norteamericanas en Madrid, Bergara e Barcelona.•

Poesia escrita en catalán,
castelán, portugués, galego ou
italiano, inédita, pode participar
no VIII Prémio "Aula de Poesia
de Barcelona", que estabelece de
data límite de entrega o 19 de
Marzo. Os traballos hai que
envíalos por sextuplicado á
Aula de Poesia de Barcelona,
Passeig de la Vall d 'Hebron,
171, 08035, Barcelona. O libro
gañador vai ser publicado polos
editoriais Lumen, de Barcelona,
Teorema, de Lisboa, Franco
Puzzo Editore, de Trieste', e a
galega Espiral Maior, en edición
bilingüe. •
·
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conta de libros
riz. Grande caixa de sorpresas
para o que quer buscar e laboratório que propón experimentos
sen fin no talante dun intérprete
que se sabe habitante duri território universal.

Xurxo Oro
Claro, escritor
.
en ace1ro

Para a série dos muros escolle un
tratamento superficial que indica
o despece do conxunto, mais a
pegada dalgun outro suceso. Ese
discreto traballo deixa unha boa
parte da peza ceibe e convertida
nun espello-abismo <·.") que se asoma o espectador sosti<lo únicamente pola rede dos esgrafiados.

Autor: Xurxo Oro Claro.
Lugar: Galeria 57, Madrid.

A sensación máis intensa, que
percebe o visitante ao adentrarse
na Galería 57 de Madrid para coñecer a obra presentada por Xurxo Oro, é a de valeiro. As grandes
pezas de aceiro inoxidábel, co seu
brilo habitual ou satinado, que
descansan no chan e paredes
transladan ao espectador a un espazo en referéncias patente , no
que as pautas do horizontal e o
vertical quedan desdebuxadas.

A exposición agrupa catro conxuntos de pezas, que on: muros,
os obxectos convencionais, os
icinerários e as formas abstractas. O tres primeiros resólvense
xeralmente só en aceiro inoxidábel, gravados con punzón e/ou
pintados nalgun fragmento con
acrílico negro, e no último grupo xustapón o vidro co aceiro.
A totalidade da obra exposta situase nunha liña de sinxeleza
volumétrica e parquedade no
tratamento da anécdota. A pegada, a textura ou o debuxo introd úcense no seu soporte de
modo discreto. Trátase dunha
linguaxe intencionalmente fria
e aparentemente desapaixoado,
no que o artista hilvana un discurso case técnico que bordea o
minimalismo. Cos elementos
descrito articula unha trama
coa que simula alonxarse da violenta emotividade que sempre
conduciu a vida e obra deste luminos criador.

Xogo dos paus (1999), vinte e nove paus de aceiro inoxidábel de 70x4x4 cm.

Resulta complicado relacionar a
racional simplicidade, os concisos planos das suas obras actuais
e a sobriedaqe dos materiais indus triais co que hai anos fora
trepidante colorido, materiais
humildes e morfoloxia orgánica,
pero detrás dunha ou outra etapa subxace a coerente busca de
respostas, alentadas polas perguntas que en cada intre o inexorábe l ciclo vital do ser vivo
lle plantexa. As perguntas seguen sendo inquietantes e axudan a ir compoñendo outra nova liña nese texto contínuo que
é toda actividade creadora.
Un grupo de pezas especialmente
atractivo é o dos obxectos convencionais. Ferramentas, aparellos e pequenos materiais sofren
unha peculiar transmutación ao
aumentar o tamaño, cambiar o

material habitual no que son realizados e desproveelos dos pequenos accidentes que os individualiza. Este procedemento de traballo
tamén muda a escala do espectador que se ve inmediatamente reducido e obrigado a aceitar a sustanti vidade daquelas anónimas
causas coás que convive despreocupadamente a diário. Este muestrário de elaborados produtos
constitue unha perturbadora proclama a favor da vivéncia atenta
sobre o comun e contra a cegueira voluntária. Asimesmo contra a
cegueira inducida por unha hipotética "cultura da imaxen" que
perversamente oculta a importancia vidente do pequeno e o
sinxelo.
A palabra chave, que segue
abrindo multitude de vías de
acercamento a esta obra, é Alla-

A bruxeria que usa Xurxo Oro
para abordar as suas tarefas é a
ancestral e sempre renovada de
amar e coñecer o médio no que
el vive. A sua laboura é completar os ocos da escea material e
nomear todo
o non nomeado, xerando
novos víncu- Apalabra
los entre o
chave,que
espectador e
os seus ob- segue
xectos recrea- abrindo
dos, ademais multitude de
de obrigalo a
cuestionarse vías de
todo o que · acercamento
sabia deles. a esta obra, é

A preséncia Allariz.
desta exposición en Madrid, que ven
da Galería Por Amor al Arte de
Porto, débese á incorporación á
dirección artística da Galería 57
de María Fálagan. Galerista loitadora e cabal, que colocou á
Galería de Ad Hoc de Vigo entre as primeiras sás de vangarda
do Estado, a ela e ao noble Xurxo Oro Claro augúrolles un futuro pleno de acertos.•
FERNANDO FERRO

Dos poetas irlandeses
contemporáneos
Unha escolma de trece poetas contemporáneos irlandeses, que
represeneta "un
dos momentos
máis brillantes das
letras europeas",
aparece na editorial
Espiral Maior. Poe,
sia irlandesa contemporánea é o título do volume que
se publica nunha
edición bilingüe de
Antonio Raul de Toro Santos, catedrático de Filoloxia Inglesa na Universidade da Coruña. O Nobel Seamus
Heaney, Eavan Boland, Ciaran Carson, Seamus Deane, Paul Durcan,
Derek Mahon, Thomas Kinsella,
Medbh McGuckian, John Montague,
Paul Muldoon, Richard Murphy, Bernard O'Donoghue e Tom Paulin son
os autores dos que se recolle obra poética. Traduciron directamento do
inglés, ~demais de De Toro Santos,
Emílio lnsua e David Clark. +

A figura
de Quiroga Palacios
Sotelo Blanco edita Quiroga Palacios
no seu tempo, de Xosé Luis Mínguez
Goyanes. O autor
-cuxa tese de
doutoramento xirou ao redor do
protagonista deste
libro- non só se
cingue a biografia
do cardeal, senón
que explora as posibilidades aberras pala documentación arquiyística e palas tes- ~-i
. !J1illÍai..!lifi!lml!lPl"!f'F'
temuñas de bispos, sacerdotes e outras
persoas que coñeceron ou colaboraron
con Quiroga Palacios. Desde a
posguerra até os anos setenta, analízase a trascendéncia do cardeal no
país.+

Discursos
nos mares do Sul
Se un papalagui deixa ver as suas carnes, non pode ser considerado unha
persoa respeitábel. Esa é
unha das
recomendacións que o
xefe de Samoa, Tiavii de
Tiavea, fai aos habitantes das illas do Mar do
Sul. Os papalagui, palabra que significa "home
branco extranxeiro" é o
título dos discursos que
recolle edicións Positivas, nos que o
xefe fala sobre Europa e sobre a cultura
occidental. Onofre Sabaté é o encarregado de traducir estas reflexións sobre
o home branco. +

Homenaxe
a Manuel Quintáns
Publica Follas Novas coa axuda da Dirección de Política Lingüística á Homenaxe ó profesor Manuel
Quintáns, quen
se xubilou en
1998 recibindo
unha homenaxe
de familiares,
amigos e ex alunos en Compostela. Autor, tradutor, investigador,
ademais de docente, Quintáns recebe nestas páxinas
un tributo coas
aportacións de Xavier Castro, Baldomero Cores, Xoán Carlos Domínguez
Alberte, Roberto Vidal Bolaño e Xosé
Sánchez Reboredo, entre outros, que
publican diferentes estudos. t
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Ü COQdeL
Rio
Revista cultural miñota
Número 6. Inverno de 1999. Prezo 300 pta.
Coordena: F. López Salmerón.

...

Castelao centra unha série de
informacións asinadas por plumas tan importantes como Xosé Neira Vilas, Xosé
Luís Franco Grande e Sandra González.
No capítulo de ofícios, Rita Alonso retrata as argaceiras, mulleres que recollen algas ao pé do mar
para logo usalas
na agricultura e
na farmácia. A
história do mosteiro de Santa
Maria de Oia
sérvelle a Roxélio Ferrin para facer un percorrido pola
tradición dos
monxes cistercienses. Nando Álvarez estuda a figura
do pintor Xabier Pousa. No apartado de
deportes, Pancho Salmerón analisa as posibilidades do sendeirismo para o lecer. •

A Peneira
Xomal galega
de información xeral
Ng 271. 1g quincena de 2000. Prezo 200 pta.
Dirixe: Guillermo Rodríguez.
Edita: EGASUR.

Os últimos incidentes nos plenos do concello de Ponteareas son analisados completamente. A marte do humorista Forxán
serve de excusa para lle facer unha homenaxe. A chegada da primavera significa tamén a plenitude das poucas
lampreas que
seguen
baixando polo
Miñoe que
son consumidas con fruición polas
xentes das
comarcas do
Condado e
do Paradanta. Na edición de A

Peneira Minhota fálase
dos proxectos da Cámara municipal de Valen~ do Minho para construir unha faculdade de Ciéncias Empresariais. Ademais,
dáse canta de que están sendo modernizadas as comunicacións entre a fronteira portuguesa e a cidade de Vigo. Finalmente", na
actualidade económica, adiántase que a
povoación da província de Pont~vedra gastou nas rebaixas de inverno un 3,5 máis ca
nas do ano pasado.•

Cinema a
contracorrente
Título: The Straight Story.
. Director: David Lynch . .

Un chapeu vaqueiro, estradas
interminábeis. que cruzan campos de millo ata o horizonte, unha cortadora de céspede, as ánsias de reencontrar a un irmán
ao que non se ve dende hai dez
anos: The ºStraight Story.
David Lynch é un cineasta norteamericano que deslumbrou
nos anos 80 con duas fitas tan
salientábeis coma O Home Ele,
fante e Veludo Azul, e acadou
cer.t a sona a princípios da pasada década grácias á série de Televisión Twin Peaks e a cónce,
sión da Palma de Ouro no festi,
val de Cannes do 90 para o seu
filme Corazón Salvaxe. Tamén
en Cannes, mais no 99, se pres en to u
Unha História
Verdadeira, que se proxecta estes
dias na Galiza. Aparte do senti,
do que ten esta traducción literal do título orixinal, The
Straight Story se refire á história
de Alyin Straight, un home viu,
vó duns 75 anos que vive en
compaña da sua filla, que ten
unha lixeira deficiéncia mental.
Un dia Alvin recibe a nova de
que o seu irmán menor, con
quen reñeu hai dez anos, sufriu
un infarto. Neste intre, Straight
sin te a chamada do pasado, .im,
provisa unha caravana remolcada por un cortacéspede, empa,
queta os seus dos bastóns e toma a estrada.
No seu camiño atopa con di,
versos personaxes. Alguns te,
ñen história de seu (como a
rapaza preñada que escapa de
casa), mentres outros supoñen
a irrupción do surreal na viaxe
de Alvin (a muller que atrope,
la todos os días un cervo de ca,
miño ao traballo). En todo ca,
so, a aparición destes, a des,

cripción da vida provinciana
nos EUA, ou os planos de ceos
nubosos {coma nos western de
Boetticher ou Ford), non converten o filme nunha
história local
norteameri,
cana. O fil~ Obrasen
me céntrase xuícios nen
en
Alvin moralinas
Straight:
unha persoa ten a virtude
con medos, de resultar
arelas
e cercana e
conciéncia
das faltas a clásica ao
expiar. Un tempo non
home que se parecer a
ten claro o
nada que se
seu obxecti,
vo (ver a vira antes.
seu irmán
antes que alg un
deles
morra) e que prefire chegar a
el por si mesmo denantes que
deixar que outra persoa o leve
nun coche.

· 1 conta

No plano cinematográfico, a fita
destaca porque aparentemente
non ten presa en chegar a nengures. Os planos quedan suspendidos no aire, deixando tempo
para que o espectador busque
sentidos e sinta o frío, o aire e a
soedade que acompaña a un
protagonista ao que Lynch encadra de forma exemplar. E
quen interpreta a Alvin Straight
é o octoxenário Richard farns,
worth, nomeado recentemente
para o prémio da académia.
Destacar tamén o empeño de
ilustrar o marco no que ten lu,
gar a história, a fotografía de
Freddie Francis e a partitura de
Angelo Badalamenti, ambos
habituais no cinema de Lynch.

frCCróN
l. PENSA NAO
Anxo Angueira.

Xerais

2.

GRUPO ABELIANO

Xosé Cid Cabido

Xerais

3. 0

MELWR FRANCÉS
DEBARCEWNA

Bieito Igrexas.

Galaxia

Obra sen xuícios nen moralinas,
Unha História Verdadeira ten a
virtude de resultar cercana e clá,
sica ao tempo que non se pare,
ce a nada xa visto. A contraco,
rrente.•
XURXO MART(NEZ BRAVO

4.

MORNING

STAR

Xosé Miranda.

Xerais

5.

EFECTO

2000

Antoloxia de poetas
do noventa.

Letras da Cal

de discos
l. GAllCIA, GALICIA

Enclave

Manuel Rivas

Revista galega
de política e pensamento
20

N 6. Inverno de 2000. Prezo 500 P.ta.
Coordena: Manuel Portas.
Edita: Esquerda Nacionalista.

..

As relacións entre a Galiza e Portugal
sori o cerne desta publicación. Henri- .·
que Rabuñal salienta a figura de Jenaro
Marinhas del
Valle; un dos
máximos defensores do achegamen to entre
os dous países;
·xabier Vence
explica as posibilidades da
integración
económica galegolusa e
Carme Vidal
estuda o concepto filosófico da
saudade en ambas as culturas, através
de Eduardo Lourenr;:o. •

O jazz de Serafin
Carballo
Título: Clave Naif.

en Bueu hai trinta e dous anos, está
vencelladá á música e á guitarra ainda
que comezou no rock e nas orquestras.
Foi membro de Os Suaves de Ourense
e formou parte tamén de Astarot e Os
Motores. Sen embargo, xa a comezos
da década dos noventa, comeza a traballar no jazz intentando formar o sue
próprio trio. Acompañou ao
saxofonista Jeff Harrington durante a
xira galega de 1996 antes de partir a
Estados Unidos para participar en estudios de alta especialización. Agora
apresenta un traballo con oito pezas de
es~ncia jazzística, que pode ser escoitado o vindeiro Sábado 4 de Marzo no
Pazo da Cultura de Pontevedra a partir
das nove da noite. t

Grupo: Serafin Carballo.

cións que ela popularizou sexan interpretadas por famosos como Celia Cruz
ou Willie Chirino. 50 años ... como una
reina é un tributo que recolle quince
temas interpretados polo duo formado
por Celina e o seu home, Reutilio, xa
finado, ao que coñeceu en 1947. Dicen

Xerais

2. DIREITOS LINGÜÍSTICOS
E CONTROL POLÍTICO
M 11 Pilar Garcia Negro.

Laiovento

que tengo de congo, Cuba, que lindos son
tus paisajes e Santa Bárbara son tres te-

3. ÜS PETROGLIFOS

mas incluídos neste disco de cumpreanos da cantante, que continua en activo. O director de cine Femando León
recuperara para a banda sonora de Barrio a canción Virgen del Cobre, interpretada pola cantante de Matanzas. •

A. de la Peña Santos

GALEGOS
A Nosa Terra

4. CASTELAO
Manuel Rei Romeu

A Nosa Terra

5. MANuEL M. MURGUIA
Henrique Rabuñal
A Nosa Terra

Edita: Clave Records.

Tras formar parte do grupo M.A.S.

