
As cidades únense 
na reciclaxe do lixo 
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As surpresas 
de duas emigrantes retornadas 
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Fernando Acuña: 
"Desde a CIG vemos 
con bons ollos que o 

BNG dialogue 
I • /J cos empresarios 
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As fragatas de Bazán non criarán novas po tos 
de traballo no Ferro! 
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Pechan as librarias ao non ser recoñecidas co o 

espácios culturais \ 
-----~25-~---~-

Pepe Carreiro 

ELECTOR: 
SALVO RESULTADOS ELECTD
RA\5 IMPREVISIBLE~, A 5DBE
RAN\/\ RESIDE NO POBO. 
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Paulo Coelho 
Veronika decide morrer 

Unha novela desacougante 
sobre unha rapaza 
atormentada polo baleiro 
na súa vida. O novo libro 
dun autor de sona mundial 
na versión galega 
de A. B. Costas Vila. 

*** ... ,. 
1950 zooo 
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Unhas datas para a reflexión · 

O 1 O de Marzo, Dia da Clase Obreira Galega, valeirado de contido 
cada vez máis polas organizacións estatais, e o 8 de Marzo, Dia da 
Muller Traballadora, que colle pulo parallemente á toma de 
conciéncia das mulleres, son datas nas que nos deberiamos parar a 
reflexionar cal é a situación real da nosa sociedade. Asi ollaria~ 
mos como a precariedade laboral contrasta cos grandes benefícios 
empresariais e a concentración da riqueza nunhas poucas mans. 
Decatariamonos que o 17 % da nosa povoación activa, 183.000 
persoas, están paradas. Que das que traballan, o 36,05 %, 213.000 
son eventuais. Que as traballadoras temporais representan un 98 
% do total. Que 20.000 persoas emigran cada ano de novo. Que 1 
millón de galegos ainda residen fora, a metade deles no território 
do Estado. Que aumenta a marxinalidade, a violéncia, o derrotis~ 
mo, a pasividade, a destrución da convivéncia e o despovoamento 
e envellecimento povoacional. que os quemáis sofren son as mu~ 
lleres, os xovens e os vellos. Que esta situación é moito pior que 
no resto do Estado ... Isto é o ir ben de Amar?• 

PEPE CARREIRO 

A Guardia Civil espia as 
reunións entre partidos 

(Páx.18) 

Pérez Miramontes ingresou o ano 
pasado 750 millóns nas suas contas 

Xóvenes Agricultores 
entrega diplomas de 

cursos asinados en Xuño 
do 2000 

(Páx.13) 

Segue a participar na campaña cun novo 
atentado e un comunicado 

ETA non quer que os 
abemoles voten ao PNV 

(Páx.18) 
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Os militantes do BNG reciben a Xosé Manuel Beñras nos mítines ao belTO de Presidente!, Presidente! P. BERGANTIÑOS 

O BNG desprazou ao PSOE nos contínuos ataques do PP 

A campaña xa está en clave autonómica 
*A. El RÉ - H. VIXANDE - G. LUCA 

Nos últimos dias de campaña para as eleicións xerais, os discursos e as análises xa está e cla
ve autonómica. Os resultados do 12 de Marzo van marcar os comícios a celebrar na Galiza den
tro de ano e médio. Os principais partídos sábeno. O PP pon como único inimigo ao BNG, e vi 
ceversa, o PSOE comeza a atacar aos nacionalistas e IU quer pactar cos socialistas para entón. 

uxio topino de Barcelona, des
pois de abandeirar a campaña 
contra o catalán, para converter
se na avanzada do españolismo 
militante desde os púlpitos das 
tertúias ou as columnas anchas 
dos xornais madrileños. Federi
co Jiménez Losantos, xa dá a 
voz de alarma, "ven -o BNG!," 
antes de que se coñezan os re
sultados eleitorais. ·"Se a alter
nativa ao PP (na Galiza), dono 
de toda a dereita e o centro elei
torais, amén da fidelidade na
cional española, é esa mestura 
de batasunos e converxentes 
acubillados baixo as siglas do 
BNG, xa ternos outra parte de 
España desestabilizada para 
unha longa tempada", escrebe 
en El Mundo, do Mercores de 
Cinza, dia de xexún, vixília e 
mortificación. 

Losantos láiase do papel do 
PSOE na Galiza, polos pactos 
que tivo primeiro con Barreiro 
Rivas e agora co BNG, afirman
do que "semella claro que o 
PSOE vai perper na Galiza non 
só estas eleicións, senón as 
duas ou tres seguintes, no caso 

"'H!' ''J;,?3~1 . J 

de que non camiñe irreversibel
mente cara á sua extinción". Pe
ro vai máis alá e senténcia que 
"existe unha absoluta unanimi
dade na catástrofe, que será 
calqueira cousa menos sorpren
dente, e que, por desgrácia, non 
afectará só aos socialistas gale
gos senón a todo o sistema polí
tico español" . Como remate 
pontifica: "se o PSOE cree que 
a alternativa a Fraga é Beiras, 
entón haberá que elexir entre 
Fraga e Beiras. O único inútil 
será votar ao PSOE ( ... ) porque 
se o PSOE ·non é un partido na-_ 
cional, sobra na Galiza, como o 
PP en Catalunya". 

Tamén Celso Delgado Arce, ca
beza de lista do PP por Ourense 
(ex-militante do PNG), afirma 
que se o BNG consegue grupo 
parlamentar próprio e Madrid o 
seu protagonismo se vai acre
centar e, o PSOE, nas próximas 
autonómicas non terá xa nen
gun papel que xogar na Galiza. 

Porque as autonómicas xa son 
as que están a preocupar ao PP 
galega. Tanto é asi que, na sua 

campaña, hai unha mensaxe re
currente, ademais dos ataques 
de Fraga a Beiras chamándoo 
"tolo": "Beiras nunca vai gover
nar, vaise retirar antes". A leitura 
psicanálitica desta preocupación 
constante é a de "coídado, Bei
ras pode governar, hai que pa
ralo". 

Tan en clave autonómica está a 
campaña que, para o PP na Ga
liza, o PSOE desapareceu como 
inimigo e os ataques céntranse 
nos nacionalistas, incluidos os 
de Aznar na sua visita, utilizan
do empresas coma Sogama, pa
ra socavar a sua imaxe eleitoral 
coa retirada dos cestos de reci
claxe. Os naeionalistas contrata
caron cos socialistas, apresen
tando un plano próprio e poñen
do de manifesto como nengun
ha capital, incluida Ourense, es
tá co plano de recollida selectiva 
proposto pola Xunta. 

Mais o PSOE tamén foi mudan
do de inimigo na Galiza segun
do se foron asentando os inqué
ritos. Se, ao comezo, os ata
ques contra os nacionalistas es-

,, 3 

taban patrimonializados por 
Francisco Vázquez, nos últimos 
dias sumouse Pérez Touriño, e 
até alcaldes como López Oroz
co, de Lugo. Algo que non gos
tou nada ao BNG. Beiras, na ci
dade amurada, recordou que o 
BNG ten paciéncia, pero "póde
senos acabar". 

Mais semella que non vai suce
der nos dias que restan. Para o 
BNG o grande inimigo é o PP. 
Agora e nas autonómicas, den
tro de ano e médio. Contra el 
·dirixen todos os ataques. Sec
tor por sector, política por políti
ca, mentres debulla as contas: 
"cinco está seguros; dous en 
Pontevedra, pois o PP non. vai 
superar o 50% dos votos e nós 
superaremos o 20%; dous na 
Coruña, está máis fácil ao ser 
un máis e achegarnos ao 20%; 
un en Ourense, co 20% dos vo
tos danos. Resta o de Lugo. 
Para aseguralo haberia que su
perar o 20% e lograr que o PP 
non conseguise desbordar o 
teito do 50%. Irnos polo sexto". 
afirma Beiras, mentres olla cara 
o Pazo de Raxoi. • 
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9 DE MARZO DE 2000 

Camilo Nogueira, europartamentário nacionalista. A.N.T. 

Unha opción política 
que cumpre dous séculos 
Venta un nordestiño amoroso 
dentro da Barra de Laxe, como 
o pinta o mariñeiro-poeta Antón 
González Lema, e dende o Bar 
Atlántico acristalado vense aba
near os saramagos nas dunas. 
Camilo Nogueira talara na vés
pera en Riotorto, Ponteceso, 
Muxía e Cabana. A semana de
nanterior estivera en Bos Aires e 
Montevideo e antes en Berna e 
Zurich. Laxe é un dos moitos 
concellos que non deixan de 
pronunciar o ché emigrante nen 
de cebar herba mate, e rodea a 
Nogueira con perguntas sobre o 
novo governo de De la Rúa e o 
final releado do Turco Menem. 

Unha mesa a rentes do cristal es
tá ocupada por catro xogadores 
de dominó que contestan ás cha
madas de atención do presenta
dor cunha desputa sobre a branca 
dobre. Xosé Vázquez, primeiro da 
lista do Bloque ao Concello, tala 
da diferéncia entre ter valedores 
nacionalistas en Madrid ou non te
les: "De contar con eles a tempo, 
non nos aplicarian a Lei de Cos
tas coma se isto fose a beiramar 
de Valéncia". Xosé Ramón Lema, 
alcalde interino de Cabana, di que 
o nacionalismo representa un pe
rigo para o saco de votos en que 
o PP ten convertido ao pafs. 

Antes de comezar, Nogueira ten 
unha palabra para os parroquia
nos pródigos que non están no 
bar por causa da campaña, se
no n polo deporte de mesa, o 
branco do país ou a tapa de ma
carrón con carne. A afirmación de 
que ternos un eleitorado plural, 
cunha forza política emerxente e 
outra en debalo, suspende un rui
doso barallado de fichas de domi
nó, como se fallase a corrente da 

amplificación. Agora todo o bar 
está pendente da opinión do eu
ro-deputado, que fala sen micró
fono: os votantes do futuro, amo
cidade e a fronteira dos corenta, 
están co nacionalistas. Ala onde 
o mapa do país soporta máis alta 
idade média, sobre todo no rural 
máis empobrecido, os autobuses 
de Guiña fan magas. "Procede
mos dunha forza que nacera hai 
dous séculas, na onda da Revo
lución Francesa; como en moitos 
outros países do mundo, os na
cionalistas abrazaron a idea de 
utilizar a democrácia para con
querir a liberdade". En todo ese 
tempo, os nacionalistas só poden 
manifestarse nos breves momen
tos en que é posíbel exercer a 
democrácia. "O espazo autonómi
co, insuficiente, permitenos mani
festamos con máis forza". Os in
mensos recursos da Galiza de
ben dar para que o país poda vi
vir folgadamente, sen ter que 
acudir á emigración. 

"Fraga non propón nada novo; ben 
se ve que o seu discurso político 
está esgotado", di o deputado ga
lega en Estrasburgo e, o que corta 
o xogo na mesa de márbre, levan
ta a vista e abanea a cabeza con 
desconfianza. Tañamos a festa en 
paz. "Fraga asume a conciéncia 
denigratória que tiña o Estado an
terior dos galegas". As accións de 
govemo a respeito do país son co
ma regalos de reis, igual que con
cesións de boa vontade para un 
protectorado. A ficha que estampa 
agora a lousa branca parece unha 
protesta para os que están na me
sa pero o resto da audiéncia sén
tea coma un remache para a de
rradeira frase de Nogueira, Xusto 
un segundo antes dos aplausos e 
as felicitacións. • 

Un chanza máis 
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Ou os socialistas coruñeses actuan ás costas do PSOE e este consinte ou hai delito eleitoral 

Francisco Vázquez pede o voto para si pero 
non para o resto dos socialistas 
Unha campaña pedindo o voto 
exclusivamente para Francisco 
Vázquez na candidatura ao 
Senado pon de manifesto que 
os socialistas coruñeses ac
tuan ás costas do resto do 
PSOE, que este consinte unha 
c~mpaña por libre do alcalde 
coruñés ou que se está a co
meter un delito eleitoral. Por 
outra banda, descoñécese de 
onde veñen os cartas para pe
dir o voto a Vázquez, cando a 
lexislación abriga á claridade 
nas cantas dos partidos e das 
campañas eleitorais. O secre
tár i o de Organización do 
PSOE galega sabe da campa
ña pero evitou pronunciarse. 

Unha autodenominada Plata
forma Cidadán de Apoio á 
Candidatura o Senado de 
Francisco Vázquez pola Pro
víncia da Coruña está a reali
zar un envio masivo de pro
paganda na que solicita ex
clusivamente o voto para o al
calde coruñés pero non para 
o resto dos candidatos socia
listas ao Senado. "Enviámos
che a papeleta, co voto para 
Francisco Vázquez, permitin
do asi que podar elixir aos ou
tros dous candidatos que pre
fi ras", di o envio postal, que 
deste xeito dos tres candida
tos socialistas ao Senado, 
Francisco Vázquez, Agustin 
Vilariño e Célia Villanueva, in
vita a votar u nicamente ao al
calde coruñés. De feito envia 
unha papeleta co "xis" impre
so na casiña que corresponde 
a Francisco Vázquez. 

Ainda que A Nosa T erra puido 
saber que persoas próximas a 
Francisco Vázquez son as que 
impulsan esta campaña, des
coñécese exactamente de on
de parte o envio. En todo caso, 
os enderezas postais son os 
do censo eleitoral que se pro
porcionan unicamente aos par
tidos políticos e na parte supe
rior direita do envelope figura o 
marchamo "Envíos postais de 
propaganda eleitoral. Fran
queo pagado". Deste xeito, ou 
ben algun partido político orde
nou a impresión con só a mar
ca na casiña de Francisco 
Vázquez, organizou o envio, 
subministrou o censo e asinou 
en Correos a orde de envio, oü 
alguén cometeu un delito elei-
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Carta e papeleta enviadas aos coruñeses pala Plataforma Cidodá de Apo.Jo á Candi· 
datura ao Senado de Francisco Vázquez polo provincia da Coruña. 

toral. Asi, ou os socialistas co
ruñeses organizan campañas 
por libre de costas ao PSdeG
PSOE, ou este partido consin
te, ou hai delito. 

Consultado o secretário xeral 
dos socialistas galegas sobre 
algunha autorización para rea
lizar envios desde algunha se
de socialista solicitando o voto 
exclusivamente para Francisco 
Vázquez, Emílio Pérez Touriño 
contestou cun educado "nen 
puta idea" e remitiu o asunto 
ao secretário de Organización 
do partido, Antón Louro. Este 
último evitou pronunciarse en 
todo momento ainda que si tivo 
coñecimento desta situación. 
Todo indica que o PSOE gale
ga non estima oportuno tirar 
das orellas a Vázquez a estas 
alturas de campaña. 

Por outra banda, e á marxe 
das consideracións políticas, 
unha campaña de semellantes 
dimensións precisa dun inves
timento en impresión de pape
letas e envios postais para o 
que é necesário dispor duns 
recursos económicos que nes
te .caso son de procedéncia 
descoñecida, cando a lexisla
ción abriga á transparéncia no 
financiamento dos partidos e 
das campañas. 