Jazz. Trío, Serafin Carballo apresenta
o seu disco en solitário Clave Naif, no
que, de todas maneiras, está arroupado
por boa parte dos músicos galegos da
escena dojazz. Participan neste traballo Alberto Conde, o ex Resentidos e
Desertores Miguel González, Santi
Quintáns e Paco Charlin, entre
outros. A vida de Carballo, que naceu

Celina, a descoñecida
Título: 50 años ... como unha reina.
Grupo: Celina González y Reutilio.
Edita: Caribe Productions-Emi.

Celina González é unha das voces
roáis coñecidas dentro de Cuba e, sen
embargo, menos escoitadas para os de
fóra, apesares de que moitas das can-

Lihrarias n111s1ili-;ida~:
Cartul"ín (\'igo).
Cmtcciro (t\ Coruiia) .
Í11dicc (Ferro!).
Michelcna (PnntL'\·ed ra).
Pcdrcim e A Palana Pcrcllt(ICI
(Santiago). S1J1tto (Lugn).
Torga (Oun:n~c).
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Vilaboa, un entroido sen carautas
-0- X.E. ACUÑA

As madamas e Galáns dos Co,
bres tardaron en facerse por co,
ñecer logo da morte de Franco.
O seu entroido de raigame aga,
chada vivia polas corredoiras e
os casais da Cardiña ao abeiro
dunha vella tradición que nin,
guén se atreve a interpretar. Foi
quen de sobrevivir a proibicións
e censuras armándose da
clandestinidade que dá a aldea e
tamén pola distáncia, para o bó
e malo, cos centros do poder.
Cabos e comandantes de posto
non tiñan máis remédio que to,
lerar unhas carnes tolendas sen
máscaras que atopaban na cor,
no baile e nas frores o seu sinal
de ostentación.
En 1987 a rua de Pontevedra
enchéronse dunha animación
de e ñecida. Cando ainda o la,
lx>r institucional do concello ca,
pitalino non caira na conta de
u i íar entr i , d e a hoxe
aletargada Asociación Cultural
Amigo da Cultura d ron cunha
parróquia de Vilaboa que celebra,
ba unha entroidada até aquel in,
tre ausente de calquer manual,
guia ou tratado. Semellaba que
ante o escasos quilómetros que
separan o lugar da Cardiña de
Pontevedra o impo íbel era que
n n se soubera nada dunha cele,
bración carnavale ca que desde
aquel ano saltou ás revisras de ti,
raxe estatal , ao reportaxe de
prensa e ás mostras en museo.
Hoxe as Madamas e Galáns son
a festa maior de Vilaboa e como
tal é celebrada. Desde o domin,
go de Entroido un maiordomo
reune o donativos que casa por
casa contribuen á galanura duns
home e mulleres que toman o
protagonismo de de a vi to ida,
de d s eus traxes.

Vellos da corrida, roubadores, dé,
r nlle

útim

fi lgos a unha

tradición de "co,
rrida do galo", ho,
xe civilizada logo
dunha incivilizada
e recente carnava,
lada proibitiva a
coma dun gober,
nador civil aman,
te pola contra de
piratas e corsários.

Adopta tal
faciana cultural
para mostrar
os seus rasgos
diferenciais, os
dun entroido
galega sen
carautas.

Os traxes das ma,
damas de Cobres
non son para cal,
quera. O pe o que
hegan a alcanzar
é
p rtábel
r m z afeita e
ue exan quen de bailar, man,
tend p rte e elegáncia, os pun,
tos ao n das gaitas. Xa quedou
para outras xeira o levar o som,
breiro de palla engalanado con
flores e xoias verdadeiras. Agora
a cor e o contraste ofrécennas a
capa vexetal, os espellos e a bi,
suteria. E mesmo calquer outra

Dille Berce ao Ia1migt>

O golpista xunto ao adai
"·
,~r-

~

quincalla que
pendura no traxe
entre cintas, pru,
mas pintadas e
dúcias e dúcias
de colares.

Este antigo en,
troido restáurase
de man dunha
mostra que a
Asociación Cul,
tural Cobres ex,
pón na Casa de
Cultura de Ria
Maior. Chega
atraves dunha
marea de de do,
cumentos fotográficos recollidos
casal por casal e desde coleción
de traxes que en tempos idos per,
correron as corredoiras da Cardi,
ña. O entroido do 2000 en Vila,
boa adopta tal faciana cultural
para mostrar os seus rasgos dife,
renciais. Os dun entroido galego
sen carautas.+
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A Nasa Terra

As Viaxes

O exilio de Castelao , Bieito Alonso

Unha viaxe á procura do solpor
Francisco X. Femández Naval

DICIONARIO
fRASf.OLÓXICO
GALEGO

Dicionario Fraseolóxico Galego
Unha achega desde o galega. vivo
Colectivo Manuel Leiras Pulpeiro

col e cci ó n

colección

Froita do tempo

Mulleres

Dende o Ceo , Manuel Murguía

Syra Alonso , Diaoos

colección

Pinta e colorea
Lagoas e Xunq_ueiras , O mar e a costa
As montañas , Os bosques
As cidades , Os ríos

ANOSA TERRA

Un dos princípios dos que parte é a diferéncia de trato legal
que existe entre o castelán, ao
que se lle recoñece o deber de
coñecer e o direito de usar e o
galego, para o que só existe o
direito de usar.
Non hai igualdade legal en absoluto. Un direito individual que se
recoñece sen que haxa oferta de
uso público garantido ten moi
pouco valor. Supón a concesión
dunha prestación que en moitos
casos vai ser imposíbel de exercer. Esa superioricfade do direito
universal do español sobre calquer outra língua do Estado está
seladJ. na letra da Conslitución
española. Máis cando a lexislación non se aplica e o idioma
queda restrinxido a unhas marxes. Ou ben hai unha acción política ab olutamente prevaricante, p rque obra de e stas á lei, ou
ben a l i non vale porque é tan
ambígua ou tan pouco prescriptiva que e pode burlar o seu cumprirnento d adamente. Con todo,
insi t en que o pont de partido
1 gal, m moque non satisfaga é
indispensábcl tclo en conta e recordalo a prol <lesa pr enza pública do idioma e dos espazos de
uso que a lei prevé e que non se
materializan na prááca.
No E tado español recoñécese,
para o uso do galego, un direito
individual. O feito de que non se
recoñeza como direito colectivo,
é por razóns lingüísticas ou por
razóns políticas?

Fala tamén dos resortes ideolóxicos fomentados desde o poder político que colocan a unha língua
"A" sobre unha língua ''B". Cales son eses resortes ideolóxicos?
A ponderación do bilingüismo s6
para os pobres que queren ser debuxados como novos ricos, non
para os ricos de verdade que están
tan ricamente instalados en posesión plena do seu bonito idioma
que é o español. A ponderación
do plurilingüismo como un mecanismo compesador e tamén conciliador. Agora a moda pasaría
por recordamos que debemos ser
plurilíngües, pero ese recordatório fáise para os falantes de sociedades que viven e padecen un
conflito lingüístico, porque se
non fose asi, realmente os valores
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Pilar Garcia Negro

ferencial do caso basco e do caso
catalán. Aquí a asimilación do
uso do galego a quen manda é
fortemente despertadora, revulsiva, e iso é o que se trata de evitar.
O que se trata de promover é que
o galego vale en tanto permaneza
sepultado, confinado nunha espécie de cunea de-valor sentimental
que nunca poderá competir no
mu..--ido moderno.

'Non se recoñecen as línguas
para non recoñecer os diteitos políticos
dos povos que as falan'

No caso dos meios de comunicación privados, r"epítese ese
esquema?

*PAULA CASTRO

Os meios de comunicación privados ampáranse no ruín exemplo
dos meios de titulariedade pública. Ademais, asistimos a algo moi
grave, a utilización prevaricante
de cartas públicos destinados ao
fomento do galega para precisamente a sua exclusión pura e dura. O que estamos pagando é o
uso do galego en tanto en canto
sexa limitado, reducido e acoutado. Unha auténtica manobra anti-democrática. Por aí chegamos
ao paradoxo de que actividades,
producións e obras íntegramente
en galega non receban unha só
peseta de diñeiros públicos polo
labor que levan realizado desde
hai anos ou que están realizando
na actualidade.

Ü ESPAÑOL CONTA CUNHA ABONDOSÍSIMA LEXISLACIÓN E OS APOIOS POLÍTICOS E ECONÓMICOS NECESÁRIOS
PARA GARANTIR A SUA SUPREMACIA FRONTE OUTRAS LÍNGUAS. EsrA DEFENSA LINGÜÍSTICA TEN UNHA CLARA fNTENCIONALIDADE POLÍTICA: ELIMINAR TOOO O UNIVERSO REFERENCIAL QUE CONTEÑEN ESAS LÍNGUAS E
QUE PERMITEN AOS POYOS QUE AS FALAN IDENTIFICARSE COMO TAL. ASI O ANALISA PILAR ÜARCIA NEGRO
NO LIBRO DIREITOS LINGÜÍSTICOS E CONTROL POLÍTICO, QUE VEN DE PUBLICAR_ EN EDICIÓNS LAIOVENTO.

do bilingüismo e do plurilingüismo terian que se programar de
forma intensiva para o español e
os falantes do español, que son os
que están desposuidos de calquer
riqueza porque só dispoñen do
seu idioma.
A Lei de Normalización Lingüística segue sen cumprirse
como tampouco se cumpre o
decreto de Normalización do
ensino. Desde o governo galego
din que non se pode impor a
normativización pola forza. Como a valla esta afirmación?
Aquí o único que está imposto
por toda serte de meios en todo
tipo de ámbitos é o español, que
non naceu nesta sociedade, que
se instalou a golpe de imposición
oficial, minoritária antano e hoxe
reforzada através de múltiples
emisores. Eso é o único que está
imposto de facto. Que eu saiba,
en Euskadi, Catalunya ou Valéncia, o poderes públicos respeitivos non botaron man de nengun
exército de alvación para aplicaren a legalidade de que dispuñan,
o único que fixeron foi aplicala,
dar exemplo desde as institucións
autonómicas cumprindo a letra
da lei, programaren poUticamente accións de implantación, mesm financiado e patrocinado a
aparición pública do idioma. É
m i curi so que, ali onde nacen
con hi téria asociacións á contra
d ta política, non traballen para
qu o princfpio da cooficialidade
que e invoca opere en todas as
institucións dependentes do Estado e na própria capital do Estado.
T amén chama moito a atención,
que esa defensa do español, con
reforzos pretensamente académicos se realice imperialistamente
dentro do Estado onde este idioma ten absoluto mando en praza
e que en cámbio non se realice
en aqueles territórios de língua
española onde este idioma ten
que competir con outro máis poderoso como o inglés. Eu aconsellaria a estes imperialistas saudosos, que empregasen todas as suas
enerxias en defender o español
en Porto Rico ou nos EEUU, en
Filipinas ou mesmamente en
Lanzarote, onde o alemán, é un
idioma plenamente cooficiaL
Que papel están a xogar os meios
de comunicación públicos?
Lamentabilísimo porque incumpren a lexislación que os criou,
oferecen constantes leccións de
diglósia, desprezan a canteira do
país para que se siga asimilando
que toda valoración científica ou
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Ao longo do libro ponse en relación o poder político e o control do uso do idioma, pero en
que medida influe tamén o poder económico?
Son dous factores da maior importáncia pola influéncia decisiva na Galiza do comportamento
do capital autóctono debida a
unha tradición de erradicación
de recursos do país, a unha tradición de burguesía intermediária
vinculada a intereses do Estado,
a unh.a tradición persistente de
desprezo no público do próprio
idioma. Seria fundamental que,
pola parte empresarial galega,
por parte do capital autóctono,
houbese a conciéncia intelixente de que con toda probabilidade
o seu mantimento e a sua prosperidade depende moi moito de
que se fortalezan como produción galega, para non seren engo lidas o dia de mañá palas multinacionais de tumo que, como
sabemos ben non se sintan vinculadas a nengunha actuación, a
nengun control, de nengun tipo
de restricción legal ou politicamente imposta. •

A. PANARO

política de altura ten que ser dita
desde fora e en español e non
conceden valor nengun a algo
fundamental, que seria tal e como
a leí indica claramente, a aparición nas ondas da realidade plural
que existe no país, de todas a suas
opcións políticas. Son meios que
actuan como elementos estranadores a respeito da realidade do
país, que sempre aparece secundarizada e domésticos no peor dos
sentidos. É reclamábel que nós
exixamos igualdade de trato se somos a fortiori cidadáns dun estado
unitário hoxe por hoxe ternos
que acatalo e xogar dentro <lesas
regras constrictoras, os mínimos
de democrácia básica pasarian
porque os direitos lingüísticos,
culturais e os direitos de antena
fosen recoñecidos e iso non acontece en absoluto. E ai a presenza
do galega é moi minguada, anecdótica a respeito da programación
xeraL

e

Están eses meios de comunicación exercendo, logo, o papel de
elementos colonizadores?
Sábese que a cárrega simbólica

transformadora do galega pode
ser enorme, de aí que se furte, que
se censure inquisitorialmente.
N ese caso, nós padecemos un di-

Henrique Rahuñal C_orgo

Manuel
Murguía
Premio Carvalho Calero de Ensaio
EDICIÓNS
/

4.it1'

1re~ t"'

LAIOVENTO
ENSAIO
Rúa do Hórreo, 60. Apdo. 1072. 15702 Santiago de Compostela.
Telfs.: +34 986 842 092. Fax: +34 981 572 239
Correio electrónico: laiovento@interbook.net I Local na rede: //www.laiovento.com

r

A

Leopoldo Nóvoa
'Son un emigrante que retorna coa sua arte'
-0- CARME VIDAL

VIVE EN PARIS DESDE 1965 PERO PASA GRANDES TEMPADAS NA SUA LUMI.NOSA CASA DE ARMENTEIRA. 0 NOME DE LEOPOLDO NóVOA (SALCEDO, .
PONTEVEDRA, 1919)· AGROMA ENTRE OS MÁIS RELEVANTES DA NOSA
HISTÓRIA ARTÍSTICA CON o ·BRAS COMO O CELEBRADO MURAL DA 'CANTEIRA
DE SANTA MARGARIDA DA CORUÑA. DE MOZO, DESERTOU DO EXÉRCITO

Vostede marcha de Galiza cando en 1938 o chaman para par.ticipar no exército franquista.
Considérase un exilado?
Marchei con pasaporte uruguaio, a nacionahdade de meu
pai que era cónsul e logo foi expulsado por Franco. Sempre me
considerei roáis emigrante que
exilado, en especial, en Buenos
Aires. Pasei a miña nenez en
Raxó que, no sentido de Rilke, é
a miña pátria, e despois en Vilagarcia. Desertei e marchei para
Uruguai, un país onde non se fala de democrácia: vívese.

En Montevideo vive a sua eta.pa de formación e os inícios na
cerámica.

•

Comecei na cerámica e tamén
escrebia. Editaba a revista Apex
cuns amigos. Coñecin a Torres ·
García que me acolleu con esa
xenerosidade que tiña sempre
que podía apostolizar, na loita
pola arte na que cria. El veu en
_min alguén que ia adaptarse as
suas ideas. E era verdade, porque
cando comecei a pintar en sério,
saiame unha pintura torresgarciana, sen propoñelo. A paleta ·
de Torres García era a da pintura
española, os ocres, os negros, os
roxos, os cincentos ... apaixonábame, pero á pintura ia vir despois. Estudaba Direito e gañei o
concurso universitário de afiches
e quedei de segundo no nacional
de pintura universitária. Sen embargo, a descuberta dos grandes
escritores, en especial os americanos, pero tamen os franceses,
levaron a expresarme escribindo.