Dase a coincidéncia que no 
envio inclúese un documento 
bilíngüe que ten un post data 
no que di: "Non esquezas que 
se marcas máis de tres no
mes o seu voto será nulo", 
precisamente un aviso que 
Francisco Vázquez non se 
cansa de repetir durante esta 
campaña.+ 

Moitos galegas decatáronse da importáncia que para 
Galiza tiña o conseguir representación en Madrid, 
cunha forza polftica própria, cando, na noite eleitoral, 
diversos políticos, tanto do PSOE coma do PP, e a 
case totalidade dos analistas, tocaron ao arrebato as 
campás mediáticas. Agora, á vista dos inquéritos, xa 
voltan a alertar do perigo que para a "unidade de 
España" representa que o nacionalismo galega acade 
idéntica consideración que bascas e cataláns. 

próprios para situar sobre da mesa, para negociar, 
para loitar por eles fronte ao Governo central, cando 
os deputados nacionalistas comezaron o seu traballo 
no Congreso dos Deputados. Galiza pasou a ser outra 
en Madrid, a ter persoalidade própria e posturas 
diferentes, e, deste xeito, a reflexarse ante os próprios 

estase a producir a reconfiguración da UE e a 
marcar o posicionamento que nela vai ter cada 
eurorexión. Posicionamento que vai depender, de 
xeito relevante, do que estas acaden no próprio 
Estado, pois a UE é unha estrutura de estados. Só 
se Galiza pode mostrar unhas forza política própria 
con peso específico para incidir no Estado, vai ser 
considerada á hora das negociacións e pode 
entrar, coa voz própria que non tivo na 
Restauración Borbónica, no deseño das novas 
estruturas, tanto políticas coma económicas. A 
capacidade de Galiza vai depender, por iso, da 
puxanza das suas forzas políticas próprias. Os 
casos de Euskadi e Catalunya son un claro 
exemplo. Xa é hora de esquecer os laios pola forza 
que teñen os demáis para consegui r causas e 
dotarnos do peso político necesário para 
conseguilas nós tamén. • 

Non só é "outro máis" na desputa pola configuración 
dun novo estado adaptado ás realidades 
socioculturais, senón que unha nación esquecida, 
ninguneada, apoupada, insultada até no diccionário ga 
Real Académia Española, comeza a emancipación. E 
coma se un criado reclamase libertade, ser tratado 
coma persoa con todos os seus dereitos, incluido o de 
decidir o seu próprio futuro. Moitos galegas souberon 
que Galiza tiña dereitos que defender, intereses 

galegas como algo singular. · 

O 12 de Marzo, só hai que ollar as reaccións actuais, 
Galiza pode subir outro chanza no seu posicionamento 
no Estado. Un nacionalismo con grupo parlamentar 
próprio non significa unicamente maior capacidade de 
traballo, de defensa dos intereses dos galegas, senón 
situarnos en igualdade de condicións coas outras 
nacións. Algo que, na letra, está na Constitución, pero 
que, na práctica, nunca se evidenciou como tal, xa 
desde o mesmo momento da chamada Transición. 

E non estamos nun momento calquera. Neste intre ANOSA TERRA 
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Martes de entroido, unha do PP cos pensionistas 
O PP domina o mundo dos pen
sionistas, sobretodo o dos cen
tros da terceira idade. Non hai 
nada mellor que un clube de xu
bilados para amañar un mítin 
popular. Que llo digan aos ve
llos que asistiton ao baile-mítin 
do PP na discoteca Nova Olím
pia de Vigo este · 
Martes de entroi-

Moitos 

e vários centos de vellós de 
guateque. Na entrada o · PP re
partia papaletas e unha invita
ción para un r~fresco. Dentro 
oferecíanse bandexas cun ága
pe. As meiasnoites eran as que 
tiñan máis éxito. Despois rema
tábase a empanada. Ao final 

sempre quedaba 
algun triángulo 
-nas bandexas: 

- demasiado secos 
do. lan de toda a 
província, en au- _ 
tocar, onde a 
moitos xa lle de
ran as papeletas. 
Nos máis dos ca
sos os clubes de 
xubilados foran 
os lugares de re
crutamento. 

dos asistentes 
ao mítin foron_ 
recrutados nos 
centros da 

para apagar a 
sede cun único 
cup (combinado 
de champán con 
laranxa ·e unha 
pinga de licor). E 
é que o PP resol
veu o convite sen 
grandes dispén
dios: de bebida o 

·terceira idade .. 
Pero os vellos ta
m é n dominan o 
amaños popula
res. Máis de meia 
hora tardaron en 
entrar os aproxi
madamente sete-
centos pensionistas que acudi
ron ao baile. Sen presas, sen 
agóbios, sabian ben que non 
haberia festa até que entraran o 
conselleiro de Sanidade Xosé 
Maria Hernández Cochón e os 
deputados Carlos Mantilla e 
Ana Pastor. 

Dentro, o guardarroupa perma
necia valeiro. Os vellos non co
ñ ece n a mecánica do Nova 
Olímpia, unha discoteca versá
til. Templo de ligoteo para ma
duros pero ·tamén sala de con
certos. No mesmo cenário no 
que o Martes de entroido o PP 
trataba de adoutrinar aos xubila
dos, ao día seguinte, Mércores 
de cinza, as punkies california
nas de L 7 daban un concerto. 

Unha sala multidisciplinar, pois, 

cup, prévio entre
ga da invitación, 
e de comida un 
pincho da paste
laria dunha mili
tante popular. 

O mítin empezou forte. A depu
tada Ana Pastor comezou di
cindo que cando o PP chegou 
ao Governo central estiveron 
nun tris de non poder pagar as 
pensións do mes por falta de 
caixa. Nengun problema, José 
María Aznar nunca deixará tira
dos aos pensionistas . . Lago, o 
discurso de Pastor decaiu· e só 
arrancou unha salva ao prome
ter conservar as pensións de 
viudedade a quen case en se
gundas núpcias. A deputada 
·case conquire durmir ao auditó
rio debido ao prolongado do 
seu discurso. Por veces o mar
múrio apagaba a voz de Ana 
Pastor ao tempo que algun mili'
tante responsábel reclamaba 
siléncio. Habia. tamén unha 
guerra calada á caza de bande-

Os pensionistas que o PP congregou na sala Nova Olímpia estiveron a agardar pola hora ele empezo do baile sen pnmar maior 
atención aos discursos. P. BERGANTIÑOS 

xas entre uns vellos que per
manecian sentados á espera 
de comezar o guateque. 

Despois chegou Carlos Mantilla, 
que se despachou en tres minu
to~ · e que veu .a recoñecer que 
"non todos_ os que están aqui 
comulgan coas nasas ideas". 
De seguido Hernández Cachón 

-foi igual de lacónico; fixo un pa-
- nexírico de Fraga (''ten cualida-

des que non ternos os que esta
mos aqui", chegou a dicer), e 
prometeu unha residéncia en Vi
go con cento cincuenta prazas. 
Dita iso, comezou o baiJe. 

Os vellos que van aos bailes do 
PP bailan igual que o resto, pe
ro van en autobus. Non todos 
son populares, pero miran para 
outro lado. Só alguns van enga
nados. "Entereime da festa na 
Cultural", di unha viciña de Vigo, 
que do PP sabe ben pouco. "O 
caso é vir ao baile", proclama 
unha vella da Cañiza. Outra, de 
Moaña, recoñece a sua filiación 
popular e un de Vigo, dise ex
combatiente a pral do exército 
de Franco: "como non vou estar 
aqui!", exclama. 

Pero uns e outros están ao 

mesmo. Na p ista de arr iba , 
máis pequena, e nas butacas 
desta zona sitúanse moitos xu
bilados que nen chegaron até 
abaixo nen viron aos oradores. 
Moitos deles nen prestaron a 
atención ao mítin. Abaixo, é 
máis difícil o escaqueo, pero os 
impacientes danlle á língua 
mentres os políticos largan. Co 
baile, a pista bai enchéndose e 
as bandexas valeirándose ... 
con este canto, o dia doce o PP 
agarda atopar setecentas pape
letas máis nas urnas. Pero sabe 
que máis de un haberá de votar 
por outra opción.• 

Ante Os pronósticos, o PSOE arremetiContra o BNG na fin da campaña 
Os últimos inquéritos publicados 
motivaron no PSOE unha _respos
ta contra o nacionalismo. Os so
cialistas ven uns resultados moi 
igualados e a militánci? comeza a 
percibir ao BNG 
como a formación 

militáncia -todo o público era 
militante no mítin vigués- este
xa máis atenta aos adversários 
políticos imediatos que ás cues
tión s ideolóxicas que podan 

centrar esta con-
t en da. Pero· se 

que vampirizou a 
sua forza eleitoral. 
Tanto un aspecto 
como o outro pal
páronse no mítin 
que este partido 
ofereceu o Luns· 
de entroido en Vi
go. 

0 PSOE ten 
un problema 

Paco Vázquez é 
un referente na 
Coruña e mesmo - -
en Vigo colleita 
os _aglausos_l!láLs· 
encendidos, non 
serve para todo o, 
país poi~ sua 
tendéncia a des
marcarse do par
tido e ir por libre. Os mítins socia

listas da Coruña 
e Vigo poñen de 
manifesto a exis
té n ci a de dous 
partidos. Na C0-
ruña o Luns ante
rior Joaquín Al
munia atopara un 

de lideraz~j"o e 
a sua militáncia 
presta máis 
atención 
aos problemas 
orgánicos 

O estarzo mobili
zador levado a ca
bo polo PSOE co
ruñés no seu mítin 
central foi maior que aos s_~ciais. 

público que aten-
dia máis a cues-
tió ns sociais ·e 
económicas que 
o de Vigo, máis 
pendente da vida partidária. E é 
que na Coruña os problemas 
son outros. Paco_ Vázquez é un 
líder que auna o partido na sua 
cidade e que permite centrar o 
discurso político na campaña 
eleitoral. En Vigo, entroques, e 
en xeral na Galiza, hai un pro
blema de liderago que fa¡ que a 

-que o vigués por
que o Auditório da 
Canteira de Santa 
Margarida é moito 
máis grande que 
o do Centro Cultu
ral CaixaVigo, por 

iso na Coru_ña a composición do 
público era diversa, mentres que 
en Vigo estaba constituido por mi
litáncia da cidadé e de toda a co
marca. Ademais, a falta de lide
razgo no PSOE vigués ten frag
mentado o partido e desde hai 
anos as famílias enfréntanse até 
violentamente. Un exemplo, o ex 

Os alcaldes socialistas das capitais galegas, agás o de Vilagarcia, arroupa~n a Carlos Principe no mitin de Vigo. X. CARBALLA 

ministro Abel Caballero, que. no 
mítin da Coruña atopara doado 
acomodo, en Vigo apareceu 
acompañado da deputada Car
mela Silva e houbo de sentarse 
"cos de Salvaterra". Silva e Caba-

llero son as cabezas visíbeis dun 
sector que se enfrentou á direc
ción local mesmo con denúncia 
penal polo médio. E froito das di
visións vese con maior receo ao 
contrincante político. 

Da situación é moi consciente o 
secretário xeral dos socialistas 
galegas, Emílio Pérez Touriño, 
que no mítin vigués lanzou un 
duro ataque contra o nacionali~-

Pasa á páxina seguinte 
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Vén da páxina anterior 

mo que callou entre unha mili
táncia, que aplaudiu moito máis 
que mencións a sectores estra
téxicos da cidade como a pesca 
-que suscitou apenas o aplauso 
dunha dúcia de persoas. O dis
curso contra o nacionalismo pro
nunciado por Pérez Touriño foi 
confuso e incoerente. Confuso 
porque con trazo groso asimilou 
o nacionalismo de CiU e PNV 
-que veu a tildar de insolidário
codo BNG; e incoerente porque 
acto seguido houbo de recoñe
cer a necesidade dunha reformu
lación do Estado para pasar a 
unha estrutura federal. 

Antinacionalista tamén foi Váz
quez e ainda que manexou con 
profusión o conceito da solidarie
dade do Estado para coa Galiza, 
elaborou mellar o discurso e non 
o centrou no vitimismo ante CiU 
e PNV. O alcalde coruñés prefe
riu descender ao nível das per
soas para dicer que "son estas 
as que constituen as pátrias". 
Moito máis desenfiado é o candi
dato dos socialistas número un 
por Pontevedra ao Congreso, 
Guillermo Hernández, un desco
ñecido que taima con talar en 
castellano e que tamén sinala ao 
nacionalismo como un grupo 
"que se aprópria de Galiza". 

E m ílio Pérez 
Touriño lanzou no 
m ítin vigués un 
duro ataque 
contra o 
nacionalismo que 
callou entre a 
militáncia. 

Ao discurso contra o nacionalis
mo sumáronse líderes socialistas 
que nunca amasaran unha extre
ma belixeráncia contra o Bloque. 
O mftin socialista vigués foi un re
cital de alcaldes socialistas. Xunto 
a Francisco Vázquez estiveron 
Xosé Clemente López Orozco, de 
Lugo, e Xosé Sánchez Bugallo, 
de Compostela, e tanto un como 
outro, ainda que elaboraron dis
cursos que denunciaban os dese
quilíbrios que provocou a política 
económica do PP, puxeron o 
acento no nacionalismo e sinala
ron a necesidade de agrupar "a 
todos os progresistas". 

E como proba de que os actos do 
PSOE en Vigo son máis orgáni
cos, quer dicer partidários, que 
eleítorais, está en que o público 
pasou por alto críticas de fundo 
ao PP sobre aspectos imedia
tamente relacionados cos presen
tes. Asi, cando o concelleiro vi
gués e candidato ao Senado Car
los Príncipe lembrou que o PP 
"en catre anos non foi quen de re
matar as autovías", non sonou un 
só aplauso e nen sequer Príncipe 
centrou ne.ste tipo de denúncias o 
eixo do seu discurso. 

Por outra banda, hai outr~ moti
vación p~ra o PSOE e máis sin
gularmente os alcaldes socialis
tas desmarcarse do BNG, xa que 
agás no caso de Vázquez, todos 
9omparten tarefas de governo 
con este partido e temen a sateli
zacíón. Sen embargo, o Bloque 
non realiza as mesmas práticas 
e apenas aponta contra o PSOE 
nes_ta callJp~ña. • 
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A importáncia das mensaxes subliminais dos titulares 

Un minuto de luz vermella 
Quince minutos de telediário. 
Ese é o grande reto, a aposta 
de toda unha campaña para os 
principais líderes. Todo un día 
agardando a que se encenda a 
luz vermella das cámaras para 
dicer a sua mensaxe que será 
recollida e ampliada en titulares 
por todos os médios. A maioria 
das veces como acorre coas 
pensións, a mensaxe principal 
é o de menos, -o importante é a 
mensaxe subliminal, a que non 
aparece nas palabras pero que 
é captada polos eleitores. 

Cando o ex President Tarrade
llas andaba a encerellar cos mili
tares preocupado pola perda to
tal do seu papel político, os xor
naJistas trasmitíanlle a Jordi Pu
jol, novo inquilino do Palau de 
San Jaume, moitos dos temas 
que o seu antecesor queria pór 
en circulación. Pujol aprendeu a 
desvialos cunha contestación: 
"iso, hoxe, non toca". Negábase, 
deste xeito, a dimensionar as 
cuestións que non lle interesa
ban. Ao comezo, os xornalistas, 
ainda posesos da sua función 
capitular na democrácia, como 
intermediários entre os cidadáns 
e o poder, alporizábanse coa 
contestación, pero poñian por ri
ba de todo a libertade. Pero pou
co a pouco fóronse acostumen
do e, agora, xa todos saben que, 
cando Pujol non quer contestar, 
afirma un "iso, hoxe, non toca". 
E todos tan tranquilos e coa per
gunta a outra parte. 