Por que abandona entón a literatura?

(

Non houbo un porqué. Entrei en
Buenos Aires a pintar con paixón. Sen propoñelo a escrita foi

quedando porque non tiña tampouco tempo para as duas causas.
Facia debuxo político na revista
Galicia Emigrante de Luís Seoane
e ali escribin tamén algun conto,
pero era diferente. Seoane para
min era comunista, pero nese
momento eu andaba máis na
cousa anarquista. Co tempo, fixen tamén algunhas tarxetas de
fin de ano e cousas asi para os comunistas, ainda que non tiña afiliación política definida.

FRANQUISTA E MARCHOU PARA MONTEVIDEO. EN BUENOS AIRES COLABOROU
CON Luís SEOANE CON DEBUXOS POLÍTICOS PARA A REV1STA GALIClA EMJ.GRANTE. A SUA OBRA EXPÚXOSE NOS MÁIS PRESTIXJOSOS CENTROS ARTfSTI.COS, PERO EL GOSTA EN ESPECIAL DAQUELAS PEZAS QUE OCUPAN ESPÁCIOS
PúBLICOS ECOS QUE A XENTE CONVIVE, MESMO SEN SE DECATAR DA SUA EXISTÉNCIA.

pactárame unha exposición de
Colmeiro que vira de neno en
Vilagarcia. Aquel home pintaba
cousas que eu via. Algo semellante ao que pasou coa literatura
americana, cando deixou de ollar
a Europa e mirou para a realidade
cercana. A miña primeira ollada
de pintura moderna foi Colmeiro
e nel comecei a ver doutro xeito
a realidade exterior. Un cámbia a
medida que anda polo mundo,
pero é curioso que os dous fosen

galegas e eu non os coñecera, E
os dous deixaron pegada en rnin.
Non podo dicer que Colmeiro
me influira. Seoane si, en especial
na cor. Eu viña da paleta de Tarres Garcia Esa influéncia durou
pouco, pero me abriu unha visión
importante. Tamén Oteiza foi
fundamental na miña vida criativa. Nunca me considerei artista
pero o Domingo despois de que
se inaugurase a exposición que
me fixo Seoane chamoume Ra-

N on esquezas que eu me criei e vivin coma un sefiorito de Vilagar,
cia, sen conciéncia política nen
social. O da emigración sentino
incluso como un xeito de fidelidade, sen n engunha ela boración
mental. A conciéncia política era
o que respiraba, case instintivo .
Estaba politizandome sen sabela.

Onetti e Torres Garcia en
Montevideo. Despois Ramón
de V alenzuela pono en contacto con Luís Seoane en Buenos
Aires •. Relacións que semellan
ter unha grande releváncia na
sua biografia.

Marca. Eu era daquela un artista
figurativo que pintaba as lembranzas de neno na Galiza. Os
mariñeiros, as causas da vida 'en
Raxó, en Vilagarcia. Seoane
nunca se apartou cliso pero ten
unha dimensión moito máis ampla que Laxeiro ou Colmeiro. Im-

Fortísimo. Sen t ía a sua emigración e a dos outros. E contaxiaba

vostede participaba dese compromiso.

Sobretodo, antes, en Montevideo.
Con outros rapaces saiamos a andar a paus cos italianos fascistas.

Ese encontro márcao artística e
persoalmente?

Seoane levaba o fardel de toda
a emigración.

Os seus debuxos en Galicia
Errúgrante mostran que tamén

Sentiase anarquista?

A Ramón chego a través da sua
dona, Marivi, que era de Vilagarcia, e por el coñecin a Seoane. Ramón viña por casa e eu
polo dia traballaba, facia cerámicas, e despois pintaba no garaxe. Pediume tres cadros para
levarllos a alguén e á semana seguinte díxome que venciera un.
Ern o primeiro gue vendía.
Comentoume ademáis que Seoane quería coñecerme e, se tiña
obra, organizar unha exposición.

món de V alenzuela die indo que
na rádio nacional estaban falando
de min. Asi era e a prensa tamén
se facia eco da mostra Tiven que
dicerme a min mesmo que efectivamente era pintor.

Dicia que despois daquela pri.meira mostra estaba a decatarse
de que era artista. Reparaba en
que na Galiza non seria recó,
ñecido até longo tempo?

..............•..•...•....•.••.....•..•...............................•.•....•..••..••............................ •···········
: A arte que mira un mundo cincento e con arám ios
Leopoldo Nóvoa érguese e diríxese
cara un cadro seu pendurado na parede da sala. Pertence á série Nex time the fire, que nunha imposíbel tradución daria "no próximo tempo, o
lume". Unha cor cincenta domina a
obra sementada de espifü;:ntos arames. "Teño unha visión catastrofista
do mundo actual. A barbarie está no
que chamamos mundo civilizado.
Vívese co medo de baixar a bolsá
dun lado ou perder o emprego do
outro. Estamos no fin e pódese producir unha catástrofe que borre os
estigmas desta civili.Zación para co-

mezar outra. Quizais nos estemos
suicidando, comenta o artista. Foi el
sempre un home de obradoiro, pero
agora, séntese "máis comunista que
nunca. Non te podes acoller a nada
que non sexa a Marx. Irnos sacar do
meio a catástrofe que supuxo o estalinismo pero quedemos coa teoria da
história e da economía que non se
pode substituir por nengunha". Responde a obra de Nóvoa a sua particular intención de testemuñar a sua
visión do mundo. Ali está, cincenta
e con arámios. Pero non por iso gosta de facer literatura coa sua obra.

"Sen valores plásticos e artísticos
non ten sentido. Pinto baseándome
nas ferramentas do ofício e non poderla empregar outra linguaxe que a
da pintura", afirma.
Matéria, espácio, luz. Son estes os
tres elementos máis empregados á
hora de definir a obra de Leopoldo
Nóvoa. O artista recoñécese neles;
en especial, despois de ter traballado no Mural do Cerro de Montevideo onde a lus recorría a enorme
extensión de mañá á noite criando
sobre a multitude de materiais dis-
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A NOSA TERRA.

.

Non o pensaba. Até moi tarde,
e ainda agora, desconfiei no
meu valor como artista.
Afirmeime grácias a Seoane. e
Oteiza. A miña vida foi por outros lados, pero, cando tempo
despois fixen a miña primeira
exposición en Vigo, tiña unha
esperanza secreta. Foi un siléncio absoluto e iso continuo a
non ser alguns especialistas. A
min gostariame ter o recoñecimen to da xente pero sei que
non o vou conseguir nunca. A
Laxeiro a xente quéreo, o meu
caso non é ese.

cando fago feliz, cando todo o
que pasa no meu obradoiro se
traduce en obra pública. Sinto
que o traballo de artista é unha
preparación para despois volcar
no exterior.
Cando idea o Mural da Canteira
de Santa Margarida, na Coruña,
ten en mente construir unha
ponte coa obra de Montevideo?

Exactamente. Queria reflexar o
que estaba a pasar coa revolución
cubana e o cámbio económico
que se sentía en toda América.
En Uruguai produciuse a marcha
da folga dos cañeiros, que fo¡ o viveiro dos tupamaros. Chamáranme para facer un mural da hist&
ria do deporte, é dicer, atletas e
todo iso. A min non me interesaba. O Cerro era o lugar das loitas
sociais, das folgas. Expliqueille ao
arquitecto que era unha grande
responsabilidade ter unha oca,
sión asi e que, se me facia cargo
era para, coa rniña linguaxe abstracta, expresar a ituación conflitiva americana. Quería producir unha nova harmonía cos desfeitos sociais, darlle unha signifi,
cación, que a matéria contara a
ua história en ento de metros
de grande m numentalidade.
Materiais fi ra d us , que fallaron u que non rvian p restar
mal feit p r que eu empregaba. T ratábase dun grande estádlo
e os directivos non tiñan por que
saber de arte pero o arquitecto,
que era de ali, foi quen salvou o
proxecto. Comezaron a chegar
camións con materiais e ao pouco
mandaron parar a obra. Foi entón
que viñeron os da prestixiosa re,
vista Cruceiro do Brasil e publicaron oito páxinas loubando a obra
e asi puiden terminar o que fixen.
Tardamos dous anos e rneio.

En 1965 instálase en Paris.
Asume o translado como un
reto artístico?
No Uruguai tiña recoñecimento
como artista pero consideraba
que era cativo; quería ser xulgado nun centro onde poder compararme. Buscaba afirmación e
vivino como unha confrontación permanente. Un reto. Des,
de hai una anos a arte móvese
por toda parte, antes era inima,
xinábel. Paris era o receptáculo
do que se facia no mundo .

.

..•.••..••..........•......••.•........••..••.........•.....•.•......
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lOS
tintas expresións. Despois comezou
a traballar o cadro por detrás, "criar
releves onde a lus peta e determina
o espácio. Non é un branca, son
moitos e moi sutis. A lus esvara onde non hai matéria e é interrumpida onde a atopa. Con eses elementos crío os meus valores plásticos",
éxplica. Matéria, espácio, luz e mistério. "Prodúcese o mistério primeiro para o próprio artista e despois
cando o esp~ctador mira a obra e
pode emocionarse con cousas distintas das que o próprio criador
imaxinou. Non miran o mesmo, ca-

:stes os
:ados á
opoldp
~ neles;
·aballa:mtevi:norrne
:riando
ais dis-

da quen pon unha bagaxe distinta
do seu interior" comenta Nóvoa.

.

O artista pasa boa parte do tempo no ·:
seu obradoiro. O crómlech que o protexe. Surprende a orde coa que está
colocada a ferramenta, utensilios que
o emparentan cun carpinteiro ou un
ferraxeiro. Leopoldo Nóvoa comenta
que, de pasar tantas horas no estú- ·
dio, xa ten "perdida a fala". Non é
certo, ben ao contrário, a conversa
de Nóvoa é xenerosa, mália que o
artista teime en non facer literatura
coa sua vida e a sua obra.•

.
"
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Sentin e reaccionei como deixando de ser eu. Habia duas posibilidades, ou entregarme ou
sair correndo a buscar material .
para traballar e isO foi o que fixen. Pergúntome mesmo como
non foi máis dramático, sentino
de maneira existencial: ou existo ou non. E a única maneira
de existir era facer de novo.
Desconfío da obra, cando vexo
artistas ferozmente ególatras
asómbrome. Habia milleiros de
obras e tamén a miña colección
particular de obras de amigos
como Torres Garcia, O te iza,
Laxeiro ou Seoane. É fácil facer
literatura cliso pero creo que
non trascendeu á miña traxectória artística, non me lastimou
até o extremo de chegar a situacións límites. Pensaba mesmo
que moita desa obra estaba ben
queimada. Sentin a perda dos
torresgarcia que valían moitos
dólares e eu non tiña cartos para comezar.

É a miña preferéncia. Son feliz

Ven de ai. Considerei o mural da
Coruña corno terminación do de
Montevideo e unha resposta da
emigración. Quer dicer, estamos
afeitos a que a emigración sexa
forza de traballo. Aquí se trataba
dun emigrante que volta e trae
un grande tesouro que é a formación. O mural, a través do Atlántico, viña xustificar unha traxectória de emigración. Neste senso
tivo tamén o tráxico destino do
de Montevideo que non se terminou nen se vai terminar. A
Dirección Xeral de Ordeñación
do T erritório encargara a obra no
govemo tripartito e o concello
tiña compromiso de rematar desde que finalizaba a estrada. Pero
non o fixo. Agora houbo unha
polémica pola destrución dunha
parte pero eu non participei. Se o
alcalde da Coruña me chamara
antes dáballe unha solución.
Despois dinlie un proxecto pero
non me contestaron.
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Que pasa na vida dun artista
cando, como lle aconteceu en
1979, un incéndio destrue o
seu obradoiro e boa parte da
sua obra?

Defende entón que a arte ten
que ocupar espácios públicos?

Na capital uruguaia, antes de
rematar a ua etapa americana,
proxecta a sua monumental
obra o Mural do Cerro da que
se di que reflexa a situación
política de América Latina. Ti,
ña vostede esa intención?

:ísticos
ndome
LOn poe que a
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Coma un regalo. Vías como pasaban multitudes diante cando
viñan ao estádio, sen míralo, pero sabias que algo tiña que pasar.
Pasou até tal extremo que cando
terminei sobraron materiais e
nas casiñas que hai <liante fixeran valos cos materiais de desfeito que eu usara. Ainda que non
o viran como arte íano incorporando, como pasou na Coruña
que cando desfixeron unha parte do muro a xente protestou
ainda que ao comezo non conxeniaran coa obra.

Vivía cliso e facia un debuxo con
intención francamente de esquerdas. Tiña estatuto de xomalista e tamén escribía sucesos de
actualidade, en especial, a partir
da revolución cubana que me
axudou a concienzarme profundamente, como a todos os latinoamericanos. Traballei no xornal Acción e logo pasei a Hechos.

ra

CULTURAL

Como sentiu que lle oferece,
sen un espazo tan grande e
tan visitado?

De Buenos Aires volve para
Montevideo e adícase ao debu,
xo político.

/

GuieirQ

A sua obra é valorada como
unha das mellores do século ar,
tístico galego.
E cidade de destino de boa par,
te da intelectualidade america,
na na que vostede se integra.

Máis que nada con artistas. Con
escritores, tiven unha grande
amizade con Julio Cortá,zar. En
París non nos sentíamos fora de
casa. En min é difícil diferenciar
o que son como latinoamericano e o que son como galego.
En Paris prodúcese o seu re,
torno, ainda que sexa por
tempadas, a Galiza. Como é
esa volta?

Quíxenlle mostrar a miña compañeira o lugar onde pasara a
nenez, Raxó. Cando estaba
Franco viñera unha vez a atoparme con Ramón Valenzuela
. pero daquela non andabamos en
público. Despois vin, con Susana a pasar vários veráns en Rax ó até que buscamos casa en
Armenteira. Nesa volta atopel.me a m.in mesmo, recuperei
cantidade de valores que non
vivia e retomei a fidelidade á
nenez dun xeito natural. Completou unha parte de min mesmo que estaba desocupada.