Agora a campaña eleitoral do 
PP e PSOE está deseñada de 
tal xeito que as equipas de cada 
candidato programan o que ''to
ca cada dia". Esa é a mensaxe 
central, a única novidosa. A que 
aparecerá nese minuto de televi
sión da TVE-1, en directo. No 
seu atril, concebido para situar 
no cúmio social ao candidato. 
Alá na cima, distanciado dos 
mortais, sabendo que os ollos e 
ouvidos anónimos que o swguen 
van ser logo asaltados cun gran
de ruido que fará que só quede 

Fraga aclkouse na campaña eleitoral ás inauguraciáns antes de cada mitin. Na foto
grafia, co bispo Gea Escolano reinaugurando o Parador de Vilalba. X. MARRA 

unha mensaxe:· a dese minuto 
no que se encende a luz verme
lla, aJá atrás do pavillón, e que 
indica que está en directo. Ese 
minuto, no que desaparece toda 
referéncia imediata, no que se 
enfrenta o candidato á comuni
cación, é o que aparecerá nos 
distintos titulares de todos os 
médios, sabiamente referencia
do con anterioridade pala equipa 
de comunicación. 

É o esquema previsto no que 
as verbas, as mensaxes fluen 
nunha soa dirección; elabora
das, impostas polas equipas de 
imaxe. lnsírense desde o púlpi
to nas mentes dos cidadáns, 
amplificadas polos médios. Non 
existe lugar para a controvérsia 
eleitoral, para as perguntas indi
viduais ou de pequenos colecti
vos, para os inquéritos en igual
dade de condicións das peque
nas organizacións. Xa non exis
ten, como hai anos, aqueles co
lóquios participativos. A audién
cia só lle queda aplausar, abo-

rrirse, incomodarse ... , pero 
~ses dados ninguén os recolle. 

· E o espectáculo eleitoraJ. 

O único que pode sairse do 
guión son os insultos as diatribas 
personais entre os candidatos: a 
anécdota. Un feito singular sen 
contextuaJizar, sen -referéncia, 
sen explicar as causas. É o xor-

. nalismo do gavinete de prensa. 
A versión foéial de cada quen. O 
candidato e a sua equipa progra
man cando, onde, a que hora e 
que van a dicer e saben, que iso 
é o que vai $er titular na case to
talidade dos médios. 

Chegan, deste xeito, ao final da 
campa, ao apartado das pro
mesas. Promesas que son en
ganos, promesas que son ver
dade, promesas que son titula
res, que é o q-ue importa. 

E PP e PSOE atacan aos sec
tores máis desinformados, 
máis manexábeis, máis inde
fensos, con maior precarieda-

Seria a sua derradeira baza para vencer a Aznar 

Almúnia trata d~ . conseguir 
que IU se retire en dei provincias 
Desde o PSOE están a presio
nar en IU para que se retire en 
1 O províncias onde, segundo 
os inquéritos, non ten nengun
ha probabilidade de conseguir 
representación. Segundo a 
equipa de analistas do PSOE, 
deste xeito, poderian conseguir 
até 8 deputados máis. Doutra 
maneira, o PP, favorecido nes
ta ocasión pola Lei D'Hont, su
maria os restos e poderia obter 
14 deputados máis que os so
cialistas. Ainda que os diferen
tes inquéritos situan ao PP ca
tro pontos por . encima do 
PSOE, a. intención de voto ma
nifestada é case a mesma, po
lo que os analistas falan dun 
"empate técnico". A vantaxe da 
dereita consíguena pola aplica
ción na demo.s.cópja de diver-

' .. J J, •~ '-. ,:¡J - J 1 •' • ,1 I 

sos parámetros, como fidelida
de de voto, quen pensa que vai 
gañar as eleic.cións, a quen vo
tou a última vez, valoración de 
líderes etc. 

Desde IU resístanse ás preten
sións socialistas. Hai un sector 
que se nega, con Anguita á ca
beza, e outro que semella máis 
proclive. Estes son partidários 
de ampliar o acordo ás munici
pais e ás autonómicas (na Gali
za xa realizaron unha oferta 
concreta), e de pedir tamén con
traprestacións económicas polo 
diñeiro que 1 U non vai recebar 
ao perder esa importante canti- . 
dade de votos que non lle van 
computar, na asinación estatal. 
De momento as conversas se-

'.J 9.~7~ · c~n megi~~or~s ?~ ,,~~í}do 

da cultura e da prensa, ainda 
que aqui xa Paco Vázquez fixo 
un chamamento p'blico pedindo 
a retirada de 1 U na Gal iza. 

E Aznar tamén. sigue nervioso 
pois nos inquéritos existe un 
30% de eleitores que afirman 
que van ir votar, pero que se 
negan a decir o signo do seu 
voto. Son os que aparecen en 
"non saben/non contestan", 
ainda que adscritos maioritaria
m ente a esta última opción: 
non queren contestar. 

Por outra banda existe un mi
llón de abstencionistas que lle 
darían a vitória a quen fose ca
paz de mobilizal9s nos últimos 
días da campaña. O PSOE es
tá a deseñar unha estratéxia 
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de. Ese sector é, sobre todo o 
dos pensionistas: o 30% do 
censo eleitoral. 

Os xóvenes, xa o dixo Cacha
rro Pardó, coa renarteria políti
ca e a agudeza que o caracteri
za, votan .opcións coma o BNG, 
porque son moi novas e "inex
pertos", e ainda non saben o 
que poden facer desde o poder 
coas axudas, coas subven
cións, cos ·pastos de traballo, 
coas licéncias, coas pistas e 
coas traídas de auga ... Pero os 
pensionistas dependen da pa
ga de todos os meses, cada 
vez máis minguada a respeito 
do custe de vida. Eles e elas 
pasaron por moitas e saben co
mo a ditadura franquista os ex
cluía, tiráballes mesmo a vida 
se era necesário para o poder. 

Aznar promete aumentar o 10% 
as pensións. E os xubilados, as 
ciases pasivas, que se dicia, bo-

-ta cantas: cinco, seis, sete mil 
pesetas máis cada mes. Tres 
oombonas de butano para o in
verno e catro caixas de cervexa 
para o verán. Os titulares non 
din que será "para os catro anos 
da lexislatura". Un 2,5% cada 
ano. O que xa está aumentando. 
Máis ou menos o que sube o ní
vel de vida. Pero Aznar nen asi 
se compromete. Subirá o 10% 
"sempre que a economía espa
ñola teña as tendéncias que re
flexa até de agora". 

Pero moitos pensionistas só se 
quedan .coa cantiga da suba. A 
maioria nen sequer iso: para 
eles o importante é quen paga 
as pensións. Quen paga é o 
Governo,- asi que hai que votar 
a quen manda, e quen manda 
é Roque, e Roque é Aznar. 
Ese é a grande mensaxe que 
dá a desputa das pensións. A 

' mensaxe subliminal que non 
recollen os titulares. A mensa
xe implícita que só se pode 
transmitir desde o poder. Unha 
mensaxe sen futuro, pero efec
tiva eleitoralmente.• 

para que acorra como hai catro 
anos, cando, afirman, "eses 
abstencionistas eran maiorita
riamente desencantados do so
cial is me pola nosa actuación 

·nos GAL". Agora intenta recu
peralos, sobre todo coa auto
crítica. 

O xogo de escanos para que 
governe Almúnia é tan revirado 
que, por exemplo, ao PSOE en 
Lugo, onde os inquéritos lle 
asina un só deputado por am
plo marxe, lle poderia interesar 
que o BNG conseguise o seu, 
que se desputa por tan só un 
milleiro de votos co PP. O mes
mo pasa entre PNV e PSOE, 
para tratar que o PP perda 
dous en Euskadi que poderian 
ir aos socialistas.• 

') '., ... ¡ ' ~ - t- • " ~ "' ... 
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OPtNIÓN 

ENSINO PÚBLICO E tABUS 
POSTMODERNOS 

onde os meninhos choram 
por terem nascido . 
Palavra e Memória 

A atención á diversidad.e é hoxe o cabalo 
de batalla da ESO. Son várias as medidas 
previstas na leí para que sexan aplicadas 
polo p rofesorado e polo centro aos alum, 
nos con dificultades de aprendizaxe. Pre, 
téndese as í que estes fiquen no sistema 
educativo e no ensino obrigatório até os 
16 anos todos e até os 18 os de maior fra, 
caso, se asi eles o deciden . Agardase que 
un alumno que aos 12 anos promociona 
do seu 1 2 curso de ESO ao 2 2 con todas as. 
roatérias suspensas, poda recuperar coa 
aplicación de diversas medidas das que as 
máis drásticas son: repetición de curso, 
duas veces durante os catro anos da etapa, 
e/ou rebaixa de obxectivos a acadar. N a 
maior parte dos centros parece establecer, 
se unha promoción de 32 a 4º máis ou 
menos dificultosa, máis ben menos, para
º alumno. Este pode promÓcionar con al, 
gunhas matérias suspensas, segundo esta, 
bleza o centro. 

Pédese comprender doadamente que un 
profesor que encha o seu horário funda, 
mentalmente con grupos de 2º e principal, 
mente 32 de ESO -os xa seleccionados de 
4º e os bacharelatos serán para xefes de de, 
partamento e outros asimilados, non vai 
ter a vida fácil. Recentemente, a adminis, 
tración tirou unha nova medida de aten, 
ción á diversidade: as agrupacións espedfi, 
cas. Tal medida estabelécese para carro 
matérias concretas. Os demais profesores, 
até once ou doce, aturan como podan aos 
seus alumnos con dificultades. 

Parece que a medida non foi ben acollida, 
sendo o argumento principal en contra a 
segregación que, segundo alguns, conleva. 
Ainda que a razón máis contundente que 
se pudo ouvir nalgunha ocasión foi aquela 
dun docente aspirante á cátedra: "non está 
claro quen vai dar aos segregados, ainda lle 

- pode tocar ao catedrático". Nos institutos 
públicos, sobre todo nas periférias das cicla, 
des, pódese constataG na prática diaria, que 
polo que se refire ás tiaxectórias condutuais 
e curriculares dos integrantes dos grupos de 
3º, a composición dos mesmos fai relevante 
unha dualidade evidente: 

a) Alumnos con condutas máis ou menos 
ben integradas na vida escolar e mesmo na 
dinámica do grupo, sexa cal for o séu coefi, 
ciente e o seu rendemento intelectual, que 
permitirían o desenvolvemento da progra, 
mación estabelecid~ así como as práticas de. 
atención á diversidade factíbeis. 

b) Alumnos con traxectórias conduti.J.ais 
problemáticas e mesmo moi problemáticas 
que, malia a sua idade, arrastran procesos 
de socialización inconclusos, con situa, 
cións familiares desfavorábeis, cando non 
moi críticas, completamente desengancha, 
dos da vida escolar e que aes seus 14 anos 
descoñecen o que sexa a norma máis ele, 
mental da convivéncia. Trátase de alum, 
nos vítimas en moitos casos da própria si, 
tuación familiar e vítimas dunha situación 
escolar concreta da que se ausentan regu, -
larmente 3 ou 4 días como sanción á sua 
condura, agardando como Sísifo a seguinte 
sesión. Son práticamente os únicos candi, 
datos á sanción de cámbio de centro, sabe, 
dores todos, menos eles, de que a escola 
nunca Hes reservou un sítio que contex, 
tualizara e compensara as suas caréncias e 
de que só lles queda a aboa coas suas pre, 
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gárias para que non sexan carne de presí, 
dio. Todos os seus dereitos se ven concul, 
cados finalmente e todo contribue a priva, 
los dunha vida vertebrada. Alumnos que 
coñecen a frustración esc9lar e tal vez a 
angústia existencial de longa data. Dubi, 
damos que para eles as recetas pedagoxi, 
zantes ao uso podan seren fructíferas por sí 
mesmas. A carón destes alumnos en situa, 
ción crítica, habería que an.alisar a condu, 
ta daqueles outros que, con situación fami, 
liar algo mellor, impoñen, polas razóns que 
sexan, a lef na sua casa e só coñecen a 
transgresión sistemáti, 
ca ou tosca da norma. 
Igualmente desengan, 
chados de todo. 

veitando ben os existentes (hai que lembrar 
que bastantes departamentos non cubren os 
horários regulamentarios con horas p ró, 
prias, reducións horárias facultativas, etc. ) 
de xeito que se poda prestar real atención á 
diversidad.e e se poda levar a cabo o proceso 
educativo ao que ambas as duas dualidades 
teñen dereito. Certo que, sendo como son 
fillos do paro, da drogadición, da precarie, 
dade, costa traballo crer que o que se lles 
nega aos pais selles vaia dar aos fillos. 

Se as sacrosantas ciencias da educación o 
permitiran, h abería 
que mencionar aquí 
outra categoría a parte: 

Non confundindo a 
segregación étnica e 
cultural cun agrúpa, 
mento pedagóxico, 
parece evidente que 
estas duas dualidades, 
integrando un mesmo 
grupo, se perxudican 
mutuamente en alto 
grado. Así, poden,se 
constatar na prática 
diaria, retrasos impor, 
tantes no desenvolve, 

'Se as sacrosantas 
ciéncias da educación 

a raza dos vagos. Nen 
apocalípticos nen inte, 
grados ou roáis ben es, 
tes últimos. Simpáticos 
mesmo, equilibrados .. . 
Cun pouco de sorte, el 
pod e chegar a ve lar 
pola seguridade da pá, 
tria, ela pode chegar a 
reproduci rse nunha 
clase máis alta, ainda 
que sempre te rá esa 
rpala conciencia taba, 
quil cos seus propios fi, 
llos: pero se eu fun asi 
na escola ..... Adoitan 
seren repetidores, se 
caen poucos no mesmo 

. mento da progr_ama, 
ción, ritmo convulso e 
lento que ahorre aos 
de conduta normaliza, 

· da e estresa sobrema, 
neira ao profesorado 
que constata cada día 

. como para un grupo 
de alumnos o acadé, 
mico está moi lonxe 
das suas preocupa, 
cións existenc1a1s 
máis fondas e inme, 
diatas e que é precisa, 
mente por afinidades 
relacionadas con esas 

o permitiran, 
haberia que . . 

mencionar aqu1 
outra categoria 

a parte: 
a raza 

d " os vagos 
grupo, non hai proble, 
ma, se caen moitos 
apalancan,se nas tres 
ou catro filas de atrás, 
coas mesas sempre val, 
deiras, toda a hora a 
mirar a figura do profe, 
sor, un escándalo. Se 
vostede os aguilloa, alá 
van en grupo á xefatu, 
ra de estudios: ''a tal 
ten,nos rabia aos repe, 
tidores". Unha cruzada 

preocupacións existenciais como eles, de 
feíto, e espontáneamente se agrupan. Por 
favor, non confundir cos ghettos do 
Bronx e non esquecer, sobre todo, o trato 
dado aos superdotados. 

haberla que comezar contra estes, que cada 
dia son máis e teñen todo ·asegurado: pupi, 
tre, pan e lecer. 

De calquer xeito, as agri.Ipacións que se di, 
señan para todo un curso deberían ser ben 
analisadas, poñendo desde logo ·os medios ne, 
cesarios ( diñeiro, diñeiro, diñeiro .... ,, indica, 
ba Napoleón para acadar a vitoria) e apro, 

En resumo, se estas particularidades con, 
forman o 50% dun grupo, dea sebo ás per, 
nas e gracias ao mes de San Xoán por ter 
chegado. • 

~" " .... .... , ... , "' ..... 
DOLORES V ALCARCEL G UJTIAN é 
Profesora de Ensino Secundario 

9 DE MARZO DE 2000 

O 72 N.A 
LEMBRANZA 

MANuELMERA 

Din que moitos mozos non saben que pa, 
sou no 72, mesmo de Vigo e Ferrol. Como 
pode ser, pergúntanse alguns, cando é un, 
ha data tan importante para o movimento 
obreiro, para estas cidades, para Galiza. 
Pero os anos pasan, e cando non se lembra 
a história os feítos van perdendo forza e vi, 
xéncia, por máis importantes que fosen. 
Son moitos os intereses para que se esque, 
zan aqueles anos. Os poderosos, porque te, 
men que os obreiros novos vexan un 
exemplo naquelas loitas con ecuent e 
solidárias. Os sindicatos "negociadores" 
que poñen todo o seu esforzo na concerta, 
ción, porque abandonaron a presion como 
forma de loita. Corresponde ás fonas so, 
ciais e políticas populare (na i na.listas) 
reivindicar a hist6ria, divulgala, facer dela 
parte da mensaxe cotiá. 

En 1972 non s6 morreron dou traballado, 
res da Bazan, Amador e Daniel, foron feri, 
dos várias dúcias e moitos despedidos. Eses 
feítos, mesmo co seu dramatismo, foron s6 
un aspecto da loita que se desenvolveu pe, 
rante todo ese ano, e que tivo como pon, 
tos álxidos a folga de Bazan para acadar un 
convénio de empresa, e o paro xeral en 
Vigo en Setembro. Foron loitas que viñan 
precedidas de anos de protestas e mobiliza, 
cións, que foron dando confianza sobre a 
sua forza á clase obreira galega, aumenta, 
ron a sua organización e formaron novos 
cadros. Non foi unha loita espontánea, ca, 
sual, ... por iso, mália a represión brutal de 
Marro en Ferrol e de Setembro en Vigo, 
continuou e mesmo se fixo máis forte a 
resposta anos despois. 

Foron datas nas que denrro de Comisi6ns 
Obreiras, daquela o sindicato prestixiado 
e incontestábel, estoupaban as contradi, 
cións. Apareda Qr, 
ganizaci6n Obreira, 
a partir das mocida, 
des do PC, que S on moitos 
cuestionaba a políti, 
ca de acorde coa 
burguesía que estaba 
ao abeiro do sistema 
para derrocar a 
Franco, porque en, 
tendia que isto sig, 
nificaba non des, 

os intereses 
para que e 
esquezan 
aqueles anos. 
Os poderosos 

montar o entrama, porque 
do fascista (Pacto 
pola Liberdade). Un, 
has mocidades preo, 
cupadas pola cultura 
e a língua do país e 
polas reivindica, 
cións nacionalistas. 
Xa non eran só a 
Unión do Povo Ga, 
lego, Galicia Socia, 

temen 
que os 
obre iros 
novos vexan 
un exemplo 
naque las 
lo itas 

lista e o Partido So, consecuentes 
cialista Galega, os e solidárias. 
que solicitaban a 
autodeterminación. 
Por isto tamén o 
ano 72 foi clave, xa que se puxeron as prir 
meiras pedras, dun xeito definitivo, para 
unir nacionalismo e clase obreira, non co, 
mo un proxecto teórico, senón práctico e 
de masas. Todo is to acelerouse dende a 
morte dos dous traballadores de Ferrol, 
pola policía franquista. Espertouse un 
grande movimento de solidariedade, que 
non puido frear a represión, as ameazas, as 
malleiras e os despidos. Non é casual, nen 
unha data máis o 1 O de Marzo, anque ha, 
xa moitos intereses en esquecela. • 

MANUEL MERA é presidente da CIG 
~ ' -..' \, . . . ~ 
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O rexedor de Pontewclra, Miguel A. Femánclez Lores, na fotografia, impulsou a reunión entre os alcaldes das cidades. A.N.T. 

Os alcaldes reuníronse despois de negarse a asinar o convénio con EcoEMBES 

As cidades governadas polo BNG e PSOE 
exixen á Xunta unha alternativa a 5oGAMA 
* P.B. 

Os Governos municipais de 
Santiago, Lugo, Ferrol, Ponte
vedra e Vigo exixirán á Xunta 
a negociación dun plano glo
bal para o tratamento de resí
duos sólidos urbanos alterna
tlvo a Sogama. Nun encontro 
celebrado o Sábado 4 en San
tiago, os seus alcaldes acor
daron solicitar, despols das 
elelclóns, unha reunión co 
Consellelro de Melo Ambiente, 
Carlos del Alamo para apre-
entarlle as suas propostas. 

Nesta xunta os alcaldes decidi
ron trasladar á Xunta de Galiza 
a necesidade de realizar unha 
negociación global e colectiva 
sobre o tratamento da totalida
de dos resfduos sólidos urba
nos, así como sobre os mode
los alternativos e o seu posfbel 
financiamento. E neste sentido 
tamén deíxaron clara a sua 
vontade de non "hipotecar", con 
convénios parciais e específi
cos, o que debe ser o marco 
dun acordo global. 

Os rexedores das cinco cida
des governadas polo pacto en
tre o BNG e o PSOE, márcan
se como obxectivo abordar de 
xeito "global e solidário" a pro
blemática do tratamento e reci
claxe dos resíduos sólidos ur
banos e celebraron esta pri
meira reunión despois da sua 
negativa a aceitar a proposta 
formulada por Sogama, que 
consiste en asinar convénios 
específicos coa empresa En
coembes para a recollida dos 
envases lixeiros. 

Os alcaldes tamén acordaron 
. pospor esta "negociación até 
unha vez rematado o proceso 
eleitoral e solicitar, despois 
dos comícios, unha reunión 
con del Álamo para tratar de 
negociar a alternativa a Soga-

ma. Asistiron a xunta do pasa
do Sábado o alcalde de Ferrol, 
Xaime Bello (BNG), de Lugo, 
López Orozco (PSOE), de 
Pontevedra, Fernández Lores 
(BNG) , de Vigo, Lois Pérez 
Castrillo (BNG) e de Compos
tela, Sánchez Bugallo (PSOE). 

Marcha 
contra a incineración 

Por outra banda, Manuel Soto, 
presidente de Adega, explicou 
que a asociación ecoloxista 
apoia aos concellos galegas na 
sua decisión de 

moi baixas, de tal forma que 
non permiten acadar o 20% de 
recollida de resíduos de enva
ses, que a sua vez son só o 
13% do lixo, polo que a sua 
contribución a reciclaxe será in
ferior ao 3 % do lixo. E desta 
cantidade, o 50% (bricks, plásti
cos, film e diversos plásticos 
mesturados, por exemplo), non 
son reciclábeis. 

Adega denúncia tamén o inte
rese de Sogama de impór aos 
concellos un modelo de recolli
da selectiva que non funciona, 

como forma de· 
abandonar o mo
delo de recollida 
selectiva impos
to por Sogama e 
a Xunta, para 
buscar unha al
ternativa que re
almente permita 
a compostaxe de 
lixo. "O modelo 
de Sogama -si
nala- é o do co
t'iecido contentor 
amarelo, e os re
sultados das ex-

1 
Os resultados 
das experiéncias 
pilotos 

facer fracasar a 
reciclaxe e a 
compostaxe e 
destinar todo o 
lixo á sua inci
neradora e ao 
negócio eléctri

amasan que co. Segundo o 
convénio entre a 
Xunta e Ecoem
bes, o 75% dos 
resíduos de en
vases serán inci
nerados, finan-

o modelo 
de SoGAMA 

non funciona" 

periénci as piloto 
amosan que non 
funciona. Tráta-
se da experién-
cia máis negati-
va que coñece-
mos: o contentar 
amarelo de tapa 
aberta diferén-
ciase tan pouco 
do contido da bolsa de lixo 
mesturado, que a implantación 
deste contentar carece de xus
tificación. Na prática é igual re
cuperar envases do lixo mestu
rado que recuperalos do con
tentar amarelo". 

Segundo dados da própria Con
sellaria de Meio Ambiente, ade
mais da mala calidade dos resí
duos recollidos neste contentar, 
as cantidades recollidas son 

ciándose esta 
opción con 
15. 000 pesetas 

. por tonelada, 
máis do duplo 
que recebarán a 
reciclaxe do vi
dro cu do papel. 
Ao fío, Soto vol
ve manifestar "a 
preocupación de 

Adega pola contaminación 
emitida palas incineradoras de 
lixo, e· o despilfarro de recur
sos e enerxia que supoñen, ao 
queimar materiais que deben 
ser recuperados para a recicla- · 
xe, ou resíduos en orixen". 
Con motivo do Día da Terra, 
que se celebra en Abril, Adega 
estuda organizar unha marcha 
contra a incineración na que 
participarán organizacións de 
diferente tipo.• 

ANOSATERRA 

'Non se move un dedo', din 
os familiares das ví6mas do Zafir 
A xuíz italiana que investiga o naufráxio do Zafir, con dez 
desaparecidos galegas, sinalou que o submarino utilizado 
para baixar aos restos do barco non pode resgatar os ca
dáveres. A xuíz aprobou o día 6 de Marzo as primeiras 
probas periciais, pero os familiares falan dunha espera an
guriosa na que non se dan resultados. Manuela Lema, mu
ller do oficial de ponte do Zafir, sinala que mália as boas 
palabras da Xunta e do Governo central "a realidade é 
que ninguén move un dedo". Por outra parte, os concellos 
de Pontevedra, Rianxo, Póvoaa do Caramiñal, Porto do 
Son, Noia e Gorme, aprobaron partidas que axuden aos fa
f)liliares a sufragar os gastos da viaxe e estáncia en ltália. • 

Autoestradas do Atlántico 
porfia en usar toponimia deturpada 

7 

Sob a excusa de que é unha autoestrada de titularíáaae 
estatal e que usan persoas que "non sempre son 
galegos", a empresa concesionária da A9, Autoestradas 
do Atlántico, S.A., AuoAsA, emprega toponómia deturpada 
para designar localidades como ·ordes, A Barcala, Caldas 
ou O Burgo, ademais de Ferrol. Os usuários que se leñen 
dirixido a AuoASA reclamando o cumprimento da 
lexislación desde o Negociado de Reclamacións recibiron 
como resposta que "esta sociedade non incumpre nengun 
precepto". Ante esta situación a Mesa po/a Normalización 
Lingüística demandou medidas oportunas para pórlle so
lución tanto a esta emprea como ao Ministério de Fomen
to, xa que a autoestrada é de titularidade pública.• 

A CIG lembra. a Fraga 
1 o exe~ício do poder durante o franquismo1 

Manuel Mera, presidente da CIG, respostou ás declara
cións nas que Manuel Fraga calificaba á central nacionalis
ta como "un grupo de guerra ao servizo dun partido". Nun 
comunicado, o presidente da central sindical reseña que as 
declaracións son "d~safortunadas, inoportunas e impró
prias do presidente de todos os galegas". Subliña que a di
tadura franquista, na que Fraga participou, foi debilitada po
lo movimento obreiro. A CIG lémbralle ao presidente da 
Xunta os seus vencellos con persoas ligadas á ditadura 
arxentina_e o seu apoio ao retorno de Pinochet a Chile.+ 

O Padre Silva culpa á consellaria de Familia 
da perda de subvencións 
O Padre Silva, responsábel da Cidade dos Muchachos, re
feriuse ás dúbidas formuladas pola fiscalia do TSXG 
sobre as supostas irregularidades nun convénio coa De
putación da Coruña, que "non precisa mentir nen falsear 
.documentos para obter unha insignificante subvención". 
Silva sinalou que está sometido a unha "caza de bruxas" 
por parte da Xunta debido a sua oposicón a que o novo 
estádio de futbol de Ourense se ubique en terreos da Ci
dade dos Muchachos. Asimesmo criticou á consellaria de 
Família polas acusación de acoller nenos afectados polo 
furacán Mitch de xeito irregular. A investigación promovi
da pola consellaria privou a Benposta de vinte millóns de 
pesetas, quince da Deputación da Coruña e cinco do con
cello de Ourense, segundo o Padre Silva.• 

Unidade por Harón 
solicita o voto para o BNG 
Unidade por Narón, a formación política que governa esta 
vila, ven de pedir o voto para o BNG por consideralo "o 
autentico voto util dos galegas e galegas". A organización, 
á que pertence o alcalde Xoán Gato Diaz, sinala que os 
municípios da comarca sempre foron marxinados polos 
partidos de ámbeto estatal e que é precisa unha forma 
parlamentária "que permita a transformación social e eco
nómica da Galiza desde unha perspectiva progresista".+ 

I . 

Os ecoloxistas felicitan a del Alamo pola 
criación de tres 'monumentos naturais1 

Os ecoloxistas de ADEGA veñen de felicitar ao conselleiro 
de Melo Ambiente, Carlos del Álamo, polo nomeamento 
de tres espazos naturais coa figur~ legal de protección de 
"monumento natural". Estes espazos son os soutos da 
Retorta en Viveiro; Rozabales, en Manzaneda; e as fragas 

. de Catasós, en Lalin. Sen embargo, desde a AoEGA 
lembran á consellaria que o espazo coruñés da Costa de 
Dexo-Lorbé non está nomeado oficialmente como monu
mento natural "despois. de estar exposta a exposición pú
blica a sua declaración e de ter superados todos os t rámi
tes. AoEGA solicita que "a protección deste espazo non 
quede esquecida nun caixón da sua administración".+ 
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DIA DA MULLER TRABALLADORA 

En Vigo as mulleres disfrazáronse de viuvas para enterrar o machismo. P. BERGANTIÑOS 

Actos na Coruña, Vigo e Lugo, e manifestación nacional o 11 en Compostela 

Procesións para soterrar o machismo e 
tendais para pendurar a opresión 
-e>- A. ESTtVEZ 

Coincidiu este ano o Dia da 
Muller Trabal/adora coa recta 
final da campaña eleitoral. 
As organizacións políticas 
aproveitaron para apresentar 
as suas propostas de cara a 
mellorar a situación da mu
ller~ Pero, promesas aparte, 
as mulleres voltaron sair a 
rua o Mércores 8 de Marzo. 
Fixérono en Vigo nunha ma
nifestación que congrega ca
da -ano a máis mulleres, na 
Coruña, onde as sindicalis
tas da CIG participaron dun 
recital coa actriz de dobraxe 
Flor Maceiras, e en Lugo, cun 
tendal xigante para colgar o 
machismo. Convocada está a 
ma_nifestación nacional para 
o Sábado, ás cinco da tarde, 
na Alameda de Compostela; 

Ademais da campaña eleitoral, o 
Día da Muller Trabal/adora c-oinci
diu tamén co Entroido. En Vigo "o 
enterro da sardiña" pasou a ser o 
"enterro do machismo" e foron 
moitas as mulleres que participa
ron da manifestación vestidas· de 
loito. As viuvas do machismo, 
sen embargo, amosábanse máis 
contentas que as que acompaña
ban á sardiña. Antes, o Domingo 
5 de Marzo, un grupo de mulleres 
d~ Lugo decidira celebrar un acto 
de desagrávio a Maruxa Mallo. 
Poucas ruas adicadas ás mulle
res e o mirador que leva o nome 
da pintora en Lugo está 1onxe da 
cidade e non recebe coidados. 
As pancartas que habitualmente 
levan o logo das centrais sindi
cais foron substituídas desta vez 
por pinturas de Maruxa Mallo. A 
vea artística marcou tamén o 
Mércores en Lugo: as mulleres 
participaron dun tendal interactivo· 
para deixar nel todo aquel obxec
to que molestaba ou reprimia. 

A manifestación deste ano en 
Compostela tamén súmase á 
marcha mundial que protesta 
"contra o exceso de traballo e po
breza". Mulleres de máis de cin-

cuenta paises participan dunha 
iniciativa que terá o seu remate o 
17 de Outubro diante da sede da 
ONU en Nova York. En cada pa
ís, celébranse diferentes actos; 
nalguns, o caso de Cataluña, hai 
mulleres en folga de fame reivin
dicando aumentos dos subsídios 
ás mulleres, mellares prestacións 
polo traballo de coidar aos de
mais, igualdade salarial e acceso 
a auga e vivenda. O lema desta 
mobilización mundial é "2000 bo
as razóns para marchar''. 