Agora, pero iso non muda nada. Continuo a ter o mesmo estado de exaltación no estúdio
diante da obra que antes. Ti,
ven confianza e non me abatin
<liante de nada. A arte é a libera¿ión na que me salvo. Na es~
cultura de Bonaval proxectei
un espácio crómlech, que eu ·
considero que se debian criar
para protexerse, coma un neno
que marq1 un círculo cunha tiza e ai non é molestado por
ninguén. A arte é iso mesmo,
un lugar onde . se refuxiar. O
obradoiro é o meu crómlech,
necesário e inevitábel. •
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OPtNIÓN

CASTELAO, PATRIMÓNIO DE TODOS
MANuEL REI ROMEU

Algo ten mudado o noso país desde a traída dos
restos mortais de Castelao no ano oitenta e catro.
Semella que a maior presenza do nacionalismo nos
centros de traballo, nas aulas, nos Concellos, etc.,
vai determinar, en grande medida a cantidade de
actos a celebrar, asi como o contido <lestes. Sen
embargo, a situación política non mudou ainda o
suficiente para que o noso egréxio patriota deixe
de ser instrumentalizado
polos políticos do statu quo.
Dá noxo ver como os que
exerceron de censores e in,
quisidores, os que estiveron
e están nas antípodas da
traxectória e do pensamen,
to de Daniel Castelao, lle
van pór flores, queréndoo
converter nun títere sen
pés nen cabeza. Con certo
nerviosismo e desasosego,
desde o poder estabelecido
na Xunta e desde os seus
afins, non se para de dicer,
que Castelao é património
de-ninguén, para que siga
condenado ao ostracismo,
ao exílio eterno na sua pró,
pria pátria.
Parece fóra de toda dúbida
que é desde o nacionalismo
-e non desde negunha ou- .._
tra ideoloxia- desde onde
queremos facer que Castelao, o Castelao auténtico e
íntegro, sexa património de
todo o pobo galego. De aí
que non teñamos en mente
outro obxectivo que convertelo nunha das nosas
principais figuras na- cionais, nun verdadeiro
mito cheo de cond.do e
proxección práctica. Pola
nosa parte non seria máis
que unha mostra de apatia
e desídia cair no espellismOde coidar que xa está asumido, porque se entregan
as Medallas Castelao, se fai
unha oferenda floral, unha
misa e unha declaración
institucional, de forma ritual, ano a ano. Ainda esta
Galiza dista moito de ser
merecedora de Castelao.
Non se pode facer balance
.máis negativo da miserenta
promoción pública de Castelao por parte do poder
autonómico.

postfranquismo. Que vén a ser non apresentar a
imaxe dun Castelao fundamentalmente artista
(parcial a mantenta), secundarizando o seu labor
político, tal e como ofereceu un meio de grande
difusión co gallo da conmemoración do cincuente,
, • 7
nar10
..
Desvirtuase a imaxe integral dalguén que foi artis,
ta (e fundamentalísimo!),
pero que, dando plasma,
ción á mesma ideoloxia,
acabou sendo por decisión
e vontade próprias activo
político na etapa final de
plenitude, decisiva na sua
andadura ideolóxica, mesmo coa renúncia recoñecida a rematar a sua obra artística.
•

'Chegouse mesmo
a poñer en evidéncia
a escasa «intelixéncia»
política do Castelao do
exílio frente á sagacidade
de Ramón Piñeiro.
Claro que o resultado
é un Piñeiro tan
enaltecido e un Castelao
tan minimizado,
que case dá risa"

A conmemoración do centenario do seu nacimento en 1986, deu paso á inquedanza dalguns novos
estudosos, pero pouco significou na difusión oficial
e coñecimento público dunha figura que segue a
ser descoñecida para o povo galego. Ao longo dos
noventa este govemo da dereita, tan inmobilista
como o que argallara o enterro dos restos mortais,
emprendeu axiña o enterro dun símbolo vivo e desacougante pola via da manipulación e da sacralización, espallando confusión sobre un legado que
lle segue a ser fondamente molesto, polo que o hai
que tornar inofensivo.
Os que nos volcamos na difusión do pensarnento
de Castelao, como homenaxe aos cincuenta anos
da publicación do Sempre en Galiza en 1994, enxergamos o mutismo do Governo autonómico,que
deixou pasar a ocasión de difundir o ,ideário do
texto que andaban a declarar "Bíblia do pobo galego". Até tal ponto que La Voz de Galicia calificou a
senlleira efémeride como "Triste aniversario", glos;mdo un dos múltiples actos nos que daquela participamos, organizados desde asociacións veciñais,
estudantis, culturais ... , sempre desde a base.
Pese a calquer cámbio aparente, a frauduléncia
contínua cebándose, máis ou menos descaradamente, na figura e na obra de Castelao, mesmamente como nos tempos do franquismo ou do

CENSURA E EXÍLIO.

Acaso non é censura moral
e ideolóxica, xuízo desvalorizador (no que tan adoito
caímos) de escasa ética intelectual, condenar a sua
etapa do exílio por equivocada e fundamentalista, tal
e como se segue a facer?
Poden resultar aleccionadoras ou odiosa e denigrantes as comparacións,
dependendo de como se fa,
gan. Por exernplo, ] . A.
Durán estableceuna entre
Castelao e Casares Quiroga, minimizando tanto ao
primeiro e mostrando un
governante republicano
tan virtuoso, que deixa sorprendido a calquera. Chegouse mesmo a poñer en
evidéncia a escasa "intelixéncia" política do Caste~
lao do exílio frente á sagacidade de Ramón Piñeiro.
Claro que o resultado é un
Piñeiro tan enaltecido e un
Castelao tan minimizado,
que case dá risa.

Unha parte desa "intelec,
tualidade" que hoxe ponti~
fica sobre Daniel Castelao
non anda desnortada e ten
claro que proxecto polftico
hai que tamén condenar e
o Castelao que hai que desvirtuar, esvafr ou dispersar. Agora resulta -segundo palabras de H. Monteagudo, vicepresidente da Fundación Castelao, nun
artigo de El Mundo- que unha perniciosa desputa
ideolóxica sobre Castelao enfronta a dous bandos:
o galeguismo e o nacionalismo galego. Para o articulista é negativa a cobiza do nacionalismo "ambicionando un monopolio exclusivo da figura castelaana", que o deixaria reducido a un "cabezaleiro
de facción". Non entraremos a valorar o "importantísimo referente político" que Castelao é para
esoutro galeguismo tan na onda. Mais si que semella algo patético querer facernos cair na conta de
que "... aspectos significativos dos seus ideais [dos
de Castelao!] e dos seus proxectos para o país [ou o
mesmo proxecto de país] están na actualidade acadados ou en camiño, -ou en todo caso, están asumidos pola práctica totalidade da sociedade galega-, de todo o cal só podemos congratulamos".
Dependerá ao mellor das gafas coas que miremos o
país? Perguntémonos se a nosa capacidade produtiva non está máis cuestionada que nunca, perguntémonos se hai liberdade política nos feudos de caciques, de todos coñecidos, que aferrollan a vontade popular, ou perguntémonos polo retroceso nos
usos da nosa língua ... Se seguimos furgando na nosa realidade case acabariamos exclamando que as
vellas inxustizas seguen en pé. Tanto é asi que por
esas mesmas datas, outro intelectual galeguista,
Diaz Pardo, afirmaba de xeito contundente que a
nosa T erra era menos nosa hoxe que nos tempos
de Castelao. A quen lle debemos dar máis creta?•
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O atroz carácter de Sánchez Moguel
Anunciéi no anaco precedente que aportaría
hoxe curiosos testemuños, Deus mediante (coma di Carrillo), sobre
certo "tosquísimo e rudísimo" intelectual de Medina Sidonia, que foi o
causante do último pulo
do rexionalismo galego
no século XIX: Antonio
Sánchez Moguel. Pois,
coma quedou explicado
aquí, a emana pasada, o
eu discur o de recepción
na Real Academica de la
Hi toria, o 8-x11-l888,
pr v cóu a c ntundentes re p ta de Murgufa
e Brañas, nas suas respectiva obra a pé feito de
El Regionalismo, que
quentaron o clima político pra creación da Asociación Regionali ta Gallega: cuia manife tación
culminante foron os primeiro Xogos Florais en
galega, celebrados en
Tui, o día de San Xoán
do 1891, no que falaron
D. Manuel, D. Alfredo e
o futuro Arcebi po de
Santiago, Lago Goruález.

chez Moguel, pra que se
instituisen na Facultad
de Letras da central, cur- sos de filoloxía castelán,
"que boa boa falta facían". Polo que se desprende que a laboura do
catedrático andaluz e de
seus discípulos nise terreo sería ás costas da sua
cátedra.
Ve Unamuno a cotfo ao
seu mestre durante aque-la primavera do 91, na
que a cuestión do rexionalismo está tan candente en Galicia. Moguel
responde as preguntas de
seu discípulo e axiña
compañeiro; outras veces garda un discreto silencio. Así o futuro Rector de Salamanca iñora
que o seu mestre tiña escrito un opúsculo sobre
as Cualidades que distin-

guen el lenguaje de Santa
Teresa, e cando se ente-

P

Manuel Murguia.

ca, qu n e tá en Berlín (onde
re id irá medio século), que rec 11 u numerosísimos datos
cer a da lingua ca telán, á que
tudia "en compañía de mi
compañero y fiel amigo Sánchez M guel", xa catedrático de
Literatura da Universidade
C ntral. Indfcalle días despóis
que Moguel traballa na sua cátedra sobre materiais gramaticai , etimolóxicos, nun traballo
colectivo cos seus alumnos;
asistindo a ela Unamuno nun
curso a mantenta do Poema do
Cid e outras obras.
Unamuno reffrese a Sánchez
Moguel nas cartas que lle escribe a Múgica entre 1890 e
1893, cando arreciaban as diatribas de Murguía e Brañas
contra as opinións antirrexionalistas do flamante académico
~ndaluz, expostas dous anos denantes. Pero Don Miguel non
fai a menor alusión a dita polémica, pois trata máis ben do
carácter do seu "queridísimo
maestro y excelente amigo",
como o considera ao principio
da súa relación. Que ten seu
fundamento na actividade filolóxica de ambos.
Así comeza escribíndolle, dende Bilbao, ao seu paisán Múgi-

Engade neutra carta D. Miguel
que os seus propios traballos
abarcan todo o castelán. As
suas fontes -sinalaba- foran o
coñecimento práctico que clisa
lingua tiña, a literatura, e a dirección e leccións de Sánchez
Moguel, e outros filólogos que
cita a continuación.
ais, o importante, pra o
naso punto de vista, son
as opinións de Unamuno
adrede do arnaxe do seu mestre:
Moguel e rudo e esgrevio nos
seus xuicios, relatando un episodio que o confirma. E coma é
a anécdota un pouco longa,
atraducireina ao galega, co per-

M

miso, supoño, dos herdeiros de
D. Miguel:
"O que pasou con Sánchez
Moguel foi que un discípulo
lle pegou a canta dunhas palabras que tiveron. Aquí, pra
entre nós -comunica a Múgica-, debo decidle que anque a
acción do rapaz é un pouco
brutal, e moito máis na Universidade, como foi, eu sospeito que non sería sen grande
motivo. Coñezo a Moguel, é
excelente persoa, franco amigo, pero tosquísimo e rudísimo
nas suas formas e manefras;
dunha educación sobradamente incomenente, e non é extraño que lle dixera calquer
atrocidade".

N

en embargantes, ao referirse ás súas repetidas oposicións a cátedras, o ainda
xove intelectual vasco, explaiase
ao seu favor: "¡Canta bilis, pero
canta bilis teño tragado! Pra
min os sincero , os francos, o
nobles, foron Moguel, Salmerón e algún outro".
Unamuno proxectaba, unha vez
gañado un posto oficial, ou sexa
o de catedrático, emprender
campaña, contando con Sán-

'Hai que aclarar
o que pasou no 36'
T alvez melancolia de Xosé Carlos
Caneiro, Erras e T ánatos de Gonzalo Navaza, Amor , curiosidad, prozac y dudas de Lucia Ecehevarria,
Unha história de resisténeia editado
por Fouce e quero empezar Galicia,
Galicia de Manuel Rivas.
Que recomenda ler?

de La Coruña) .

Os libros son como as viaxes, unha
escolla particular. Cinco semanas
en globo de Julio Veme, Cien años
de soledad de Gabriel García Márquez, Los tontos mueren de Mario
Pucio, Gramática da fantasia de
Giovani Rodari, Hacemos tabla rasa del pasado de Jean Thesneaux,
O Iapis do carpinteiro de Manolo
Rivas e o Sempre en Galiza que nos
descubre ao mellor Castelao, o político, son libros que me marcaron.

M

Con As cometas da vida ven de
gañar a primeira edición do prém i o de relato curto Roberto
Blanco Torres.

ra, Moguel infórÍnalle
que aparecerá no Boletín
da sua Academia. Outro
día falan de etimoloxías,
e Moguel opina que Coruña equivale a -Colonia
(o mesmo que Martínez
Salazar supuxo, poucos
anos despois, no seu estudio sobre Los nombres

ois ben, o testemuño máis curioso
que atopei respecto
ao empedernido polemista andaluz, ancontreino
nun epistolario de don
Miguel de Unamuno.
Sabido é que o célebre
Rector de Salamanca escribeu unhas esenta mil
cartas na sua vida. Hai

Xosé Luna
Sanmartin

ais adiante empézase a notar frialdade entre mestie e
discípulo. Sen dubida
influe niso o concurso
da Real Academia España la de la Lengua pra
premiar á mellór Gramática e Vocabulario do
Poema do Cid. Concurren tanto Unamuno coma Sánchez Moguel. Enteirouse o autor de Paz en la Guerra,
por un salto aparecido en El
Resumen, segundo informa ao
seu coterráneo Múgica; quen
tamén acude ao concurso, o
mesmo que Menéndez Pidal.
Vai ser iste D. Ramón o que ga~
ña o premio de 2.500 pesetas,
unha medalla de ouro e 500
exemplares da obra gañadora
cando se publique.Na última carta na que trata
Unamuno de quen, tres anos
antes, era "queridísmo e excelente mestre", deféndeo dun
xeito equ_ívoco ao contestar a
certos xuicios de D. Pedro de
Múgica: "Tamén é malo Moguel e teg vostede razón no que
dil diga. E un envexosiño, intrigante, sevil e fátuo, pero... non
lle debo senón favores. Por outra parte non ternos relacións
algunhas. Somos coñecidos".
Neste concepto da personalidade tan contradictoria do académico de Medina Sidonia, casi
coincide coa evocación que fai
dil Otero Pedrayo; quen anos
despois sería tamén discípulo
daquel que tantas atrocidades
dixera en canto ao rexionalismo galego.t

É un relato no que tratei de misturar a linguaxe literária e cinematográfica. Utilizo o flash-back para,
através da rodaxe dunha película
no 1977 en Bos Aires, contar a his- tória de Guimar~i no 1936. A miña
condición de estudante da História
sempre me fixo pensar que o que
aconteceu no 1936 non quedou
claro. Tratei de facer un achegamento através dun relato agarimoso, -de ida e volta, de pesadelos e soños, de barbarie e guerra, pero sobretodo de amor. Recuperar o_pasado par:a ver agramar o ceo de Guimarei outravolta cheo de cometas.

É a primeira vez que dá a coñecer
un traballo narrativo.

T eño escrito outros relatos, pere
pensar en publicalos era como desnudarme. Non me acontece o mesmo cos traballos de história ou arte.
Decidin apresentarne ao Blanco To- rres, porque penso que·é un deses homes aos que Bertoldt Brecht se refire
como imprescindíbeis. Sen ter nada
que ver, a sua traxectória recordábame moito a história do meu relato.
Con anterioridade publicou A
Estrada Románica

É a fábrica de arte románica máis
grande que ternos e sen embargo
non se coñece nen se valora como
debería. É un trabailo de carácter
claramente didáctico e divulgativo, que tiña ganas de facer desde
hai moito tempo. t
A Estrada ( 1965). Escritor.
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· Do 3 ao 8 de Marzo, o Entroido
toma o mando da vida dos galegos
e o país enteiro danza ao ritmo do
mundo ao revés que impón Dionisos, o deus da luxúria e do viño.
Este ano volverán correr os peli-

queiros de Laza, as pantallas de
Xinzo e os xenerais de Merza. En
cada vila volverán desfilar as
comparsas disfrazadas e as carautas anónimas tomarán as roas ao
caer a noite. •
• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS •
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O Barco

,,

·susana
Seivane, á

• EXPOSICIÓNS

direita,
. Milladairo,

LóPEZ

Papacp..;yoc,
From·

PoY

Mostra as suas esculturas,
até o 18 de Marzo, na Sala
de Exposicións de Caixavigo
e Ourense.

headtone,
Celtas
Cortos e
Superskund
estarán na
· Feira do
.Queixode
ARZUAque

se celebra
iste fin de
semana.

Allarb
• EXPOSICIÓNS
APRENDE
A MIRAR A PINTURA

Mostra didáctica, patrocinada por Caixogalicia, que podemos ollar na Fábrica até o 12
de Marzo.

Arteixo

•MÚSICA
FEIRA 00 QUEIXO
Susana Seivane e Milladoiro actuarán o Domingo
5 · a partir das 19:30 horas.
Máis tarde, ás 23 horas, estarán os Superskund e
Celtas Cortos. Pero o dia
anterior, Sábado 4, estarán
os Papaqueixos e Fromheadtone, ás 23 horas.

MANUEL MURGUIA
Mosoa que, a traves de documentos, fotografías e outros materiais, permítenos
facer unha viaxe pola vida
e obra do que se lle adica
·iste ano as Letras Galegas.

VíTOR COYOTE
O cantante galega estará
na sá.la Sp"lash, o Venres 3
de Marzo ás 12 da noite,
presentando o seu último
traballo. As entradas pódense comprar en Discoprecio de Santiago e nos distintos pubs de Arzua.
Antecipada 1.000 pta. e na
billeteira 1.300.

Ar:ua

Cambados

• EXPOSICIÓNS

•TEATRO

FACENOO HISTÓRIA
Mostra fotográfica que podemos contemplar na Ca-

Por Títeres Cachirulo, o
Domingo 5, na éasa da

• EXPOSICIÓNS

pela da Maladena.

PINOCHIO

Cultura.

•TEATRO

PARELLA ABERTA
Será representada por Balea Branca, o Domingo 5
de Marzo, no Audit6rio

Municipal.

Celanova

V. PAZ ANDRADE
Mostra fotobiográfica realizada polo Instituto Galega da
lnfarmaci6n (grupo Sargadelos), que percorre a vida e
obra do ilustre escritor, político e intelectual galeguista (1898-1987). Até o 5 de
Marzo na Casa da Cultura.

ICONOGRAFIA
DE
ROSENOO
Poderemos observala, até
finais de mes, no Centro de
Servizos Sociais.

Bueu

Cervo

•CINEMA

• EXPOSICIÓNS

DOBERMAN
Fita que se retroalim~ta das
propostas máis inquedantes
do novo cinema europeu como serian Nikita e Delicatessen, e da brutalidade e
humor preto de personalidades do cinema independente
estadounidense como Abel
Ferrara ou os Coen. O director, Jan Lunen, pertence á
nova fomada francesa empeñada en traballar á marxe
dos grandes orzamentos e
con relatos hiperviolentos e
cheos de excesos. Vincent
Cassel, Monica Bellucci,
T cheky Karyo, os protagonistas, forman parte dunha
entolecida banda de asaltantes que asasinan e matan
motivados máis pola acción
e a adrenalina que polo botin. O Venres 3, na Casa da
Cultura, ás 22 horas organizado polo Cine-Clube Bueu.

OENTROIOO '

• EXPOSICIÓNS
ANTóN10 PEssoA
Autodidacta, a sua obra
pictórica (acuarelas, acrílicos e lenzos), denota un
coñecimento das artes e un
gosto polos grandes da 'pintura diste século. Na sala
Amália Domínguez Bua até
o 12 de Marzo.

coma instrumento de cofiecimento e comunicación para
tempos de internacionalismo
e globalización", segundo o
director do ciclo Xavier Seoane, que comezou coa conferencia de Fernando Savater,
o pasado 22 de F.ebreiro, e
continua, o Mércores 8, coa
intervención de Manuel Vicent que será apresentado
por Suso de Toro, na Sala
''Ruiz Picasso" do Museu de
Arte
Contemporánea
Unión-Fenosa (Avda. de Arteixo 171), ás 19:30 horas.

Cee

• EXPOSICIÓNS

s.

Pódese visitar na Casa de
Administración de Sargadelos, en Cervo. Propriedade
do Museo do Pavo Galega, trata de " descreber,
contextualizar e analisar o
amplo, rico e complexo
mundo de ritos e costumes
que conforman o Entroido, festa da risa e da bulra,
desde a vella Europa á
identidade do carnaval galega. Durante Marzo.

RAlMuNoo IBÁÑEZ
O marqués de Sargadelos
é obxecto dunha exposición no Museu do Mar de
San Cibrao.

• EXPOSICIÓNS
]ORGE LLORCA

Chantada
• EXPOSICIÓNS

Xa estamo.s
no Entroldol

un

Acuarelas e óleos con temática vexetal deste ferro lano, profesor da Escota de
Artes "Pablo Picasso", qu
pod mos ollar no centro d
arte Atl.ámica.

Ü ENTROIOO RIBEIRAO
Mostra fotográfica obre o
entroido na ribeira chantadi na que se encontra na
Casa da Cultura até o 14
diste mes. Neste local, do
Mércores 1 ao Sábado 4, ceIebraranse unhas xomadas
adicadas ao mesmo tema,
organizadas polo Concello.

A Coruña
• CONFERÉNCIAS
MANuEL VICENT
A arte da conversa. "A necesidade do retorno á cultura
do diálogo. O reto da palavra

LEOPOLOO NóVOA

Pinrunis e gravados, das 3
últimas décadas, deste artista galego na Sala de Exposicións de Caixagalicia ,
até o 23 de Abril.
TUTANKHAMÓN
Imaxes dun tesauro baixo o
deserto exípcio, estará, até
o 19 de Marzo, na Estaei6n
Marítima.
MANuEL FERROL

Mosoa a sua coñecida série
fotográfica sobre a emigración no Quiosque Afonso.

As CRUCES DE PEDRA
Dentro da série de actos
que a Fundación Barrié
programa con motivo do
50 aniversário do pasamento de Castelao, encóntrase ista mostra, realizada con fundos do Museu
de P.oncevedra, dividida
en 4 apartados: As cruces
de pedra na obra de Castelao; As cruces de pedra na
Bretaña (escolrna de desefios inéditos); As cruces de
pedra na Galita (fichas e
anotacións manuscritas
que se amosan por vez primeira); e Bibliografia.

Asala de
expolidóns

de
Caixogalicia

da CORUÑA
mostra unha

acolma do.s
traba los
de Leopoldo
Nóvoa.

MONCHO AMIGO

Moscra a sua última produc ión no Museu de Arte

Contemporánea Uni6n-Fenosa (Avda. de Arteixo
171), babeo o rfrulo de "O
ar do péndulo".

ROY LICHTENSTEIN
"lmaxes reconocíbeis" unha
das máis importantes e representativas mostras sobre
este artista, considerado
como un cualificado expoñente da Pop Art, e que está
composta por 123 obras entre esculturas, pinturas e
obra gráfica. A exposición
foi organizada polo Cansello

Nacional para a Cultura e as
Artes e o Museu do PaUicio
de Be"las Artes de México e
podémola ollar na Funda-

Ce

ción Barrié, de 17 a 21:30 h;

até o 23 de Abril.

PO

5cHMIDr DE LAS 1-IERAs
No Museu de Belas Artes,

Schmidt de las Heras , fotografias l 944-1960 organizada
polo CGAI. O fotógrafo coruñés (1897-1975), foi amplamente recoñecido en todo ·
Estado, sobre todo pala sua
mestria na tiraxe ao brom6leo. Máis de meio ce~to de
obras que podemos ollar até o
5 de Marzo.
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Narón

Alternativa. 2000
Continua en Santiago, ,o tea,tro
Galán e a sala Nasa, iste festival internacional de teatro, música e danza. Alternativa 2000 ·terá acollido,
cando remate, 21 representacións e
dous programas especias cun total
dé 50 participantes. Vaiamos coa
programación. No tearro Galán ternos a representacion de Materile
Teatro que porá en cena "Teatro
para camaleóns", do Mércores 1 ao
Sábado 4 ás 22 horas, obra criada e
dirixida por Ana Vallés e interpre-

•TEATRO
tada por Juan Loriente e Carlos Sarrió. E na sala NASA, o Xoves 2 e
Venres 3 de Marzo, ás 22 horas,
Marcel·lí Antúnez (Barcelona), realiza unha perfarmance que leva por
título "Afasia". O Sábado 4 ás 24
horas, continuamos na NASA, música con Dozmic Muffin (A Corufí.a), que interpretará a obra
"Construción de un tinglado desmontable n!! 3". Máis información
nos telf. 981 585 166 do teatro Galán ou 981 573 998 da NASA.+

ÜS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE
A coñecida obra de Castelao empeza a xira polo país
adiante . Cenificada polo
CDG e dirixida por Manuel
Areoso, estará, do 1 ao 3 de
Marzo ás 20:30 horas, no
Audit6rio Municipal. Telf. de
reservas 981391144.

Ourense
•CINEMA

A CLOSE SHAVE
Osear 1996 á mellar película
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Alex.andro
Can-o ten
unha mostra
do pintura
na galeña

5orgadelos
de fERROL.

AE rada
•TEATRO

DoENTES
Será representada, polo
Teatro do Aquí, o Venres
3 no teatro Principal.

Ferrol
• EXPOSICIÓNS
XAQUIN MAR1N
A Fundafom Artábria (Madalena 31), acolle amostra
"Umha vida desenhando
wn país" de X. Marin até o
12 de Marzo.
ALEXANDRO CARRO
Ten unha mostta da sua
pintura na galeria Sargadelos, até o 23 de Marzo.

AMÉLIA MILLÁN
lnaugura unha exposición
das suas pinturas, o Venres
25, no Ateneu onde poderemos contemplalas até o 9
de Mano.

ralido
lUÑA
unha

ado.
H

poklo

MADE IN THE WORLD
M tra d gravado com mrán , qu xunto coa ti·
tul da "A c 1 cci n", que
recolle obras de Sotomayor,
Máximo Ramo , Bello PineLro Vicente Diaz González; e ainda outra máis que
baixo o pfgrafi d "lnterv ncións" r une bras de
Rosa Velo o, Carlos Nieto,
Loureiro M Xo é Diaz;
p d r mos contemplar no
Centro Cu ltural Torrente
Ballester até o 30 de Marzo.

•TEATRO
Ü CERCO
DE LENINGRAOO
Pola compañia Teatro do
At1ántico, iste Xoves 2 ás
20:30 horas, no Auditório
"Torren te Ballester''.

Lugo
• EXPOSICIÓN$
Continua no
Pazo da
Cultura do

PONTEVEDRA
a mo1tra
1obre
Castelao
para nenos

e nenas.

MODERNISMO
CATALÁN
O Museu Provincial acolle
iste morta de máis de 30 artistas, desde Rusinyol, pasando por Gaudí, até Mas i
Fondevilla, que nos dan a
sua visión do modernismo a
meio de óleos, deseños, acuarelas, estucos policromos e
alfaias. Até o 19 de Marzo.
XAVIER MUIÑOS
Mostra as suas pinturas na
na Biblioteca Pública Provincial.

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

RANOOLFE VILARIÑO
Titula "Olladas" a moscra
de pintura que se encentra na Biblioteca Pública

de animación, ven sendo
unha escolma de curtarnetraxes realizados en plasti1ina
dun dos mellores especialistas do mundo, os británicos
Estudos Aardman e será proxectada polo Cine-clube "P.
Feixóo", o Xoves 2 de Marzo
ás 20:30 e 23 horas na Casa
da Cultura, no espácio "Car ica tura en movimento"
denrro da programación da
IV Bienal da Caricatura de
Ourense. A dose shave
(Grande Bretaña, 1996),
está composta pala mediametraxe do mesmo nome
e polas curtametraxes A secuéncia. do título; O parco de
Watt; Madrugador; Anúncios
de cnldefacción eléctira 1 e Il;

Provincial.

Nan sen o meu bolso; Histária
de guerra; e Pop. Antes pode-

•MÚSICA

ranse ollar as curtametraxes

MADAME BUTTERFLY
A ópera de Puccini, coa
Orquestra Filarmónica de
Pleven que acompañará ao
Coro Hirosaki do Xapón,
será representada, o Venres
3 ás 20:30 horas, no Auditório "Gustavo Freire". A
dirección musical corre a
cargo de William Barkhymer e Manuel 1vo Cruz, a
posta en cena é de Antonio Madu, a dirección art(stica é de Marie Ange
Lainz, a cenografia é dos
obradoiros de Opera 2001
e os vestí.arios son de Yasuku Sato e París. Como solistas principais podemos
citar a Qilian Chen, Fiorella Prandini, Antonio Adame, Valeriana Garnghebeli, Roberta Mattelli, Eufemia Tufano, Alfo Grasso e
Th dore Lambrinos. Entradas co prezo único de
2.000 pta.

Melide
• CONFERÉNCIAS
CASTELAOE
A EMIGRACIÓN
Tema sobre o que falará Fernando Pereira Caarnaño o
Yenres 3 ás 21 horas na Capela de Santo Antón. lsta
actividade forma parte dos
actos, que baixo o tftulo de
"Castelao e Galiza", organiza
a Asociación Cultural Terra
de Melide coa colaboración
doutras agrupacións culturais e empresariais. Para o
Mércores 8 clausurarán o ciclo no mesmo lugar e hora.

25 maneiras para deixar de fu.(EE UU, 1989), de Bill
Plympton e Saltamontes (Itália, 1990), de Bruno Boizet-

mar

to, dous dos roáis sobranceiros cartoonistas do mundo.
Para o próximo Xoves, día 9,
proxectarán Under the sun
(Suécia, 1999), dirixida e
producida por Colin Nucley
e que fo¡ Mención Especial
en Donosti 99 e é candidata
ao Osear 2000 á mellor fita
extranxeira. Narra a situción
de Olof, que vi.ve na granxa
da sua família, após morrer a
nai, sen saber ler nen escreber e tendo que fiarse sempre
dos demais, fundamentalmente dun amigo que o
axuda polas tardes. Dáselle
por poñer un reclamo para
casar e aparece Ellen, de cidade e clase meia, que acaba
facéndose coa casa e co corazón de Olof. No mesmo lugar e horas que a anterior.

irrefreábel" en palavras de
Femando Franco. Na galeria Visol até o 7 de Marzo.

•MÚSICA
MADAME BUTTERFLY
A ópera de Puccini, coa
Orquestra Filarmónica de
Pleven que acompañará ao
Coro Hirosaki do Xapón,
será representada, o Xoves
2 ás 20:30 horas, no teatro
Principal. A dirección musical corre a cargo de William Barkhymer e Manuel
Ivo Cruz, a posta en cena é
de Antonio Madu, a dirección artística é de Marie
Ange Lainz, a cenogi;.afia é
dos obradoiros de Opera
2001 e os vestiarios son de
Yasuku Sato e Paris. Como
solistas principais podemos
citar a Qilian Chen, Fiorella Prandini, Antonio Adame, V aleriano Gamghebeli,
Roberta Mattelli, Eufemia
Tufano, Alfo Grasso e Theodore Lambrinos. Entradas
entre 2.500 e 1.500 pta.

Exposicións do Mercado Vello ; abertura, na Casa
Dopeso, das exposicións
·concurso ínter-escolar de
Cartaces da Feira do Grelo;
e da adicada aos traballos
realizados pola Escala Obrado iro. De 11 a 14 horas,
abertura do Museu Emografico ''Monte Caxado"; pasaruas polo grupo Os Ponteses; concerto da Banda de
Música local; e bailes pola
agrupación da A.C. Alende.
As 13:45, degustación do
cocido, feixós e vifí.o do país. A partir das 18:30, mostra de música tradicional,
no Cinema AloVi, co grupo
folc Muxarega e A Quenlla.

•TEATRO
CANTA CONNOSCO
Espectáculo infantil de
música a cargo de Migallas
Teatro, o Xoves 9 de Marzo, na Casa da Cultura.

Pontevedra

•TEATRO

•ACTOS

Os VELLOS NON

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

DEBEN DE NAMORARSE
A coñecida obra de Castelao, cenificada polo CDG
e dirixida por Manuel Are·
oso, estará, do Mércores 8
ao Luns 13, no teatro Principal ás 20:30 horas. Para
máis información ou realizar reservas pódese chamar
ao telf. 988 241 492.