En Compostela a manifestación 
sairá da Alameda ás cindo da 
tarde do Sábado 11 para rema
tar na praza do Toral, onde ha
berá música, poesia e probabel
mente unha representación tea
tral. "Na luita e tomamos a rua" 
é o lema da festa feminista. 
Convocan a manifestación as 
secretarias da muller da CIG, 
CCOO, CUT e STEG, e organi
zacións feministas como Andai
na, Alecrin, Feministgs lndepen
dentes e Mulheres Nacionalistas 
Galegas, entre outras. 

Canguros e teléfonos 

Non son novas as circunstan
cias· que tan que cada ano o Día 
da Muller Trabal/adora cobre 
máis forza: á discriminación sa
larial únense ás agresións se
xistas. Douscentos casos de 

violéncia contra a muller rexís
tanse ao ano na cidade Vigo 
-ao redor dun 10% da cifra re
al-. Estes foron os datos que . 
manexou a concelleira Ana 
Gandón ao apresentar o plano 
para combatir. a violéncia do
méstica. Duas oficinas fixas, un
ha móbil e un telefono a disposi
ción das mulleres as vintecatro 
horas do dia son algunhas das 
medidas que contempla o plano. 

Outro concello que comezou 
oferecer alternativas ás mulleres 
foi o de Lugo. Carmen Basadre, 
concelleira da Muller, solicitou fi
nanciamento á consellaria de 
Família para catro personas, 
que se adicarian a coidar duran
te unha horas aos nenas daque
las nais que queren estudar. 

Mália as iniciativas dalguns muni
cípios e os avances recoñecidos 
palas centrais sindicais, os dados 
oficiais cantan as verdades. A 
Enquisa da Povoación Activa 
trasloce a alta taxa de mulleres 
-inactivas, o cal as deixa nunha si
tuación de indefensión, reseñan 
na Secretaria da muller da CIG, 
que pon en marcha unha campa
ña co lema "lndependéncia eco
nómica, ilusión e dignidade". Per
ta do 70% dos parados de longa 
duración son mulleres. E, ade
mais do salário, bérrase outro 8 
de Marzo por servizos sociais 
que faciliten a incorporación da 
muller ao traballo, que nengunha 
teñan que renunciar a el por coi-

. dar dun tillo ou dun vello .. 

A manifestación do dia 11 é a pri
meira dunha cadea de actos que 
a plataforma galega que apoia a 
marcha mundial vai celebrar até 
Outubro. Por outra parte, Mulhe
res Nacionalistas Galegas xa -te
ñen preparadas unhas xornadas 
en Ferrol para os días 14, 15 e 16 
deste mes na Fundación Artábria. 
Carmen Freire, Manuela Santalla 
e Begoña Caamaño falarán das 
labregas, da história da muller fe
rrolá e da revolución feminista 
-~~_speitiv§l~ent~ ._ + . . . . . . . 
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Claves 
para a paz 
en Euskadi 
A revista basca HlKA publica 
unha entrevista que Josetxo 
Fagoaga lle fai a Francisco Le, 
tarmendia, "Ortzi", ex 
dirixente de Euzkadizo Ezque
rra. "-Que concesións mútuas 
seria necesário que se fixesen 
entre si os diferentes colecti
vos políticos e sociais implica, 
dos no confuto para que ese 
novo consenso resultase sufi
cientemente sólido, viábel e 
satisfactório? Que marxe de 
manobra poderla ter cada co
lectivo? Que é o que cada cal 
deberla deixar na cuneta para 
alcanzar ese consenso? 

-Eu vexo un acordo inicial 
e, logo, un longo proceso no 
que ese acorde fora 
concretándose e amadurando. 
Ese acorde inicial, que salva, 
das todas as distáncias, pode
rla ser unha espécie de Dow
ning Street á basca, ainda que 
cun contido moi distinto . 
Desde o meu ponto de vista, 
pola parte das forzas políticas 
e sociais que se identifican co 
actual Estado, é imprescindí
bel que dean plena 
lexitimidade a esa parte da 
povoación basca que ere na 
conveniéncia de estabelecer 
un ámbito próprio de decisión 
distinto ao formado polo con
xunto da cidadania española. 
E que fagan o necesário para 
que esa lexitimidade recoñeci
da goce dos mesmos direitos 
que a lexitimidade española 
actualmente existente. Que 
non existan duas lexitimida
des: a española, que é unha le
xitimidade con todas as 
prerrogativas constitucionais, 
e a basca, que ve severamente 
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restrinxidas -as suas en aspec
tos absolutamente 
substanciais. Isto por parte das 
forzas que poderiamos chamar 
nacionalistas españolas. Por 
parte das nacionalidades b~
cas, deberían proceder a unha 
renúncia profunda e sincera 
das concepcións esencialistas 
en torno ao basco herdadas do 
pasado. Pareceríame horroro
so que isto que eu digo dese 
pábulo ás histórias que nos 
contan xentes como Savater, 
como Juaristi, etc. Pero, como 

- eu son independentista e son 
autodeterminista, creo que 
podo dicir, sen que se me ma
linterprete, os problemas que 
eu atopo no nacionalismo 
basco e dos que, por exemplo, 
se poden achar claros 
expoñentes no último 
documento de Herri Batasu
na. Non se pode partir do 
princípio de que, como existe 
unha nación basca, esa nación 
basca é portadora duns direi
tos democráticos que deben 
exercerse case á manee da 
vontade maioritária dos seus 
habitantes. Eu creo que isto 
reposa nunha concepción 
esencialista, que non é a mi
ña. Eu si creo que existe Eus
kal Herria, evidentemente; 
pero non creo nesa Euskal 
Herria eterna e inmutábel. 
Ademais, esa visión cantábri
ca do tema -no fondo, biscaí
ña e guipuscoana- loruce de 
favorecer o reforzamento dos 
vínculos de solidariedade en
tre todos os territórios bascas, 
que pase polo incremento e 
consolidación dos lazos que li
gan os distintos actores colec
tivos e pola renovación e re
xeneración desas redes sociais 
que permitan a confluéncia 
no futuro de Euskal Herria, o 
que provoca son reaccións de 
signo aposto. Este tipo de di
námicas son ben coñecidas. 
Existen, certamente, os con
flitos entre o centro e a perifé
ria (o que poderia ero confli
to entre España e Eu kal He
rria), existen os conflit das 
periférias da periféria cando a 
periféria non formula ben 
suas exixéncias, e entón o 
proceso e complica moito. 
Atopámonos hoxe cun nava
rrismo moi intransixente; po
de que mañá no at perno 
cun antibasquismo radical en 
Iparralde ... Formular dinámi
cas políticas homoxéncas 
iguais para o conxunto de 
Euskal Herria é un atranco 
máis para a consecución d s 
obxectivos que se di 
perseguir."• 

PLANTU. PUBLICAOO EN PAUVRES CH~RrS 
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XAN CARBALLA 

Fernando Acuña 
'A precariedade laboral é o cancro máis importante 

da nasa economia' 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

O SECRETÁRIO XERAL DA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG), FERNANDO ACUÑA, COORDENA A COMEMORACIÓN DO lJIA DA CLASE OBREIRA GA

LEGA. A IMPORTÁNCIA DESTA DATA SÉRVELLE AO SINDICATO NACIONALISTA PARA LANZAR UNHA CAMPAÑA DE "GUERRA TOTAL" CONTRA A PRECARIEDADE 

LABORAL. A INTENCIÓN DAS MOBILIZACIÓNS DO 2000 IRÁN ENCAMIÑADAS CARA A DIGNIFICACIÓN DE TODOS OS POSTOS DE ÁASICOS DOS INDIVÍDUOS. 

En que coordenadas se celebra entande porque consideramos tuación ten moita responsabilida- loitas do 72 a prol da recupera-
o Ola da Clase Obreira Galega? que é necesário que todo o pais de tanto a Xunta como o Governo ción da democrácia. 

se identifique con esta data. Moi- central, porque a porcentaxe de 
O 1 O de Marzo ten un sentido his- ta da culpa de que este dia non empregos precários na Adminis- Este chamamento equivale a 
tórico e comemorativo. A ese nf- estea tan consolidado como o 1 tración Pública aumentou moitísi- un pedimento de voto para o 
vel, cómpre recofiecer o labor das de Maio téñena os devanditos mo nos últimos anos. Este é o BNG 
obreiras e obreiros que en 1972 sindicatos, que non tan todo o cancro máis importante do em-
deron un exemplo de loita sindical posíbel para que isto asi ocorra. prego actualmente. Formalmente, non. Solicitamos 
solidária. Aqueles eran tempos di- o voto para todas as candidatu-
ffceis, nos que non había liberda- Houbo anos nos que a unidade As promesas de pleno emprego ras esquerdistas e unicamente 
des públicas, Galiza non tiña re- sindical que existía entre UGT, son unha falácia porque non te- galegas. Pero recoñezo que, a 
coñecida a sua identidade na- Comisións e CIG en todos os ñen en canta unha previsíbel dia de hoxe, o BNG é o principal 
cional e os traballadores a penas aspectos, trasladábase tamén á queda económica, normal no sis- grupo nacionalista. Por iso se 
gozaban de direitos básicos. To- comemoración deste dia. Pero tema capitalista lago da bonanza deu a· novidade de que o sindi-
do o positivo que ten a época na logo das diverxéncias xurdidas destes últimos anos. Ademais, o _ calismo da Galiza tivo preséncia 
que vivimos débemosllo, en gran entre as diferentes centrais ao emprego que se dá é precário. en Madrid através dos deputa-
parte, ao traballo daqueles. redor da defensa do país e do Os traballadores perderon posi- dos do Bloque. Parece que esa 

emprego, condicionaron estas cións diante das empresas, que representación vai aumentar e 
Loxicamente, o sindicato tamén diferéncias presentes. só pensan na obtención do máis iso énchenos de esperanza. Na 
ten unhas preocupacións de alto benefício, sen importarlles prática ternos estabelecidas re-
presente. Nese sentido, a CIG A precariedade é o pago obri- que descendan os saldos e os lacións públicas explícitas co 
centrou as suas reivindicacións gado aos intentos de pleno direitos laborais. En moitos ca- BNG naqueles aspectos coinci-
na precariedade laboral. Non só emprego? sos, nunha mesma compañia, dentes, que son moitos; espe-
en canto á individual, senón á hai traballadores que teñen un- cialmente -nos temas relativos á 
que se está dando xa a nível co- O acorde do 97 entre a patronal, has condicións, en virtude a un situación laboral que se debaten 
lectivo. A CIG quer loitar en con- o Governo Aznar e os dous princi- convénio, e os máis novas -o fu- no Congreso, como a reforma 
tra diso e deste xeito, considera- pais sindicatos españois, que tivo tura- percibe até a terceira parte de pensións. 
mos axeitado adicarlle todas as tanta repercusión mediática, foi do salário dos máis antigos .. 
mobilizacións deste ano a este un fracaso para evitar a prolifera- A realidade é que a Galiza pare-
asunto. Na nosa acción sindical ción da precariedade. Foi, en tro- ~ Como influe o feíto de ser o ce que comezou a existir a nível 
queremos priorizar a "guerra to- ques, un éxito para os empresá- dia de feche de campaña?_ estatal logo da chegada do BNG 
tal" contra a precariedade. rios, que conseguiron que se aba- Que mensaxes vai incluir a e iso significa que se se consti-

ratase o despido. As cúpulas diri- CIG neste contexto? tue un grupo parlamentar pró-
Esta data perdeu forza no xentes dos sindicatos centralistas prio, todos os galegas van obter 
conxunto do sindicalismo e non fan nada en contra do au- Respecto á cita eleitoral do Do- réditos desa representación, po-
parece que só a CIG segue mento da precariedade. Daquela mingo 13 de Marzo, a CIG fixo lo tanto tamén se verán favore-
adicándolle esforzos. · os contratos precários represen- un chamamento expreso aos cidos os traballadores. 

- taban o 33 por cento de todos os traballadores a que voten candi-
UGT e Comisións Obreiras asinados, hoxendia, a Enquisa de daturas nacionalistas de esquer- Como representante sindical, 
apostaron por converter o 1 O de Povoación Activa revela que no das. Non estaría de máis valorar que opina .dos contactos, ca-
Marzo nunha celebración local 99, o 36 por cento dos pastos de que xornadas el~itorais como a da vez máis frecuentes, entre 
de F_errol, algo que a CIG non traballo eran precários. Nesta si- dese dia son posíbeis tamén ás o BNG e o empresariado? 
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O BNG ten un programa dirixido 
á defensa dos sectores produti
vos da base económica galega. 
Nesa cuestión teñen moito que 
dicir os empresários, sobretodo 
os que teñen consciéncia de que 
operan nun país diferenciado, 
con personalidade própria, que 
cada dia son máis, segundo a mi
ña percepción. Por iso me· parece 
totalmeñte normal que o naciona
lismo galego se achegue ao capi
tal. O programa deste partido non 
está unicamente dirixido á clase 
traballadora, senón que se procu
ra darlles solucións aos proble
mas do conxunto social. Para a 
CIG non significa nengun menos
prezo que o Bloque queira ter en 
canta as inquedanzas desa parte 
da povoación galega. 

Ultimamente, apareceron re-
- flectidos na prensa supostos 

conflitos de loita interna den
tro do sindicato. Que hai de 
certo en todo iso? 

A dia de hoxe, a CIG é un sindi
cato no que convivimos máis de 
40.000 afiliados cotizantes, máis 
de 4.000 representaQtes sindi-

is-;--eentos-de-persoas--qt:Je-es~--
tán no entramado organizativo, 
que é moi complexo é que é moi 
difícil pensar que pode funcionar 
a golpe de chifre. Dentro do sin-
d1cato hái unha pluralidade óbvia 
que non é máis cá traslación da 
estratificación da clase traballa
dora. A defensa do pluralismo é 
un dos sinais de identidade da 
CIG e, polo tanto, afirmar que is
to non é así ou non debera ser 
así é un argumento indefendíbel. 

O que pasa en realidade é que, 
desde a diversidade existente, 
pode haber intres de choque en
tre as diferentes correntes, es
pecialmente cando se achegan 
procesos eleitorais ou congre
sos. Francamente estaría ape
nado se non ocurrise isto, por
que isto indica que existe vida 
dentro da nosa organización. 

A dialéctica governo-oposición 
que se dá na vida política non 
pode ser trasladada mimetica
mente á dinámica sindical. Exis
ten sensibilidades distintas entre 
todos os membros pero hai que 
lograr entenderse, procurar u11-
ha identidade comun e sermos 
todos governo. Tendo en canta 
todo isto, hai que desmentir que 
se estea preparando un proceso 
eleitoral dentro da CIG. O noso 
congreso celebrarase no 2001 e 
até entón non vai haber nengun 
cámbio significativo. 

A estrela da campaña eleitoral 
foi a supo'sta suba das pen
sións. 

Todas as campañas eleitorais se 
converten nun reino da demagó
xia, pensando que os votantes te
ñen a memória feble e non van 
l~mbrar todo o que se está pro
metendo. Abúsase da inmoralida
de do "todo vale" e · esquécese 
que a cidadania ten entendimento 
e sabe cando a están a enganar. 
Cando Aznar promete que as 
pensións de viuvedade van subir 
o 1 O por cento en catro anos, está 
afirmando que non vai existir nen
gunha suba, porque tento en con
ta que o custo da vida sobe esa 
porcentaxe nese período, ao final 
resulta que non medrou en nada 
o poder adquisitivo desas presta
cións. A esta situación sumáronse 
os meios de comunicación, que 
son voceiros acríticos destas pro
mesas sensacionalistas. O único 
que se pretende é chamar a aten
ción dos millóns de pensionistas 
que forman a bulsa máis apetecí
bel eleitoralmente.+ 
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A família López-Villar cántanos os atrancos cosque se atopan as suas tillas ao regreso da emigración 

'Viñemos da Suiza enganados pola Xunta' 
•A.E. 