Ponteareas
• EXPOSICIÓNS
GALIZA EN FOCO
Mostra de fotoperiodismo
diste coñecido certame,
convocado pola Asociación da Prensa de Ferro!, e que podemos contemplar, até o 12 de Marzo,
no Museu Municipal.

As Pontes
•FESTAS
FEIRA DO GRELO
Ás 10:30 abertura da XII
Mostra Artesanal na Sala de
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MAGA RULANA

•CINEMA
NIAGARA, NIAGARA
De Bob Gosse (EE UU,
1997), narra unha excéntrica história de amor entre
Seth (Henry Thomas), ladrón de pouca monta, e
Marcy (Robin Tunney),
inadaptada que sofre o Síndrome de T ourette, transtomo obsesivo-compulsivo
pouco comun, que convence ao anterior para ir comprar ao Canadá unha Barbie preta que non está á
venda nos EE UU.

f

San. Sadumiño
•TEATRO
NANO
Será cenificada polo Teatro do Adro, o Venres 3,
no Auditário Municipal.

Santiago
•DANZA

INTERIORES. VISIÓNS
ÍNTIMAS DUN SÉCULO
Mostra que alberga pintura
de artistas españois desde
finais do XIX até os nosos
días, e que podemos contemplar na Aula de Culcu-ra de Caixavigo e Ourense
até o 19 de Marzo.

~~
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•TEATRO

Redondeta

Os PIORNOS DE
SALBANDA O MINEIRO
En Novembro do pasado
ano, a Equipa de Prevención
de Drogodependéncias do
Concello organizou unha
festa da arte da que fuco partícipes a 153 alunos, de dis-

~~

VIRXÍLIO VIÉITEZ
As imaxes das T erras de
Montes, comprendidas entre 1955 e 1965, deste fotógrafo galega poderemos velas no Pazo da Cultura até o
12 de Marzo.

ISIDRO CORTIZO

MIRAR E LER OS
CAPRICHOS DE GOYA
Poderemos ollala, no Edifício
Sarmiento do Museu de Pontevedra, até o 12 diste mes.

LU

CASTELAO
PARA CRIANZAS
Mostra desefí.ada por Pepe
Carreiro e na que através de
deseños e textos explicativos
nos aclaran a vida do ilustre
nacionalista. No Pazo da
Cultura, promovida por iste
periódico e o Concello pontevedrés, até o mes de Maio.

• EXPOSICIÓNS
Nado en Bueu e licenciado
en Belas Artes pola U.
"San Carlos" de Valéncia,
actualmente é profesor no
Instituto "Valle lnclán" da
cidade e mostra a sua pintura na galería Sargadelos.

Z
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GARCIA V ARELA
Mostra parte da sua obra,
até o 17 de Marzo, na galeria Anexo.

Vai estar na Biblioteca de
Monte Porreiro todos os
Venres, de 6 a 7 do serán,
até o 29 de Abril. Espectáculo dirixido a escolares de
ensino infantil e 12 ciclo
de primária.

• EXPOSICIÓNS

ARTURO CIFUENTES
"Case carro décadas ao longo das que, salvo algunha
veleidade inicial coa figura,
a paisaxe ten sido a sua paixón poética, a sua obsesión,
o seu obxecto de recriación.
Tal peregrinaxe fixo de Cifuentes un paisaxista arroz e

tintos centros, asi como a 40
adultos, entre pais e profesores. Agora o teatro Principal
recolle o espírito e a xeografia de aquel acontecimento e
preséntaa baixo a personalidade de plástica social.
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ÜN

GISELLE
Polo Ballet da Comunidade de Madrid, coa coreo2 grafia de Víctor Ullate; e
~ Rut Miró, Eduardo Lao,
~ Ana N oya e Carlos López
<i como primeiros bailarines

Paco
Pestana ten
duas
mostrasen

SANTIAGO,
unha na
Casada
Parra e
outra na
Fundación

Granell.

Bienal da Caricatura en Ouren.se
Nove exposicións están incluídas na V Bienal da Caricatura de
Ourense que, inaugurada odia 1,
permanecerá aberta até o 15. No
Museu Municipal pódese ver unha escolma de caricaturistas galegos ( 1998-2000), como Miguelanxo Prado, Carlos Quessada,
Xaquin Marin, Xosé Lois, Fernando Ruibal, Suso Sanmartin,
Pepe Carreiro e Gogue, entre
outros. Mención especial teñen
os caricaturistas noveis, que
concorren ao concurso previo e
que expofí.en as suas obras na
Casa da Xuventude; ali están Xacobo Femández, Roberto Losada, Xoán. Carlos Abraldes, David
Quinteiro, Alperte Rodríguez
Guitián e Afonso Vicente, ademais de outros. No apartado que
se adica á caricatura da outra

beira do Mifí.o, exponse "Caricaturas por Timor", mostra a cargo
de Humorgrafe de Lisboa e o Sindicato de Jomalistas de Portugal
e que podemos ollar na Sala de
Exposicións do Claustro de San
Francisco. Diste país tamén chega, ao Clube de Xubilados de Caixa Galicia, "O humor nao tem
idade", mostra colectiva adicada
aos vellos. Máis, a exposición
histórica sobre Mariano Miguel,
modernista galega que cultivou a
caricatura en prensa a cabalo entre os séculos XIX e XX, encóntrase no Liceu. O autor convidado
desta edición, Raul Arias, que
publica habitualmente en El
Mundo, no Museu Municipal. A
última obra de Siro López serve
para comemorar os -seus trinta
anos na profisión e podémola

contemplar no Centro Cultural
Simeón. Local que tamén acolle a
colección de Tomás Vega "Caricatros & Retraturas" que oferece personaxes da vida local ourensá. E na Casa da Xuventw:le,
os humoristas caricaturizan aos
escritores, máis de vinte debuxantes ju.s{/an aos literatos do século xx. Máis actividades: charla
de Siro López sobre "Castelao
humorista", iste Xoves 2 ás 20
horas, no Centro Cultural
.Simeón. Proxeccións cinematográficas na Casa da Cultura (ver
o apartado de cinema de Ourense). A Festa da Caricatura celebrarase, o Venres 11eSábado12
a partir das 19 horas, no Centro
Cultural Simeón con debuxantes
galegos e portugueses que traballarán cara ao público. •
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e bailarinas; no Auditório
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da Galiza o Venres 3, ás 21
horas. Entradas á venda en
Rádio Cope (R. da Arxentina 27, 1º).
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• EXPOSICIÓNS
FOTOGRAFIA
ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
O panorama de fin de século (1998-1999) , organizado polo Ministério de
Cultura, na Aula de Cultura de Caixa Galicia, até o
15 de Marzo.
IV PRÉMIO DE
PINTURA MALVAR 99
Podemos contemplar as
obras finalistas diste prémio na lgrexa da Universidade, até o 12 diste mes.
HEUREKA, CENTRO
FINÉS DA CIÉNCIA
Ordenadores, teléfonos móbiles, internet ... a t'ecnoloxia
pódese utilizar sen coñecer o
seu funcionamento, polo que
ista exposición, denominada
"Comunicación", tenta explicar, dunha maneira ilustrativa e prática, en que consisten
istes cámbios revolucionários.
Non só presenta a tecnoloxia
da información senón tamén
a interacción humana e a comunicación animal. Refráns
que unen Europa: un mesmo
refrán en 14 culturas distintas. Viaxar no tempo coñecendo as culturas a través da
escrita. Fala cun ordenador
na tua língua e il traducirao á
sua. Fai de director dunha orquestra virtual. Os paxaros teñen línguas e dialectos, compróbao a través das suas cancións. Como se comunican os
cachalotes a grande distáncia... IX> Sábado 4 de Marzo
ao 3 de Xuño no Museu do

.,

PowGalego.
PHILIP WEST
&GRANELL
O Pazo de Bendaña, sede da
Fundación Granell, acolle, até
o 27 de Marzo, unha exposición que recolle obras do inglés West, que lembran o surrealismo figurativo de Magritte e nas que o mundo dos
soños fai posíbel · unha asociación de imaxes absurda e
estrana. Os debuxos, óleos e
colaxes realizados por U.
Granell permétennos coñecer a sua evolución desde a
primeira etapa cubi$ta até os
anos 60 nos que pinta as
. "paisaxes máxicas".

Colin Davis

..., ,

dirixirá á
Sachsische
Staatskapele
Dresden, á
. direita,
o5ábado4
no Auditório

da Galiza

de
SANTIAGO

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
Carles Guerra dá unha C:onferéncia o Mércores 1 de

.Convocatórias
XüRNADASDEREFLE~ÓN _
"A ILE NO SÉCULO XXI"

O Instituto de Estudos Políticos e Sociais co
ánimo de propiciar focos de encontro sobre aspectos sócio-políticos, dentro dos
que se integran os factores educativos,
organiza ista actividade, comemorando
os 85 anos da morte de Francisco Giner
de los Ríos, cabeza rectora dunha das institucións máis influíntes no desenvolvimento educativo da España dt:> s. XX, a
Institución Libre de Enseñanza (ILE). As
persoas que poidan estar interesadas na
aprofundización da história e futuro da
ILE, tendo como marco a obra de F. Giner de los Rios, pode participar nistas
xomadas que se celebrarán o 17 e 18 de
Marzo na Faculdade de Filoloxia (Elviña), e na de Educación (Riazor), ambas
da Universidade da Coruña. Terán o respaldo oficial do Departamento de Pedagoxia e Didáctica das Ciéncias Experimentais, da Faculdade de Educación, pcir
un total de 15 horas. Nas actividades
destacan as conferéncias de Hermínio
Barreiro Rodríguez, sobre '.' A ILE: perspectiva sócio-política"; a de Federico
Gómez Rodríguez, sobre "A pespectiva
operativa da ILE"; a de Virgilio Rodríguez Zapatero, sobre "A pespectiva emocional da ILE"; a mesa redonda, moderada por Anxo S. Porto Ucha e coa participación de H. Barreiro, F. Gómez e V.
R. Zapatero, sobre "A ILE e pespectiva
de futuro"; e a exposición que, sobre a
institución, se inaugurará no Real Círculo de Artesáns. O praw de admisión finaliza o 10 de Marzo e as cuotas serán de
5.000 pta. para a xeneralidade e 2.500
para estudantes e parados que serán ingresadas no BCH, urbana 8 da Coruña
na rz/c 0049 3948 44 2314003232. O alunado pertencente á Universidade da Coruña terá a matrícula gratuíta pero, dada
a limitación de aforo, reservarase un máximo de 150 prazas ao efecto. Máis información en Santo André 36, 3º ou nos
telf. 981 266 157 e 600 081 391.

IIl MEMORIAL "MANuEL TEXO"
DE MÚSICA TRADICIONAL
Manuel T exo foi un músico da Ulla que
adicou boa part~ da sua vida á promoción da música e .gaita tradicional frente
a sons máis renovadores. Desde hai 3
anos, a asociación folclórica de Sta. Cruz
de Ribadulla e a Ullán, coa axuda do
Concello, veñen celebrando iste memorial destinado, exclusivamente, a cuarte-

Marzo. A mostra trata de oferecer un panorama da música
dance, a ·cultura de clubes,
analisar a estética, valores,
sigpificados e imaxinários da
música techno, house, trance,

.drum'n'bass, big beat, leftfiedl.,
down tempo, dubtech, experimental e ambient. O proxecto

conta cun programa musical,
elaborado por Ernesto Gómez, que inclue 60 CDs dos
estilos antes mencionados.
Ademais das exposicións,
sección de vídeo e espazos de
documentación. Se queredes
saber máis "perdédevos" polo
CGAC. Até o 12 de Marzo.

En rota
VIVEIRO

O grupo de Sendei-

organizacións c.onvocantes. +

rismo "Enrique Fdez. .
RlBADÁVIA
Llar:i.os", Seminário
A Rota da história do
. Teira de Viveiro,
viño do Ribeiro, caprograma rotas nas
miñata de 12.km. -por
que pode participar
diversos lugares da
calquer persoa que o
desexe. Nesta mesma . comarca, na. Oficina
de T urisrrío desta lovila, .o Clube Náutico
calidade. Polo que se
do Casino anda ás
refue á visita ao Baivolt~s coa rota "A
rro Xudeu, "Polos caviaxe marítima Xacomiños de Sefarad",
bea", cunha 1;! etapa,
visitas comentadas
de Viveiro a Sada;
con guia, hai que diunha segunda, por
rixírxe ao telf. 988
Camariñas¡ e a ter471 275 .•
ceira, que remata no
mar de Arousa. Para
ALLARIZ
máis información,
Visitas guiadas ao cashai que dirixirse ás

co hitóricó e parqúe
etnográfico .d orio Arnoia: Museu do Coiro, Museu do T ecido,
Muiño do burato,
Museu do Xoguete.
Información na telf.
988442006.•
PONTEVEDRA.
Visitas guiadas á zona
monumental con saídas da Praza da Ferrería ás 11 e 18 horas.+

TUI
Visitas guiadas ao
casco histórico, todos
os días, desde a Praza
da Imaculada ás 11 e
18 horas.+

tos e quintetos co obxectivo de recuperar
as formacións tradicionais. No concurso,
que se celebrará o 27 de Maio, só existe
unha categoría, ser:t límite de idade, e as
pezas tradicionais interpretadas poderán
ser recollidas ou de autor, mais han ser
galegas e non se admitirá nengun tipo de
música ou interpretación foránea. Quedan totalmente excluídos os materiais
sintéticos ou-as gaitas de máis de un ronco. O Xúri valorará desde a afinación á
~ompenetración dos compoñentes, pasando polo vestiário, xa que os participantes deberán ir con traxe tradicional.
Ainda que o concurso é aberto, o Xúri
fará unha escolla prévia entre tcxlas as fitas que se reciban antes do 24 de Abril,
para conseguir unha maior calidade entre os finalistas, aos que se lle comunicará o seu pase antes do 3 de Maio. O prime iro prémio consiste nun trofeo e
100.000 pta¡ o segundo, trofeo e 65.000
pta; o terceiro, trofeo e 35.000 pta; ademais de diploma para todos os participantes. As persoas interesadas deberán
enviar as fitas á Asociación Cultural
Ullán, Silva de Arriba 2. San Miguel de
Sarandón. 15.886 Yedra (A Coruña), ou
chamar ao telf. 981502 337.

1 CONCURSO "RECONQUISfA"
DE NARRACIÓNS INFANTIS E
XUVENIS
Convocado polo Instituto de Estudos Vigueses co patrocínio do Círculo Cultural,
Mercantil e Industrial, poderán participar nel aquelas persoas que teñan 14
anos cumpridos, nunha categoría, e dos
·15 aos 18 anos, tamén cumprido.5, noutra. O traballo consistirá nun conto ou
narración no que apareza algun feito histórico de Vigo, personaxe, monumento,
edificio, len.da, etc. nos e¡ue se mesture
realidade e fición. Non deberá ter menos
de carro fólios escritos a man por unha só
face, con letra normal, e poderá levar algunha ilustración persoal. Presentaranse
nun sobre que indique "Para o I Concurso «Reconquista» de Narracións", asinados cun lema ou µ5t!Udónimo e acompañ?.dos doutro sobre, pecho, co lenia ou
pseudónimo por fora e, dentro, nome,
idade e enderezo da persoa autora. Deberanse enviar ao Círculo Mercantil, rua
do Príncipe 44, ou ao Intituto de Estudos
Vigueses, Fundación Provigo, Praza de
Compostela 22, baixo, até o 22 de Marzo. O fallo darase a coñecer polos meio.5
de comunicación e individualmente aos

gañadores. Estabelécense os seguintes
prémios: Até 14 anos, un 1º de 30.000
pta; un 2P- de 25.000; e un 3Q de 20.000.
De 15 a 18 anos, un 1º de 40.000 pta; un
2º de 35.000; e un 3º de 30.000. Haberá,
ademais, un prémio especial de 50.000
pta., sen ter en conta a idade, para o traballo que o Xúri considere máis orixinal
e meritório. A entrega dos prémios farase
en datas que lle serán comunicadas aos
autores e aos meios informativos, no
transcurso dun Ciclo de Conferéncias
sobre a Reconquista.
11

"EsPÁCIOS ALTERNATNOS
DE PONTEVEDRA
Programa de exposicións no que colaboran, en forma de circuíto, diversos locais
de diversión social concertados para
promocionar as propostas dos artis xovens. Forma parte do Plano de Arte Xove que o Concello e a Asociación Xuvenil Inxua organizan coa colaboración da
Universidade de Vigo, Deputa~ión e a
Unión Europa. As persoas interesadas
en participar deben enviar nn dosier fotográfico das obras incicando o título,
ano de realización, técnica, materiais,
dimensións, e un breve texto expllcativo. No caso de ser unha instalación, adxuntarse unha memória explicativa do
proxecto, mareriais precisos asi coma un
orzamento aproximado. A selección correrá a cargo da dirección téncia do programa que estabelecerá a mellor ubicación de cada exposición no.5 locais, tendo en conta as preferéncia de cada artista. Os locais que participan son A Man-

drágora, Perra Ve/la, ALTium, O Quinteiro
e O G;ifón, que se comprometen a ter as
obras expostas (e á venda se o artista desexar), durante dous meses e facilitar a
montaxe e desmontaxe. Pola sua parte a
persoa que faga a exposición comprometese a deixar os locais en perfecto estado.
As modalidades coas que se pode participar son as de pintura, escultura, debuxo, fotografía, vídeo, instalacións ou
proxectos específicos para os locais, proxectos que poderán receber un apoio
económico de até 25.000 pta. A inscrición realizarase cuprimentado unha ficha e adxuntando a docuentación indicada e enviándoa á Oficina Municipal
de Información Xuvenil. Concello de
Pontevedra. Prza de España 36.071 Pontevedra O prazo remata o 31 de Mano.
Máis información no telf. 986 804 336.
Correo electrónico axinsua@tleline.es

AMPARO PAMPLONA
Madrileña, após a perda de
vários dos seus seres queridos, escrebe o primeiro libro, autobiográfico, Siempre
quedan las estrellas, no que
narra a sua etapa xunto a
enfermos terminais así ~o
rno a experiéncia que supuxo a búsqueda do sentido
do dó e o sufrimento. Búsqueda que continuan as
suas personaxes diste seu segundo título, Como si no
pasara el tiempo, e que
presentará iste Xoves 2 ás
20 horas no pub Dado Dadá.

DE BARCELONA"
Poderán participar nel libros escritos en
catalán, castelán, portugués, galego ou
italiano, inéditos e non premiados, coa
extensión habitual dun libro de poemas.
Presentaranse por sexruplica.do, meca.nografados, cosidos ou grampados, e
baixo lema. Adxuntarese nn sobre pecho onde no exterior figure o lema e no
interior o.5 dados da persoa autora cun
breve currículo. Os orixinais deben enviarse, antes do 19 de Marzo diste ano,
á Aula de Poesía de Barcelona. P~ig
de la Vall 'Hebron 171. 8.035 Barcelona. O libro gañador será publicado, en
edición bilingüe, polas editoriais
Lwnen, de Barcelona; Teorema, de Lisboa; Espira Maior, da Coruña; e Franco
Pu:a:o Editare, de T rieste. Cada edirorial
fixará a ca.ntidade que receberá a persoa
gañadora en concepto de adianto de direito.5 de autor. De non indicar o contrário, a entidade convocante abrirá oo
sobres ca fin de manter correspondencia cos autores. O Xúri outorgará o premio no mes deMaio diste ano, poden.do
declaralo deserto ou conceder accésits
ou mencións e as suas decisións son inapelábeis. Os orixinais non serán devoltos e serán destnúdos. •

Taboa da
•FESTAS
CALOO

oos Oso

O Sábado 4 e Domingo 5 d
Marzo celébrase a IX Festa
do Caldo de Osos coa degustación diste e outros platos e
diversas actuacións musicais.

Luís SEOANE

• LEITURAS

VIII PRÉMIO "AULA DE POESIA

plar, até o 12 de Marro, na
Casa da Cultura.

HELENA ALMEIDA
Portuguesa, diplomada en
pintura pola Escola de Belas
Artes de Lisboa, mantén a
mo.5tra no CGAC que-inclue
vários meios artísticos como
son fotografía, cenografia,
instalacións e pintura. Até o
19de.Marzo

Retrospectiva sobre iste nome fundamental da vanguarda artística galega no CGAC,
coa que o centro pecha o
ano. Divídese en duas partes,
a primeira recolle pinturas,
deseños e gravados datados
eritre 1932 e 1979, e a segunda, no soto, titulada Ltás Seoane: grafista, e coproducida
polo IVAM, reune máis de
un cento de obras deseñadas
polo intelectual, entre as que
se encontran libros, afiches,
cartaces ou portadas de discos. Até o 27 de Marzo.

BECAS DA FEDERACIÓN
EsPAÑOLA DE AUTOMOBIUSMO
Denominada Racing for Spain , para a
tempada do ano 2000 e destinada a pilotos como axudas persoais, para optar a
elas requfrese ter nacionalidade española, licéncia da UE ou superior e residéncia fiscal no Estado. A idade non deberá
ser superior a 17 anos para pilotos de
karting; 21 para os de circuftos; e 25 para os de estrada. Os programas deportivos que pretendan realizar terán, de preferéncia, carácter internacional e desenvolveranse, total ou parcilamente, no
extranxeiro. As persoas que soliciten as
becas deberán apresentar un dosier que
inclua o palmarés e detalles do prqgrama a levar a cabo, calendário de probas,
equipa, orzamento, fontes de financiación, asi como calquer outra información complementar que poida axudar a valora a solicirude que deberán
enviarse á Real Federación Espñola de
Automovilismo. Escutor Peresejo 68
bis. 28.023 Aravaca (Madrid), tendo en
conta que o prazo de recepción remata
o 30 de Marro de 2000.

Vigo
•DANZA

•MÚSICA
SACHSISCHE STAATS,
KAPELLE DRESDEN
Con máis de catro séculas e
meio de história, sempre estivo entre as principais
agrupacións de cada época.
Agora, o Sábado 4 ás 21
horas, estará no Audit6rio
de Galiza, dirixida por Colin Davis, interpretando a
"Sinfonía nº 88". de J.
Haydn; a "Sinfonia ·nº l",
de F. Schubert; e a Sipfonia
nQ 36, KV 425 «Linz»" de
W .A. Mozart. Para o Xoves
9, no mesmo c~nário e á
mesma hora, ~tá previsto o
concerto da Real Filarmo'...
nia de Galiza, dirixida por
Miguel A. Gómez-Martínez, coa "Sinfonia Clásica", de S. Prokofiev; "Le
Taombeau de Couperin",
de M. Ravel; e a "Sinfonia
nº 8;', de L.v. Beethoven.

GRUPO CUBANO
DE}AZZ
Naceu como trio no 93 na
Coruña con Tato Rivera,
percusión e voz; Alfredo
Álva-rez, piano e coro; e
Quique Alvarado, baixo¡
para, no 94, incorporase
Ramón Gaínza, saxo, percusión e coro; e, no 97, Xavier Ferreiro; e representa
ise outro xeito de facer música mesturando o ritmos
próprios do jazz cos matices
e as explosións de son latinoamericanas. O Mércores
8 ás 22:30 horas no Audit6-

rio da Galiza

Soher
• EXPOSICIÓNS
A ARTE DA ESCRlTA
Mostra que, sobre iste tema, poderemos contero -

GISELLE
Polo Ballet

da Comunida-

-
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Discapacitados
O Centro Estatal de Autonomia Persoal e Axudas Técnicas (CEAPAT), dependente do IMSERSO diríxese a persoas con discapacidade física, psíquica,
sensorial, mista, persoas maiores, persoas con limitacións temporais, profesionais, investigadores, deseñadores e
a todas aquelas persoas relacionadas
cos campos da arquitectura, d ese ño,
axudas técn icas e o mercado das tecnoloxias da reabilitación. A sede central está en Madrid (Los Extremeños l,
esquina A vda. Pablo Neruda, 28.038.
Telf. 917 789 061 e Fax 917 784 117),
e oferece informac ión e asesoramento
técnico en accesibilidade arquitectónica, urbanística, do transporte e da comunicación; Domótica, turismo accesfbel e deseño integral; Realización de
proxectos, critérios de accesibil idade;
Manual de accesibílidade¡ Especificacións técnicas en transporte accesíbel; Adaptacións para a condución,
normativa; Información e asesoramento en axudas técnicas para a vida cotiá; Dados de produtos, fabricantes,
distribuidores e actividades de 1+O,
catálogo xeral; Biblioteca especializada; Apoio profisional a usuários, profisionais e axentes de mercado; Programas de investigación desenvolvimento en tecnoloxia da reabilitación;
Evaluación técnica de proclutos, servizos e proxectos; Coordenación de estudos de mercado; Asesoramento¡ Acceso ao ordenador e novas tecnoloxias;
Adaptación de pastos de traballo;
Apoio para o desenvolvimento e cumprimento de normas técnicas e crirérios de calidade; Xoguetes adaptados,
pulsadores, interfaces; Formación técnica e transferéncia de coñecimento e
experiéncia; Coordenación e vencellos
con institucións públicas e privadas a
nível estatal e internacional. A Asociación de Enfermos Neuro Musculares
(ASEM-Galiza), que é quen nos facilita
ista información, comunica que para o
mes de Outubro realizarase na Galiza o
Salón Monográfico de Axudas Técnicas Capacidade 2000 organizado polo
CEAPAT do que xa informarán. As persoas que queiran contactar con AsEMGaliza poden dirixirse ao apdo. 116,
36.201 de Vigo. Telf. e fax 986 378
001 ou no correo electrónico asernga@teleline.es

de de Madrid, coa coreografia de Vktor Ullate; e
que canta como primeiros
bailarines bailarinas a Rut
Miró, Eduardo Lao, Ana
Noya Carlo L pez; no
Centro Cultural Caixvigo o
Domingo 5, ás 20:30 horas.

• EXPOSICIÓNS

0 CINEMA DESDE
AS SUAS ORIXES
Pr priedade do coleccionista Pato Ballesteros, a mostra
é unha completa recopilación de documentación gráfica, proxectores manuais e
eléctricos, lanternas máxicas, tomavistas de todas as
épocas, sistemas leitores de
son e os elementos máis xenuinos do proceso histórico
da séptima arte. Na Sala Temática de Caixavigo e Ourense até o 30 de Marzo.
CARBONÁRIA
O Centro Portugués e a Biblioteca Museu República
e Resistencia de Lisboa,
coa gallo de comemorar o
XC aniversário da República Portuguesa, organizan
ista mostra que podemos
ollar en Romil 1.2, 1º.

Teatro
daLua
representa

UJlimcimente
nondurmo
nada o
Xoves 9e
Venres 10
en VIGO.

como soportes as imaxes e
texto até convertelo en
mensaxe pictórica. Na
Casa das Artes até o 2 de
Abril.

Luís SEOANE
Consta dos paneis foto-biográficos da mostra realizada
na Coruña no 89 e engádenselle duas vitrinas cun mostra bibliográfica sobre a
grande atención que tifía
Seoane pola investigación
científica e industrial; outro
grupo recolle o significado
do seu traballo no teatro e
na criación da moderna poesía social galega; outto, mostra o compromiso coa causa
xusta da Galiza contra o fascismo durante a guerra e a
solidariedade coa revolución
cubana; e derradeiramente,
unha mostra fotográfica da
colaboración na obra Cast.eLao e a sua época, de Ricard
Salvat, montada polo CIT AC da Universidade de
Coimbra, e que frustrou a
PIDE o mesmo dia da estrea.
Durante Febreiro e Marzo
na galeria Sargadelos.

A ESOJLllJRA GALEGA
Na colección Caixavigo, as
nova incorporacións, no Centro Cultural Garcia Barbón.
Até o 19 de Marzo

VILLAR PRIETO &
SIRO
O primeiro inaugura unha
mostra da sua pintura na Sala
de Ane (Galerías P. Sanz-Ve-

lázquez Moreno), e o segundo
fai o próprio na Nova Sala de
Exposicións (P. Sanz 26, 1º).
RlCK DÁVILA
Exposición que recolle
unha escolma de imaxes
dos proxectos máis importantes deste coñecido fotógrafo na Sala de Exposicións da Fundación Caixa
Galicia, até o 14 de Abril.
•FESTAS

ENTROIDO
A Asociación de Viciños
de San Paio de Návia organiza a festa do Entroido iste Sábado 4.

L7 &

PUSSYCATS

As estadounidenses de Ll
danlle ao heavy e estarán,
acompañadas das viguesas
de Pussycats (punk-rock), o
Mércores 8 a partir da 9 da
noite, na Sala Nova Olímpia, na primeira e, de momento, única actuación no
país.

•TEATRO
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•Equipa de filmación en 16 mm.
con cámara SBólex 16Pro Stellavox, trébede Arri-Cartomi e filtros,
totómetros, termocolorímetro. Para
venda ou aluguer. Razón no telf.
986 222 612.
• Véndese furgoneta Renault Traficc de teito alto. Razón no telf. 986
486 303.
• A loita galeguista no Bierzo non
deber morrer. Apoia a nosa reivindicación, Castealo faríao. Axudas económicas na ce. de Caixa Galicia
2091-0985-76-3000079409. Colectivo
Fala Ceibe, Avda. del Castillo 203, 2º
C 24.400 Ponferrada.b gf gfgg3we
• Queremos facer a agrupación do
BNG en Astúrias. Contacta con nós
no apartado de correos 1973. 33.080
de Ovieu .
• A A.C. Zatoira de Pontedeume
vende un co con dous temas de Faltriqueira (cantareiras), Atahíde (folc),
Trevinca (folc-new age), Foly Lamas
(blues-pop), e Krecha Vagula (rock),
ademais de fotos e información de todo tipo sobre Pontedeume e acompañado dun libriño de 12 páxinas a cor
con comentários sobre os grupos,
asociación ... e un prólogo do musicólogo X. Paz. O seu prezo é de 1.500
pta. máis gastos de correo e pódese
pedir ao apdo . 14, 15.600 de Pontedeume ou por correo e lectrónico a
manumoares@wanadoo.es
• O portal electrónico da Comarca
de Ourense-0 Carballiño do BNG
ecóntrase en www.auria-bng.net
• Gafiza Nova de Compostela ven

de editar calendários de peto plastificados 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 aliza Nova, rua do home
Santo 54, baixo . 15.703 Santiago de
Compostela.
• Fruito da XI edición do certame de
Xevale Ecoloxia a Arte en Defensa
da Natureza, baixo o nome de Escopetas verdes, nace a poesia denúncia de guerrilla a prol das fragas, bosques, rios ... Envíanos as tuas poes ías guerrilleiras ao apartado postal
35 de Chantada, serán distribu ídas
como pasquines palas ruas das vilas
e cidades denunciando todo o que só
a poesia pode denunciar.