O 27 de Xaneiro publicába
mos un amplo informe sobre 
sas dificuldades das mulle
res que retornan da emigra
ción. Agora unha família, a 
López-Villar, contanos as cui
tas coas que se atopan aos 
sete meses dos seu regreso. 

"Engaiólannos a moitos para 
que regresemos pero despois 
dan nos coa porta no naris". 
Quen asi tala e Amália, unha vi
guesa retornada hai sete meses 
da Suiza. Sete meses de "sofri
mento, desconcerto, carraxe e 
impoténcia". Para a família Ló
pez-Villar "o de menos é o tra
ballo, con ser importante, pero 
xa nos arranxaremos, limpando 
escaleiras ou de calquer xeito, 
pero os problemas son os estu
d os das nasas tillas, por elas 
voltamos e agora ... Para que 
poda seguir os estudos ternos 
que gastar os nasos aforres de 
25 anos na emigración". 

Á tilla máis vella, Belen, quedá
balle tan só un ano para facer 
décimo e graduarse no conser
vatório superior de música. 
Agora aquí tivo ·que empezar 
de cero ao non lle convalidar 
os estudos. Vai a un conserva
tório privado e ten que facer to
dos os exames -de grado para 
poder ir adiantando cursos. 
"Empezar de novo, coma unha 
pasmona, con rapaces de cin
co anos, cando xa estaba a dar' 
conciertos. Síntome fatal", afir
ma Belén. 

Despois de realizar o exame no 

Sandra López vé asi a sua volta á Galiza. 

conservatório de Vigo, a expli
cación que lle deron para non 
admitila foi a de que, como Sui-

-------- ---

za no estaba na UE, os estudos 
. de música non estaban homolo
gados. De nada lle valeron os tí-

tulos nen os certificados. Tem
pouco as bolsas que lle conce
deran na Suiza nen os cursos 
no extranxeiro. Beleh quéixase 
tamén da "desconsideración coa 
que me tratan só por ser emi
grante. Se alá era extranxeira, 
na práctica estaba integrada 
perfectamente, e até o conser
vatório me prestou, ao ollar o 
meu rendimento, un piano para 
traballar na casa, pois os meus 
pais non tiñan diñeiro para mar
carme un bó. Pero aqui sentime 
dobremente estrana cando me 
quixen examinar no conservató
rio". Belén está moito máis con
tenta na Escala de Artes e Ofí
cios (antes Universidade Popu
lar) onde anda a aprender a to
car a gaita. Afirma que gasta 
moito máis de Susana Seivane 
que de Cristina Pato. 

Non hai sistema 

Pero Belén ainda tivo sorte, a 
ela convalidáronlle os estudos 
médios e agora est~ a facer 
COU no Santa Irene. A sua irmá 
Sandra, que cursaba no mesmo 
centro ca ela, por eses mistérios 
da Administración, ainda non lle 
convalidaron os estudos. Amá
lia, a sua nai salta carraxe: "non 
entendo nada, a unha convalí
danlle e á outra non. Non se
guen ningun sistema, é total
mente aleatório". 

Despois de dar voltas e voltas ti
veron que poñer todo nas mans 
dunha xestoria para que traten 
de arranxarlles a situación. An
tes xa se viran na obriga de rea
lizar unha tradución dos títulos 
de estudos do alemán ao espa-

PLANO XOVE DA XUNTA: 

ñol, pola que lle cobraron 25 mil 
pesetas, para poder apresenta
los ao Ministério. "Cobran por to
do e mareante por nada, sempre 
che falta algo", afirma Amália. 

Pior foi cando pediron os certifi
cados de nacimento a Madrid. 
Unha das tillas aparecía coma 
que nascera en Sárria (as duas 
están asentadas na embaixada 
española de Suiza). E iso que 
tardaron seis meses, seis, en 
mandarfles eses certificados de 
nascimento. 

Pero o que máis incomoda á 
família López-Villar, máis que 
os retrasos e os atrancos, "é 
que alá a Xunta vendeunos 
unha causa moi diferente da 
que atopamos aqui. Case te 
empuxan a voltar. Pfntanche 
todo moi bonito-:--ax-udas, inte
gración , situación de Galiza, 
posibilidades . . . Sobre todo 
cando chega a época eleitoral 
e, tamén , nos periódicos que 
che mandan e na TVG. Pero 
todo o que che din alá non se 
corresponde en nada, nadiña 
de nada, co que aqui te ato
pas. Podemos dicer que viñe
mos totalmente enganados", 
afirma Amália. O seu home, 
Ramón , secunda: "como ves 
de estrano todo o mundo é a 
roubar en ti. É moi difícil si
tuarse". E, Amália, tércia: "pe
ro o noso caso non é único. A 
todos os que irnos coñecendo 
pásalles igual. Xa mesmo nolo 
di algunha funcionária que hai 
decente, que todos estamos 
coa mesmo retus ia. Se alá 
eramos cidadáns de segunda, 
aqui sómolo de terceira". • 

·FRUSTRANTE PARA A MOCIDADE, SATISFACTORIO PARA O P.P. 

Ó Plano de Acción Xove 2000-2003 aproba
do polo Consello da Xunta desaproveita 
unha oportunidade histórica para a elabo
ración dun proxecto de política xuvenil de 
carácter integral. Do ponto de vista de Ga
liza Nova o actual Plano perpetua as medi
das tradicionais do PP e o seu discurso de
magóxico propagandístico, en detrimento 
dun diálogo con vocación de acordo e de 
consenso para alender ás principais necesi
dades da mocidade galega de xeito efectivo. 

Este documento apresentad0 pola Xunta 
responde só no propagandístico á demanda 
histórica do movimento xuvenil de elaborar 
unha política de carácter integral para amo-

_cidade. O PP publicita este Plano· lago de re
xeitar unha proposta do BNG para a consti
tución dunha comisión non permanente de 
mocidade no Parlamento Galega con esta fi
nalidade, logo de rexeitar todas as enmendas 
da oposición en matéria de política xuvenil 
para os orzamentos do 2000, e dias despois 
de rexeitar unha proposición non de lei do 
BNG para o deseño consensuado dun pro
xecto global de política xuveriil. 

O PP continua a facer política sen diálogo 
social, abrindo unicamente unha limitadí
sima rolda de contactos con asociacións no 
mes de Decembro, de carácter exclusiva
mente consultivo, sen facilitar o contido 
completo nen o orzamento do Plano, e es
tando xa· aprobados .os orzamentos ,do ano 

MARTIÑO SANTOS 

2000, polo que as aportacións non terian 
xa cabida para o ano en exercício. Final
mente este Plano é aprobado directamente 
via Consello da Xunta, furtando ao Parla
_mento de Galiza o de-
bate do seu contido. 

ción coa crecente emigración de mocidade 
por motivos económicos a Canárias entre 
outras zonas do Estado e de Europa. En sec
tores concretos como o rural existe compro-

miso explícito de apli

• CONTIDOS. As 
principais medidas que 
a Xunta anunciou co
mo contidos do Plano, 
son programas que es
tán xa en marcha des
de hai tempo en dife
rentes Consellarias sen 

'O Plano carece 

car os planos subvencio
nados de abandono das 
explotacións agrárias, 
que non garanten en 
absoluto o futuro da 
mocidade que reside 
neste ámbito. 

de consenso político e 
do movimento 

xuvenil" Son asimesmo notábeis 
as auséncias de aspeitos 
vinculados ao desenresultados práticos po-

sitivos para a mocidade. O PP perpetua 
medidas xa en aplicación, limitándo-se ex
clusivamente a facer unha compilación das -
mesmas para plasmá-las babeo formato de 
Plano de Acción Xove a efeitos propragan
díticos e eleitorais. 

A cuestión do emprego xuvenil segue pri
mando erradamente á formación sobre a 
criación efeitiva de pastos de traballo para a 
mocidade, na conceición do PP de que amo
cidade non ten traballo por falta de forma
ción e non porque non o haxa. Sen embargo 
non introduce navidades respeito dunha re
visión do sistema educativo máis acorde á re
alidade económica do país que facilite o ac
ceso ao emprego conforme ás saídas laborais 

volvimento económico, social e cultural da 
mocidade como os transportes, a aplicación 
da reforma educativa no que se refire ás de
sigualdades existentes no reparto territorial 
dos novos bacherelatos, ciclos formativos, o 
meio ambiente, a obxección de conciéncia 
e condicións da PSS (con pleno vigor do 
servizo militar obrigatório no periodo de 
aplicación do Plano), a normalización lin
güística entre a mocidade, a promoción de 
actividades deportivas, artísticas, musicais ... 
por parte da própria mocidade galega, medi
das concretas para o acceso xeralizado a in
formación sexual e de saude en xeral coa 
implicación do sistema sanitário público, a 
cobertura de residéncias universitárias, etc. 

t icular o movimento as cianv xuvenil , 
promovendo a criació n de nova aso
ciacións xuvenis e a estabilidade das exi -
tentes, que se coordinen meiante consellos 
locais comarcais da mocidade. N este aspei
to, como neutros, a Xunta nunca pasou de 
declaracións de intencións que se frustran 
na aprobación de cada presuposto anual 

• COORDENACION INTERDEPANTAMEN
TAL Desde Galiza Nova entendemos que a 
posta en marcha de calquer política inte
gral de mocidade require reaxustes institu
cionais de cara a coordenar con efectivida
de todos os organismos con competéncias 
na matéria ( emprego, vi venda, ensino, cul
tura, etc) e de posibilitar a participación 
dos interlocutores sociais autorizados. Nes
te Plano non se contempla nengunha 
re-estruturación da Dirección Xeral de Xu
ventude nesta dirección. Unicamente está 
anunciada unha Comisión de seguimento á 
que auguramos o mesmo fracaso que a Co
misión Interdepartamental da Xuventude, 
que tivo un ano de duración sen resultados. 
Como auguramos ao Plano de Acción Xo
ve o mesmo fracaso que o Plano de Empre
go Xuvenil, que elevou o paro xuvenil ao 
40% no remate do seu periodo de aplica
ción. Pésie a toda a propaganda mediática 
coa que nos bombadearon. • 

MARTIÑO SANTOS?é Secretário Xeral de Galiza Nova, 
. reais., l'ampouco se recollen medidas en rela- • ~ Finalmente J10 tl, existe unha ~Gntade.cie ro;-, • " e. . . . . .organiución da mocidade do BNG. 

/ 
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Apresentouse o Museo da Construción Naval, que abrirá un pouco máis a cidade ao mar 

Bello considera positivos os pasos dados 
con Defensa para o traspaso de bens 
No programa de governo 
marcado polo BNG e o PSOE 
en Ferrol facfase fincapé na 
necesidade de achegar o mar 
aos viciños e gañar espazos 
na cidade para usos sociais. 
O primeiro de Marzo 
apresentouse na cidade coa 
preséncia de Manuel Fraga o 
proxecto de museo de cons
trución naval. Este conleva a 
reabilitación do edificio das 
Ferrerias, no que se atopa
ba n as fraguas do arsenal 
militar, e que máis tarde pa
sou a ser Escola de Maquinas. 
A sua recuperación conleva o 
derrube dunha parte da mura
lla que abrirá un anaco máis 
de mar aos ollos dos viciños. 

O proxecto conleva, para o al
calde, o nacionalista Xaime Be
llo, non só a apertura da cidade 
ao mar, senón que contribue a 
recuperación de espazos para a 
cidade. Nesa dirección, Bel lo 
confia en que nos vindeiros 
anos a colaboración entre Ar
mada e concello continua para 
que os viciños disfruten de no
vas parcelas e instalacións. "Un 
dos obxectivos do acorde de go
verno entre BNG e PSOE reside 
en recuperar instalacións para 
usos sociais. Existen peiraos e 
outras parcelas na beiramar 
susceptíbeis de reconverterse e 
recuperar os seus usos vici
ñais", sinala o alcalde ferrolán. 

O derrubo de parte da muralla de Bazán pennitirá ver o mar. Na fotografia, entrada da ria co Castelo de San Felipe ao fundo. 

Na apresentación do proxecto de 
Museu da Construción Naval esti
veron presentes o presidente da 
Xunta, Manuel Fraga, e Rafael de 
Morales, almirante xefe da Zona 
Marítima do Cantábrico, e un re
presentante do ministério de Fo
mento. O orzamento para este 
museo é de 540 millóns, financia
dos por Fomento, Defensa e a 
Xunta dentro do plano de inter
vención do património histórico. 
Trátase dun tramo importante de 
muralla o que se vai derrubar. "É 
unha das zonas máis estimadas 

en canto a apertura ao mar", indi
ca Bello. No Arsenal Militar xa 
existe un museo naval e unha bi
blioteca. Asimesmo, estanse a le
var a cabo as obras dos paseos 
marítimos de Caranza e A Mala
ta, ainda que non son obras de ti
tularidade municipal senón exe
cutadas pola Autoridade Portuá
ria con fundos europeos. 

A poxa do Governo militar 

Neste momento as relacións 
institucionais do concello coa 
Armada e Exército son positi
vas, en palabras do alcalde. 
Tanto o Luns 6 como o Merca
res 8 de Marzo celebráronse 
reunións da comisión da que 

forman parte técnicos da xerén
cia de infraestruturas de Defen
sa e representantes do concello. 
"Trátase de buscar acordes be
neficiosos. Non hai que esque-

. cer as importantes instalacións 
que baixo a titularidade de De
fensa permanecen na cidade, 
desde o Castelo de San Felipe 
até os cuarteis de Dolores e de 
Sánchez Aguilera, este último 
que pretendemos que teña unha 
finalidade para a Universidade", 
sinala o alcalde. 

Tanto no programa dos naciona
listas, como máis tarde no acor
de co PSOE que posibilitou a for
mación do governo municipal, a 
recuperación das instalacións mi-

En Ponteareas Castro procura achegarse ao PP para conseguir o indulto 

O enfrontamento Rocha·Capón 
anúncia unha efímera unidade do PP en Tui 

_Miguel Anxo Capón Rei. 

O anúncio a poucas semanas 
das eleicións do fin da crise do 
PP en Tui, parece quedar en au
ga de marañas á vista de cómo 
se desenvolven os plenos do 
concello e a campaña eleitoral. 
Palmou anunciara a unidade do 
partido entre a CPT de Rocha e 
os eleitos do PP, coa excepción 
dun único concelleiro. O primeiro 
pleno após o acorde supuxo a 
escenificación da continuidade 
do divórcio: Rocha retiroulle a 
palabra aes partidários de Ca
pón, o que provocu a retirada 
destes e de toda a oposición. 

Pero é que na própria campaña 

eleitoral voltou a suceder algo 
semellante. Ao acto central do 
Partido Popular non asistiron os 
partidários do ex-alcalde Capón, 
que non dá asimilado o seu pa
pel agora subalterno nos planos 
do Partido Popular. 

A unidade conservadora en Tui 
foi apresentada polo secretário 
xeral Xesus Palmou como un 
dos éxitos da sua xestión á fron
te do partido, solucionando un 
dos quistes que o PP ten na pro
víncia. A operación aparece ago
ra no aire, acaso á inversa no fu
turo cun Capón promovendo un
ha candidatura independente. 

litares é prioritaria. Sen embargo, 
o governo de Ferro! non puido 
paralizar a subhasta por parte de 
Defensa do vello Govemo militar. 
"Desde o concello, apoiados por 
entidades sociais e culturais fe
rrolás, tratamos de impedir a po
xa por un edificio que coidamos 
debe ser de titularidade munici
pal, desde que nos enteramos 
polo BOE das intencións de De
fensa. CaixaGalicía desouvindo 
a petición dos cidadáns, compa
rece na poxa e faise con este pa
trimónio. En calquer caso, o posi
tivo desta subhasta é que abri
mos as negociacións para que 
concello e Defensa comecen a 
talar de traspaso de bens", afir-
ma Xaime Bello.• · 

Pendentes ainda de solucio
nar en Nigrán o acorde ce 
descamado Avelino Fernán
dez, en Ponteareas parece 
que as causas pintan doutra 
cór para reconducir a Pepe 
Castro ao redil da dereita. O 
sinal mandado polo alcalde 
ponteareán, pedindo publica
mente voto para un PP que 
hai un ano mitineou na vila da 
man de Fraga promentendo 
"acabar cos caciques", parece 
o princípio do fin. O pacto im
plicari a deixar a alcaldia en 
mans do PP sempre que o in
dulto puxera fin ás penas xudi
ciais de P_epe Castro.• 
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FENOSA ten que pagar 
en Brión 
pola liña de alta tensión 

Segundo ven de recoñecer o 
Tribunal Superior de Xustiza 
de Galiza, a demanda feíta po
lo concello de Brión a Fenosa 
para que pague os impostos 
pola instalación dunha liña de 
alta tensión é correcta. O fallo 
do TSXG resposta ao recurso 
da compañia eléctrica contra 

• este concello por entender que 
non debia facer o pagamento 
íntegro do imposto municipal 
sobre construcións, 
instalacións e obras. O conce
llo, cuxo alcalde é Xosé Luis 
Garcia, aprobou en comisión 
de governo unha taxa por 
licencia de obra de 766.815 
pesetas, correspondente á liña 
de Tambre 11aSantiago11, que 
pasa por Brión. Segundo o al
calde, a senténcia cria un pre
_Qedent~ favorábel aos conce-
llos, que acostuman a aplicar 
unha taxa mínima pelas obras 
que realizan.• 

A concentración 
parcelária ameaza 
as fraga do Tea 

A concentración parcelária 
que se leva a cabo nas 
parróquias de Prado, 
Godóns, Campo e A Graña, 
no concello de Covelo, está 
a provocar un forte impacto 
ambiental nas fragas do rio 
Tea, un espazo natural que a 
Consellaria de Meio Ambien
te propuxo para formar parte 
da rede Natura 2000. A Fede
ración Ecoloxista Galega, 
que denunciou a situación, 
demandou a restauración 
dos danos ocasionados, a 
conservación das carballei
ras e o reparto equitativo 
das novas parcelas con res
pecto ás antigas, sobretodo 
no número de árbores conti
das nelas para evitar que 
deste xeito os proprietários 
talen os carballos antes do 
reparto.• 

Arquivadas 
as denúncias sobre 
o matadoiro de Ourense 

A autodenúncia que António 
Troitiño, portavoz socialista no 
concello de Ourense, 
apresentara no xulgado para 
que se investigara o proceso 
de privatización do matadoiro 
municipal quedou arquivada 
pela xuiz Amparo Lomo del 
Olmo. Troitiño respostaba de
se xeito as acusación verqui
das desde o PP nas que se 

- lanzaban sospeitas sobre a 
privatización do matadoiro. 
Esta autoinculpación sumába
se á denúncia que o avogado 
Jorge Víctor Gil puxera no xul
gado numero 5 contra una 
acorde do governo do PP polo 
que se eximia do pagamento 
da auga ao matadoiro por ser 
unha instalación municipal. O 
avogado acusaba de trato de 
favor á empresa que se enca
rregaba da xestión. Ambas 
denúncias estaban en mans 
da· mesma xuíz, que decide 
agora arquivalas. • 
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A estratéxia de absorción de mercados de Unilever tiña no ponto de mira a Pescanova. 

A transnacional estivera a piques de absorber Pescanova en 1994 

. Unilever liquida cen fábricas 
en todo o mundo para beneficiar 
a produción de raiz holandesa 
-0- G. LUCA 

Unilever da un paso ma1s 
na ·liquidación de empresas 
de alimentación en benetí
cio da sua producción de 
raiz holandesa. A estratéxia 
de liquidación da cl>mpetén
cia, denunciada desde 1994, 
estivera a piques de absor
ber-Pescanova hai seis anos. 

Na derradeira quincena de De
cembro de 1994 Unilever pe
chara un acorde para quedar 
coa maioria da comercializa
dora de Pescanova. A finais do 
mes pasado, a a transnacional 
anglo-holandesa anunciou o 
peche de cen fábricas en todo 
o mundo e a liquidación de 
25.000 empregos, un 10% da 
sua plantilla.. Ainda que Pesca
nova renunciara a operación 
de venda nos primeiros dias de 
1995, a rectificación do t~aspa
so recibira fortes críticas de 
persoeiros galegos do PP, que 
consideráraban o desembarco 
holandés na empresa emble
mática ·do conxelado coma un 
trunfo da globalización. 

O maior sindicato holandés, o 
FNV, non criticou a liquidación 
de cen empresas das 300 qué 
ten o grupo en todo o mundo. 
A desaparición afecta a empre
sas de alimentos conxelados, 
lácteas, cárnicas e de aceites 
ao que ven sometendo a un 
acelerado proceso de concen
tración. 

Unilever concentro u· as su as 35 
sociedades no Estado desde 

1995, en dous grandes grupos: 
UFE, de alimentación e UE de 
deterxentes e cosmética. A pri
meira división, que estaba cha
mada a abranguer Pescanova, 
agrupa en Agra, 

Estratéxia 
de control de mercados 

Unilever apresenta o saldo do 
10% dos 246.000 empregos que 

ten en todo o 
as fábricas de 
aceites, graxas e 
alimentos conxe-
1 ad os. Dentro 
desta sección 
están Frigo e 
Frudesa. 

Uní/e.ver necesi
taba o 24% do 
conxelado domi
nado _por Pesca
nova e. viña pre
sionando desde 
~ 992 pra se fa
.car co control da 
comercializado-

Persoeiros 
galegos do PP 
consideraraban 
o desembarco 
holandés en 
Pescanova · 
coma un trunfo 
da globalización. 

mundo como un
ha necesidade pa
ra correxir o retro
ceso do 3% nas 
vendas en 1999, 
ainda que non ne
ga que este enor
me axuste é por 
completo coerente 
coa estratéxia de 
control de merca
do que o grupo se 
marcara a come
zos dos 80. A 
transnacional ocu
pa o terceiro lugar 

ra. A compra tiña 
máis importancf a 
que a de sumar 
un anaco máis 
do mercado 
estatal de conxe-
lados, como sinalaran armado
res galegos_ en Decembro do 
94, porque entregaba á trans
riacional anglo-holandesa a 
primeira rede de venda de 
pesca conxelada con risco evi
dente de sustitución da pro
ducción própria. Esta opción 

, está aberta desde a amplia
ción de augas a 200 millas en 
todo o mundo en 1972, que re
lega aos pesqueiros de pabe
llón español ao pesto 18 na 
importáncia de capturas, por 
baixc de India, Thailándia, Fili
pinas, Taiwan, lndonésia, Co
rea e Vietnam. 

nas empresas de 
alimentación de 
todo o mundo, de
trás de Cargill e 
de Philip Morris, 
segundo o balan
ce publicado polo 

Financia/ Times en 1999. 

A transnacional calcula que o a 
operación de peche de empresas 
pode custarlle _,case 900.000 mi
llons de pesetas. Ao mesmo tem
po anúncia un investimento de 
290.000 millóns para promover as 
marcas Calvin Klein e os xabóns 
Dove e Lux. No estado, Unilever 
explota a fábrica de deterxentes 
de Aranxuez (en .Madrid), Fabergé 
(en Toledo), Food Agra (en Bilbo), 
Croexsa (en Tarragona), Frigo e 
Diverset (en Barcelona), La Masía 
(en Gadia), a Embotelladora Jaén, 
e Frudesa (en Valéncia): • 
, .... " ' ,.._ .• '\~ "\ ._'l't.i ' ... ' ' .... '"'_.. '·~ ... ~ ', a l • • ~ ~ • ~ .... ,,.cr "'·"'''-"·-"'-><" 

Grupo parlamentar 
. MANuELCAO 

Non é preciso ser nacionalista galego para decatarse de que 
a eleición de dous parlamentários do BNG en 1996 modi, 
ficou radicalmente a dinámica política galega. Globalmen, 
te, as estratéxias dos demais partidos víronse afectadas for, 
zando unha maior preocupación polos intereses de Galiza 
e abrigando aos partidos estatais a adoptar un perfil máis 
galeguista para tratar de competir con algunha posibilidade 
diante dun eleitorado que tiña xa á sua disposición alter, 
nativas cada vez máis sérias e fiábeis. 

A experiéncia política destes catro anos foi moi positiva tan, 
to para o nacionalismo como para o próprio país. V árias ve, 
ces, Galiza converteuse en centro de atención nos debates do 
Congreso e as demandas realizadas polos Deputados naciona-
listas tiñan que ser respostadas con alternativas concretas ou 
ben ser rexeitadas co custo político correspondente. A in, 
fluéncia e valor polftico da representación parlamentar de 
1996 acrecentouse despois das Eleicións Autonómicas de 
1997 e coa política de diálogo e colaboración co resto das 
forzas nacionalistas materializada na Declaraci6n de Barcelona. 

Os resultados en asuntos culturais, simbólicos e institucio, 
nais foron nítidos. O proceso de deslexitimación dos na, 
cionalismos fo¡ cada vez máis difícil quedando como cantile, 
na de uso preeleitoral para satisfacción dos instintos dos gru, 
pos dominantes da España profunda. Os partidos estatais 
manteñen unha relación tipo "mal necesario" cos denosta, 
dos nacionalismos correspondendo ás diferentes etapas e 
liortas do proceso político a materialización das relacións en 
forma de colaboración ou conflito. Non foi posíbel avanzar 
modificando as políticas económicas para o pafs ao non di&
poñer dos resortes e mecanismos de poder decisional corre5' 
pondente aida que se induciron cámbios no comportamento 
dos axentes sociais e guvemamentais operantes na Galiza en 
forma de novas promesas e aceleración na execución dos 
proxectos previstos de xeito que diante da cidadania quedou 
plasmada a utilidade do voto cara as forzas nacionalistas . 

fnln<isco Rodñguez, 
candidato do BNG 

pola Coruña. 

A obtención de grupo 
parlamentar próprio poderia 

representar un novo e definitivo 
paso adiante na consolidación da 

Galiza com entidade" 
A obtención de grupo parlamentar próprio en Madrid des, 
pois das eleicións do 12 de Marzo poderla repr entar un no, 
vo e definitivo paso adiante na consolidación política de Ga, 
liza como entidad e diferenciada. Ter ou non grupo parla, 
mentar representa unha diferéncia cualitativa importante 
debido ás posibilidades de incidéncia parlamentar e instiru, 
cional que incorpora. Mais, ainda seria máis importante, a 
derivación mediática que se produciría ao constituirse este 
país en interlocutor directo que haberla de disfroitar da aten, 
ción forzada dos meios de comunicación estatais. En política 
primeiro hai que existir, logo ter representación suficiente e 
finalmente capacidade efectiva de decisión. Esta capacidade, 
sempre limitada na sociedade democrática pola existéncia e 
actuación dos diversos e necesários poderes compensatórios, 
recibirla un impulso definitivo coa formación dun grupo na, 
cionali.Sta no Congreso. Na vindeira lexislatura, produciran, 
se importantes decisións en matéria de infraestruturas, redefi, 
nición .institucional, modificación do sistema de financia, 

· mento autonómico e grao e nível de participación nas insti, 
tucións europeas que aconséllan que a nosa sociedade conte 
cunha axeitada representación que permita o seguimento das 
propostas e un significativo grao de infl.uéncia na adopción 
das principais decisións. Non seria positivo para a nosa terra 
encetar a vindeira lexislatura dependendo, de novo, de forzas 
políticas que formari as suas posicións en base a intereses di, 
versos que, só colateralmente, fan referéncia a Galiza. A ex, 
periéncia .histórica iqdica que tales posicionamentos teñen 
como elemento comun unha desconsideración básica ou un, , 
ha suborbinación dos intereses galegas aos doutros grupos 
económicos, sociais, políticos ou institucionais. • 

1 1: '· ,) ~ l ' . ) - J : ' ' ·' 
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D.IPLOMA 
Dña. 

ha .firuiliza.do con aprovechamiento el curso de 

TRATAMIENTOS FITOSANITARJOS DE MASAS FORESTALES 
impartido desde el 20 de marzo del 2000 al 24 de abril del 2000 

en Covelo (Covelo), con una duración de 60 horas prescnciales, . 

por SILVANOS en colaboración con FORéEM y en el maroo del 1I ANFC y/ o FSE. 

Covelo, 30 de junio del 2000, 

Planos promovidos por .AsAJA nos dous últimos anos e diploma acreditativo entregado a unha participante nun curso que ainda non comezou. 

Xoán Pérez Miramontes ingresou máis de 750 millóns de pesetas en cantas ao seu nome 

Xóvenes Agricultores e Silvanus entregan diplomas 
de cursos agrários que ainda non comezaron 
*C.L. 

O escándalo polo uso traudu-
1 ento das axudas da Funda
ción para a Formación Contí
n ua (Forcem) tomou esta pa
sada semana novas dimen
slóns. A asociación Sllvanus e 
o sindicato Xóvenes Agricul
tores (XXAA), dlrixidos ambos 
os dous por Xoán Pérez Mira
montes, entregaron diplomas 
de aproveitamento de diver
sos cursos cunha data de iní
ci o futura. Estes grupos ta
mén están Implicados na falsi
ficaclón de slnaturas de su
postos alunos dos cursos, un
ha prátlca para que Incluso se 
fixo necesárlo pagarlles a vá
rias persoas para culminar o 
labor. Entrementres, o próprio 
Miramontes aparece como be
neficlário dunha séríe de In
gresos, por valor de máls de 
750 mlllóns de pesetas, en duas 
contas bancárlas diferentes. 

O fraude de 1.500 millóns pro
cedentes do Ministério de Tra
ballo comeza a tomar carpo ao 
detectar certas práticas ben 
sospeitosas. Pérez Miramon
tes, en calidade de secretário 
xeral de XXAA e de Silvanus, a 
un tempo, asinou vários diplo
mas oficiais, ratificados cos 
anagramas do Forcem e do 
Fundo Social Europeu, acredi
tativos de cursos que ainda non 
puideron ter lugar, en atención 
á data de comezo. 

Esta anomalía non é a única 
que se ten detectado. Persoas 
directamente implicadas na fal
sificación de sinaturas de alu
nas para inflar o número de 
cursos solicitados recoñeceron 
·que esta operación fíxose nas 
oficinas de lnfor House, SL, si
tuada en Compostela, unha 
empresa dedicada ao armace
namento de ordenadores. Atra
vés desa compatjia ofrecíase 
un salário de 5.000 pesetas 

diárias por dez horas de traba
llo copiando solicitudes. Ex tra
balladores confirmaron que a 
actividade estaba dirixida por 
Miramontes, quen figura como 
cabeza visíbel das catro organi
zacións nas que se desdobra
ron Silvanus e XXAA. 