-. Vendo Renault 5, con rádio cassete e rodas novas, matrícula PO ... T,
por 100.000 pta. Telf. 986 250 922._
• Selección ase persoal, preferibelmente titulados agrícolas. Razón no
982 231 559.
• Consegue o Calendário nacionalista 200 adicado a Castelao no que atoparás, ademais das datas sinaladas para o movimento nacionalista, a biografia
do grande patriota galego. Duas tintas,
cartolina de 300 gr., 65 X 37 cm. Solicítao, por 300 pta. máis gastos de envio,
no local nacional de Galiza Nova: Santiago de Chile 28, entrechan dto. 15.706
Santiago de Compostela, no telf. 981
553 526, ou no correo electrónico gznova@hotmail.com onde tamén podes solicitar a lámina en papel martelé reproducindo a fotografia de Castelao debida a Ksado en tamaño 45 x 32, por
500 pta. máis gastos de envio . .
• Solicita o n2 5 do Boletín das Brigadas Chairegas en Defensa do
Património nos telf. 982 211 508 ou

982 243 990.
• Esquerda Nacionalista (Mocidade), editou o n2 6 da revista Manesquerda cunha análise sobre o funcionamento interno de Galiza Nova;
entrevista aos antigos e antigas portavoces de EN-Mocidade con motivo
do v aniversário ; entrevista ao actual
portavoz de EN-Mocidade Vítor Cacharrón ; Ramón Suárez Picallo , o
deputado da emigración; Condicións
laborais das empregadas de fogar ; e
un artigo sobre Salvador Allende.
Solicitáa no apdo . 384, 15.780 de
Santiago de Compostela enviando
200 pta. en seles e receberala_na
tua morada xunto cun autoclante antimiliatrista.
• Traducións directas e inversas do
inglés por licenciado, con formación ao
nível de posgrau nos EUA e experién- .
cia . Prezos razonáveis. Gumersindo
Sánchez, telf. 655 367 715 - 981 255
588. gsanchezgomez@hotmail .com
•Vendo Citroen ZX 1.9 O Advantage. 95.000 km . (5 anos). Telf. 981
261 024 - 609 703 170..
• Renova<;:áo, Embaixada Galega da
Cultura, está trabalhar na publica($áo dum livro de Moncho de Fi~ algo, "Conversas com Antom
Arias Curto" (cofundador do
EGPGC), confiamos em que aginha o

a

possas encomendar ou mercar nas
livrarias. Ademais, aterece aos leitores ás seguintes publicac;óes, que podem encomendar ingressando o seu
importe na conta seguinte: 00850388-44-0000002545, seguidamente
enviaráo o justificante do banco assim
quanto o seu endereQO para o apartado 24034, 28080 de Madrid. · O Sereno (M. de Fidalgo), 1.000 pta; ~egun
do o caminho do vento (J.R. Rodrigues), 1.500; Contos de fada em do
maior (J.R. Femandes), 1.000; Luzia,
ou o canto das sereias (M. de Fidalgo). 1.500; Contos do outono (J.R.
Rodrigu~s), 1.000; Conversas com
Antom Arias Curto (M. de Fidalgo)
1.500; Renova9ao 2ou 3, 500 pta.

Vilagarcia.
• EXPOSICIÓNS

Ü DEBUXO
NO SÉCULO XX
Máis de 70 obras para coñecer as diferentes pautas
que o deseño marcou segundo os movimentos artísticos ao longo do 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 .

• MUSICA
VLADIMIR KARIMI &
EMÍLIO LóPEZ DE SAA
O primeiro é ruso e baixista e o segundo pianista
e compositor e, o Venres
3 na Casa da Cultura a
partir das 21 horas, dan
un concerto no que sobrancean obras de Shostakovich, Kabalevski, Sviridov, Anxo Barxa e Emílio
López de Saa.

Vdar de Santos
• EXPOSICIÓNS
ARQUEOLOXlA
LUCENSE E OURENSÁ
Ollada desde o ar, até o 8 de
Marzo, no Museu da Límia.

CARTACES
DE ENTROIDO
Os participantes na convocatória diste anos están á
vista na Sala dos Peiraos .

HOMES!
Representación levada a
cabo pola compañia Teatro Aforo e organizada polo colectivo feminista Aleerin, iste Xoves 2, ás 20:30
horas, no Audit6rio do Centro Cultural Caixavigo.

• EXPOSICIÓNS

ARMINDO SALGUEIRO
Natural de Vila de Cruces,
titula "A selva de Alícia" a
mostra que conxuga todas
as manifestacións artísticas
actuais e que emprega

ULTIMAMENTE
NON DURMO NADA
Polo Teatro da Lua, dirixida por Gina Piccinilli, no
Centro Cultural Caixavigo,
o Xoves 9 e Venres 10.

GENOVÉS &
ANDY .WARHOL
O primeiro mostra a sua
pintura na Galeria dos
Coimbras (Largo de Sta.
Cruz 506), até o 12 de

Braga

~

• Ven de sair a nova revista Jcária,
adicada aos cantos e relatos curtos.
Para a sua demanda (enviar selo de
35 pta.), ou vindeiras colaboracións,
dirixirse a X. Eduardo Martínez
Amor, Rua Rafael Alberti 21 , 4 2 B,
15008 A Coruña.
• Aulas de guitarra, acordeom e
gaita. Método com sofejo. Telf. 986
415 666 . Manhás e noites.
• Véndense invernadoiros de multitúnel de parede recta ou de túnel.
bon prezo. tlf. 981 199 484 Perguntar por António polas tardes.
• Regálase cadelo duns. 3 meses,
sen raza concreta, moi cariñoso.
Deixade mensaxe no 981 370 319.
• Galegos residentes en Talavera
de la Reina quixeran recibir todo tipo de cancións de berce ou para
bebés, en galego, tradicionais ou recentes, ou reseñas bibliográficas onde estén recollidas. Tivemos hai pouco un neno e queremos cantarlle na
nosa língua. Xavier Santos. Apdo. de
Correos 14 O.P. 45.600 Talavera de
la Beiná. Toledo.

Caixavigo
mostra

• Na rua dous números do boletín
poético "A Escolma". Pódese solicitar, gratuitamente, enviando ·un selo
de 35 pta. a : Alberte Momin, RU. Xesus Bal e Gai, Rua Afonxo X o Sábio
s/n 27002 Lugo. Asimesmo, podedes
enviar colaboracións para vindeiros
números.

as novas
adquisicións
de escultura

• Véndese terreo en Ferrol, perta
do mar e a carón da rua, xunto á residéncia, 84 áreas (16 ferrados). Boa
para negócio ou casal. Prezo a convir. Telf. 982 594 318.+

Moncho

CORMORANT&
HIJOS DE CAIN
Os primeiro danlle ao metal
e os segundos andan polo
po~ock e van estar, o Xoves 2 ás 23 horas, no D'Cine da rua Loriga.

Cultural Caixavigo.

ON

~N

•MÚSICA

MlTHRAS ÜKTET
Dá un concerto, organizado pola Sociedade Filarmónica de Vigo, o Venres 3 ás
20:30 horas no Teatro-Sala
de Concertos do Centro

=o
~g

Mar~o. E a galería Mário
Sequeira (Quinta da lgre-

j a, Parada de Tibaes),

acolhe a mostra da obra
de Warhol até o 22 de
Marzo.+

Madrid
X.Mª SEIXAS SEOANE &

CARME CHACÓN
T eñen sendas mostras da sua pintura na Casa de Galicia,
até o 28 de Marzo.+

galega entre

as ·q ue se
encontran,

deesquerda
a direita,
obras de
Amigo,

Soledad
Penalta e
Silvério
Rivas.

L

A~ NOSA . TE

Separadores
XOSÉ

DIRECTOR; Al onso Ei ré López EMPREsA XoRNAl.lsnCA EDrroRA: Promocións C ulturais Galegas S.A. PREsmENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias
Príncipe, 22, planta bai,xa (36202) Vigo. Tell.: Administración, Subscricións e Publicidade (986) 43 38 30•, Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01.

· O botín de Douro foi clasificado en caixas de madeira dentro da adega do Deeep Sea Worker, antes do seu translado á llla de Man. As moedas de ouro do século
foran subastadas na Galeria Christie's.
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Obelga Robert Stenuif, mergullador dos teso uros de Rande en 1958, participou na operación

Unha empresa norteamericana depredou o botin
do Douro, afundido diante de Corme en 1882
Foi un roubo de trinta e catro
lingotes e máis de 25.000 moedas de ouro, a menos de 14
millas da punta do Roncudo. O
atraco fixérono técnicos franceses do instituto estatal /tremer por encarga de financeiros
norteamericanos,_que escavaron cunha enorme draga de
bandeira panameña os restos
do Douro, afundido en 1882.
En Febreiro de 1976, TVE comprou a película do espólio á
unha produtora ruso-francesa
e proxectouna pola 2ª Cadea.
Foi en 1995. Os depredadores
contaban co permiso da Capitanía da Coruña só para exploraren
a costaJ pero acabaron rañando
o fondo cunha draga xubilada
dos pozos de petróleo do Mar do
Norde que le'vantou o tesouro.
Antes trouxeran o Scorpio, un
cargueiro francés de 5.000 toneladas, dotado con sonar, video-su m ari ño e detector de
metais. Como xefe desta expedición viña Robert Stenuit, o
submarinista belga que buscara
co norteamericano John Potter
o Santo Cristo de Maracaibo ,
un dos galeóns de Rande, na
entrada Sul do mar de Vigo en
1958. Roberto, como o chamaban os mariñeiros de Baiona,
estivera a piques de morrer por
embólia de nitróxeno cando subía de mergullar a aba do Agoe i ro, a 80 metros. De Potter
aprendera a buscar tesouros
nos museus. Neste caso estudou no Museu do Almirantazgo
británico o expediente do transporte Douro, da Royal Mail Line
(Compañia do Correo Real Británico), que chocara co barco
coruñés lrurac-Bat, por fóra de
Laxe a causa da brétema, o 2
de Abril de 1882, cando navegaba de Lisboa a L1verpool.
Stenuit comprobou que as pólizas de seguros do Douro garantían o valor de 34 lingotes
de ouro e unha fortuna en moedas dos séculos XVII e XVIII.
Despois fíxose co plano do bar-

~

Robert Stenuit, que buscara o tesauro de Rande en 1958, localizou -o casco do Douro.

ha peza de porcelana coa inscripción Royal Mail Une (Compañia do Correo Real Británico),
recuperada nunha sonda de 300
metros, en 43°02' 23" N
09°09'25" W, a menos de 14 millas náuticas por NW da Punta
do Roncudo, despois de utilizaren explosivos sobre o espectro
magnético do casco afundido.

co e determinou a posición en
que fora estibado o tesouro.
O Douro foi identificado por unO Douro foi roubado en ougas galegas, a
menos de 14 millas da ponta do roncudo.

Unha vez situado o barco, a lnternational Marine Sa/vage despachou a draga Deep Sea Worker que conta cunha tenza de 50
toneladas de peso morto, capaz
de erguer 200 toneladas. O barco ten 11 hélices que o manteñen en posición exacta a partir
dun sinal do GPS diferencial (sistema de situación por satélite corrixido cun referencial en terra).
~

Algures no Atlántico
Na reportaxe que rodou Karel
Prokop para a produtora Le
Sept Arte Constance Film, dise
que a busca do tesouro sucede
en algures no Atlántico, nunha
posición secreta. TVE non identificou a alusión (única) á Costa
da Morte, se cadra imaxinandoa
na Madeira ou en Cabo Verde.
Mariñeiros de Laxe e Gorme ,
contratados polos armadores da
draga Deep Sea Worker, pana-
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meña, e polo barco francés de
prospección Scorpio, denunciaron a rapiña do património subacuático, pero o Gabinete de Comunicación da Xunta correu a
voz de que se trataba dun asunto delicado e o conse ll eiro de
Cultura recusou face r comentários sobre o dragado do patri mónio. Funcionários da Mariña pretenderon descoñecer o dragado
e a autorización oficial pa ra
sondeos á lnternational Marine
Salvage . De feito , a Capitanía
concedeulla con data anterior á
da carta na que a compañía norteamericana explicaba a sua intención de levantar un plano batimétrico da costa de Laxe. Tanto o Scorpio como a draga, utilizaron como base de operacións
o porto de Laxe. A operación de
saqueo do pécio durou unha semana e a draga navegou despois á lila de Man onde deixou o
tesouro.
O 27 de Outubro de 1997 a galeiria de arte Christie's puxo en
venda o tesouro do Douro. A lnternationa! marine Salvage quedara co 90% do -ouro e déralle o
resto ás compañías de seguros.
O presidente do Club Náutico de
Laxe, Xosé Manuel Pato Gonzá1ez, promoveu unha protesta
contra o espólio do património
subacuático que foi respaldada
pola Liga Naval e a Deputación
da Coruña entre outras moitas
institucions e que está encamiñada á criación dunha asociación en defensa do riquísimo
património subacuático galego.
Da licéncia concedida á lnternational Marine Salvage e do des, trozo baixo as mandíbulas de
aceiro da draga Deep 'Sea
Works dunha peza única do património naval, non se derivaron
· responsabilidades políticas, nen
para a Xunta nen para o Governo central. Igualmente non mereceu comer:itários das institucións públicas o feito do /tremer
(Instituto Francés de Investigación para a Explotación do
Mar) , da Administración estatal
francesa participar na rapiña. •

scoito música de Bach e
releo a Castelao, .quizais.
unha maneira pedante dé
celebrar á vez os aniversários
de dous personaxes queridos.
O son grave do violonchelo
pon un fondo dramático ao
comezo do libro segundo de
"Sempre en G aliza": o auto .:descríbese co mo fill o dunha
pátria descoñecida, en N ova
lorque, diante da fiestra en sombrecida polo "rañaceos" de
enfronte , n o que poida qu e
houbese checos, austriacos,
polacos, alemáns, xudeus ... escribindo quizais sobre os seus
próprios problemas, pero alleos á existéncia da Galiza, unha
pátria perd ida no cao dunha
guerra civil na que non puid
loitar de eu, porque a indifereéncia dos centrali ta rcpublicán s •semellan tes no eu
con cepto de soberania a s
centralistas monárq uicos• ll
impediu acceder ao autogovern o posíb 1, dentro das limitadas ca nl e con tit uci nai
d unha República "federábel",
q ue só ace ito u a u tonomias
ba ixo pre ió n (Cataluña e
Euskadi) .

Relendo o avatare do Estatuto ga lego naq uel Parlamento
en guerra, dividido na fixación
de prioridade , pero ispo to a
sacrificar o dereito democráticos dun povo en aras da agrada unidade do E tado (curiosamente, o memo agrad
Estado unitário que defendian
os que loitaban para apla tar
as liberdade ), un pode ch gar
á conclusión de que hai mentalidades que se manteñen eenta ano de poi de que Castelao e cribira aquelas cou a
diante daquela fie tra en ombrecida, obre todo cando e
escoita a Aznar e demáis p líticos da dereita triunfal f l r
de "la co a" e afirmar con uposta e demag6xica eriedade
que po ición c m a · de E querra Repu licana de
lunya ou do Bloque N
li ta Galeg n n cab
c n tituci6n (d va c , por
sup sto, din ou s pe r ·).
Par ce que le ecid n que
esta Con i uci n n n c ntempla lib rdad d p n amento nen de expre i6n, n n
tampo uco a posi ilidad d
sua própria r n rm . (X
dicía Ca tela , ~ rte e el
separadores s n ele ) . •
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an máis de vinte procesos eleitorais d esd e
1977 e cando se fala de
lei eleitoral só se pensa en lis~
tas abertas e en restrinxir .periodos de mandato municipal
(Vázquez&Cabezas dixit) . Pero
unha e outra vez o proceso es~
tá v iciado e ninguén parece
escandalizarse: en n en gun país
de Europa se vota co mo aqui,
como n unha feira n a que os
votos se reparten antes e despo is, nunha repañ ota porn ográfica. O coléxio eleitoral deberia ser un templo inexpugn ábel de liberdade, n on un ga~
liñeiro de cine dos sesenta. •