Ao mesmo tempo, Miramontes 
aparece como titular de duas 
cantas de banco nas que se in
gresaron durante o ano pasado 
ao redor de 755 millóns de pe
setas. No desglosamento dos 
ingresos das diferentes socieda-

des receptoras de axudas públi
cas, aparece tamén Manuel 
Fontela Rios, representante de 
Smejen, Vento eSelección y 
Mejora Genética, quen obtivo 
máis de 400 millóns de pesetas. 
As sociedades de Fontela están 
supeditas a XXAA en traballos 
forestais. 

Financiamento ilegal do PP 

Logo de apareceren estas infor
mación s, o BNG xa adiantou 
que vai elevar preguntas parla
mentares non só en Campaste-

la, senón en Madrid e Estras
burgo, "para tentar aclarar ponto 
por ponte que foi o que pasou 
con este diñeiro público", tal e 
como afirmou o deputado auto
nómico Emílio López. Segundo 
López, detrás do fraude de 
XXAA pode existir unha trama 
para financiar irregularmente o 
Partido Popular, dadas as espe
ciais relacións que existen entre 
ambas as organizacións. 

Seguindo o rastro desta mesma 
sospeita, López considera im
prescindíbel controlar os movi-

mentas dos grupos denunciados 
porque apareéen como posíbeis 
beneficiários doutras axudas da 
Xunta e da UE. "Cómpre vixiar 
de perta a actividade .de XXAA e 
as demais filiais, porque sabe
mos que optan a axudas públi
cas da Conselleria de Médio 
Ambiente, a outros cursos auto
nómicos e incluso ao diñeiro do 
Programa de Desenvolvimento 
Rexional (POR) para os próxi
mos seis anos. As dimensións 
da trama poden ser realmente 
colosais e afectan directamente 
os presidentes Aznar e Fraga."• 

O domingo podemos facer que Galiza 
saia gañando por 4 anos · 

Esta vez todos co 

Gulllerrne Vázquez 

BLOQUE llACIOllAUSTA &ALEGO 
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bescoñécese a carga de traballo que suporá para Ferrol mentres non se asine o contrato definitivo 

O número de traballadores de Bazán·Ferrol non se 
incrementará coa contratación das fragatas noruegas 
-0-P.C. 

O compromiso acadado entre 
Noruega e o estaleiro público 
Bazán, para a construción de 
c~nco fragatas F-85, non supo
rá un incremento de plantilla. 

- Tampouco está claro ainda o 
incremento de carga de traba
llo que implicará para o esta
le i ro ferrolán, ainda que se 
prevé que a garanta até o ano 
2009. A aplicación do Plano 
de Empresa supuxo unha .re
dución global de plantilla ~e 
algo máis de 2.500 traballado
res no conxunto de estaleiros 
que Bazán ten no estado es
pañol. Esta redución, no caso 
de Ferrol, afectou a algo máis 
de 1.500 traballadores e todo 
parece indicar que para satis
facer ese previsíbel incremen
to de carga de traballo recurri
rase ás empresas auxiliares. 

A carga de traballo do estaleiro 
ferrolán estaba garantida por uns 
anos coa construción das fraga
tas F-100 que xa estaban contra
tadas. O compromiso acadado 
con Noruega para construir cinco 
fragatas F-85 suporá asegurar 
esta carga até aproximadamente 
o ano 2009. Sen embargo, até 
que non se asine o contrato defi
nitivamente, non se saberá cal 
será o incremento total. 

' En princípio, os estaleiros norue-
gos resérvanse a construción 
das proas e popas dos barcos. 
Ademais, o sistema de constru
ción por módulos permite que 
partes dos buques poidan ser 
construidos en outros estaleiros 
do estado. De feito, a factoría de 

lnstalacións da Bazán en FerrOI. 

Cádiz tamén solicitará parte da 
carga prevista. Daí que non se 
poida saber con certeza canto 
corresponderá a Ferro!. 

Plano de Empresa 

sindicatos CCOO, UGT e USO 
e coa CIG en contra, non prevé 
a substitución, en plantilla, des
tes traballadores mediante no
vas contratacións. A incorpora
ción de aprendices ou profisio
nais non supera, para o conxun
to das factorias os 550 noves 
contratos. Uns ingresos quepa
ra Ferrol redúcense a 31 O. · 

Os noves contratos de persoal 
supoñen a integración de 82 
aprendices ou persoal de acce
so directo cada ano entre os 
anos 1999 e a· 2001. Esta canti
dade reduciríase a 64 no 2002, 
último ano no que haberia no
vas contratacións. 

En todo caso, estas novas contra
tacións non suporán un incremen
to da plantilla. Coa aplicación do 
Plano de Empresa, rematado o 
pasado mes de Decembro, o nú
mero de traballadores pasou de 
3.844 a 2.330, mediante a aplica
ción dun plano de prexubilizacións 
que afectou a todos os maiores de 
55 anos. A estes preténdese que 
se sumen cutres 300 traballado
res que se espera se acollan ás 
baixas incentivadas ou ás baixas 
por incapacidade. António López Rivera, delegado 

de Bazán e Responsábel Na
Ese Plano, aprobado pota direc- - cional do Metal da CIG, explica 
ción da empresa co apoio dos que con este panorama, o incre-

mento de carga de traballo do 
estaleiro terá que abordarse coa 
contratación de empresas auxi
liares. Ao seu entender, coa re
dución de persoal, a empresa 
pretende resolver as cantas a fi
nal de ano e garantir uns gastos 
mínimos canto á plantilla. 

Asi, nos chamados "periodos 
val, onde non hai carga de tra
ballo estarian garantidos uns 
custes mínimos en gastos de 
persoal" e no momento no que 
se producira un incremento este 
solventar_íase co persoal das au
xiliares. Ademais, co sistema de 
redución por prexubilacións apli
cado na factoria através do Pla
no de Empresa, producíuse un
ha diminución en grémios como 
armadores e soldadores, "preci
samente os máis necesários no 
proceso de construción de bar
cos e que non está dacordo co
as necesidades de produción". 

Con esta situación a empresa li
bérase de compromisos con tra
balladores de plantilla e derívaos 
as auxiliares, onde os convénios 
son máis precários, 11cando os 
hai" sinala López Rivera, quen 
especifica que "moitas desas 
empresas non se acollen ao con
vénio do metal e teñen aos tra
balladores integrados nos convé
nios de limpeza ou pintura". 

O representante da CIG sinala 
que, en todo caso, "a contrata
ción das fragatas noruegas será 
beneficiosa para Bazán". O que 
queda por ver e se eses benefí
cios repercutirán en Ferrol ou 
repartiranse entre as distintas 
factorias do estado.• 

9 DE MARZO DE 2000 

Actos do Dia 
da Clase Obreira Galega 

A CIG é a organización sin
dical que organiza o maior 
número de actos para 
comemorar o Dia da Clase 
Obreira Galega, que lembra 
a marte a mans da policía 
dos obreiros do naval ferro
lán Amador Rei e Daniel 
Niebla, o dez de Marzo de 
1972. Esta central celebra 
asembleas de delegados en 
toda Galiza e tres manifes
tacións, unha en Ferrol, ou
tra en Vigo e outra en Com
postela. As de Ferrol e Vigo 
teñen carácter nacional. A 
primeira parte ás once e 
média da sede da CIG, na 
Avenida de Esteiro, e rema
ta na Praza do Dez de Mar
zo, onde haberá unha 
oferenda floral diante do 
Monumento a Amador e Da
niel. A de Vigo parte ás on
ce e média do Concello e 
vai até a sede do INEM. A 
manifestación compostelana 
sae ás sete e média da tar
de da Praza de Cervantes 
con dirección ao Toral. A 
CentraJ Unitária de Traballa
dores, CUT, na tarde do dez 
de Marzo ten programada 
unha oferenda floral na 
ferrolá ponte das Pias, unha 
asemblea comarcal en 
Compostela e distintos 
actos sindicais internos neu
tras localidades. En 
Cangas, a CUT súmase á 
xornada de paro convocada 
para ese dia polos mariñei
ros e participa na manifesta
ción das sete e média da 
tarde que organiza este co
lectivo. As centrais CCOO e 
UGT realizan un acto 
conxunto en Ferrol ás seis 
da tarde que consiste nunha 
concentración diante do Mo
numento a Amador e Daniel 
na Praza do Dez de Marzo. 
A Fundación Dez de Marzo 
das CCOO tamén organiza 
un xantar para o 17 de Mar
zo en Compostela no que 
levará a cabo a sua tradicio
nal homenaxe a distintas 
persoas que se destacaron 
pela loita poi as liberdades. • 

Queda dos preios 
da pataca da límia 

O sector pataqueiro da 
comarca da Umla está a 
vlver unha das plores cri
ses dos últimos anos. Un 
térclo da produción do 
ano pasado permanece 
nos armacéns. Os agricul
tores están vendendo o 
quilo de pataca a catro 
pesetas, cando o prezo de 
venda ao público anda ao 
redor das sesenta. A que
da da pataca limiá veu 
provocada polas políticas 
proteccionistas de países 
como Portugal, onde se 
proibiu a entrada des~e~---
tubérculo galego. Desde 
os sindicatos labregos 
SLG e Unións Agrárias, 
exixiuse da 
Administración un apoio 
decidido aos produtores 
para evitar posicións de 
abuso de poder que só 
benefícian aos 
intermediários. O pasado 
Luns, seis de Marzo, os 
labregos regalaron 1.500 
quilos de patacas ás por-
tas dá Delegación de Agri
cultura de Ourense. • 
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-O GOVERNO ESPANOL E O DESENVOLVEMENTO 

É un feito, bastante cofiecido polos econo
mistas, que na Europa o proceso de iguala
ción económica entre rexións experimenta 
un parón a finais dos anos setenta. Este fenó
meno, tamén observábel no estado espafiol, 
explica o xurdimento de instrumentos redig, 
tributivos de tipo estrutural e inteMexional 
durante as últimas décadas. Paliar as diferén
cias económicas territoriais é ·abofé moi im
portante xa que noutro caso as políticas pú
blicas de transferéncias individuais probabel
mente convertirían ás rexións pobres en re
ceptoras permanentes de subsídios, xerando 
situacións de dependéncia e reproducindo 
indefinidamente o status qua inicial. 

En particular, a evolución da economía gale
ga nestes últimos vinte anos desautoriza cla
rar;nente calquera interpretación optimista a 
respeito da nosa iguala-
ción coa média españo- · 

ECONOMICO DE GALIZA 
GUSTAVO BERGANTIÑOS-ANA GUEIMONDE E OUTROS 

distribución territorial dos investimentos 
públicos en infraestruturas do Ministério de 
Fomento ao longo dos últimos anos, asi co
mo da asignación dos fondos de coesión de
cidida polo govemo central. A no~a elei
ción débese a que estes investimentos te
ñen unha natureza produtiva e unha forre 
incidéncia na situación tecnolóxka da eco
nomía. 

A non inclusión de Galiza nos planos de in
fraestruturas dos oitenta e primeiros noventa 
fuco que o montante <lestes investimentos du
rante eses anos fose mínimo, coincidindo coa 
caída en picado do VEB galega relativó. A si, 
tuación mudou a partir do ano 1994 coa cons
trución das autovías de conexión roa meseta, 
estabilizándose desde entón o gasto per capita. 
en infraestruturas. O gráfico 2 recolle a dife-

réncia entre o investi
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la. Asi se tomamos o 
valor engadido bruto 
(VEB) por ocupado, un 
indicador produtivo que 
os economistas conside
ran clave para medir as 
diverxéncias económi
cas reais entre territó
rios, decatámonos de 
que Galiza está moi por 
debaixo da média esta
tal. O gráfico 1 recolle a 
evolución recente da 
porcentaxe de VEB ga
lega sobre a média espa
ñola, pondo de manifes-

'Übsérvase que 

mento medio por habi
tante entre o periodo 
1997-1999 e 1994-
1996. Obsérvase que o 
govemo que agora fina
liza o seu mandato ape
nas incrementou os seus 
investimentos en Gali
za, fronte ao sucedido 
con outros territórios. 

Gráfico 2 DIFERENCIAL DE INVESTIMENTO MEDIO PER CÁPITA (97/99 - 94/96) 
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ta se produciu tmha forre caida (dobrernente 
grave por partirmos dunha situación xa moi 
desfavorábel) que só se estabilizou durante os 
anos noventa, aínda que en valores rondan
do só o 50% do VEB por ocupado español. 

das autovías galegas. A táboa 1 recolle a 
evolución da participación de Galiza nestes 
fondos, onde se observa a forte redución 
experimentada no capítulo de transportes -
no ano 1998, ademais da caída progresiva . 
do investimento en médio ambiente até 
desaparecer no mesmo ano. 

Co!llunldades Autónomas 

N este senso, o que parece suceder lle á eco
nomía galega é que rende a uns valores de 
VEB por ocupado moi baixos no longo pra
zo. Estes valores de longo prazo reciben o 
nome técnico de 'estados estacionários' e 
veñen determinados fundamentalmente 
pela situación tecnolóxica da economía. 
Por tanto é nescas cuestións onde teñen 
que incidir as verdadeiras polrticas correc
toras dos desequilrbrios territoriais, para 
evitar que a renda per capita galega depen
da excesivamente de subvencións non pro
dutivas procedentes do exterior. 

Chegados a este ponto, perguntámonos se 
se están a producir estas políticas por parte 
do gobemo central. Para iso partimos da 

Cos prezos marcadores do petróleo por ri
ba dos 30 dólares, os países industrializa
dos xa preparan a argumentación sobre o 
culpábel do reponte inflacionário que se 
avicifia: a OPEP. 

Logo de ser posta de xoenllos por· Reagan 
nos primeiros oitenta, a OPEP empezou a 
recuperar algo de dignidade e de control do 
mercado mundial de cru a finais dos noven
ta. A estratéxia de Reagan contra a OPEP 
foi fulminante. Reagan dedicouse a cebar a 
Reserva Estratéxica de cru dos Estados Uni
dos até níveis sen precedentes. Logo, aforta
lou á poÚco coñecida IAE (Axéncia Inter
nacional da Enerxia), organismo que reune 
aos principais países consumidores. En con
xunto, entre a reserva estadounidense e a re
serva da lAE chegaron a ter en armacén pe
tróleo abando para garantir o consumo dun 
ano de todo o mundo industrializado. 

A segunda liña de acción de Reagan foi o 
aproveitamen_to da crise da débeda externa 
-que esto.upou nos primeiros oitenta- para 
apretarlle as torcas aos países produtores, 
especialmente México, Venezuela e Arábia 

A información disponíbel aponta a necesi
dade dunha maior implicación <lo vindeiro 
govemo central para a soludón dos proble
mas de fondo da economia galega. En par
ticular, dunha política de infraestruturas 
máis decidida e diferencial (coa aposta no 
ferrocarril de alta velocidade, na conexión 
co norte de Portugal e na adecuación dos 
nosos porros), que poda axudar a superar o 
atraso económico relativo. As previsións 
actuais supoñen marxinar ao noso país da 
rede ferroviária, tal e como sucedeu coas 
autovías nos anos oitenta, polo que se fai 
preciso unha intervención polf tica decidi
da para que isto non suceda.+ 

Táboa 1. Participación de Galicia nos fondos de coesión solicitados polo gobemo central 
-

1994 -1995 1996 1997 1998 
-

Transporte 0.0% 25".i% 31.6% 27.0% 13.0% 

Medio Ambiente 5.8% 3.4% 1.9% 2.0% 0.0% 

Fonte: Ministerio de Economía e Facenda e Consello Galega de Relacións Laborais. 

GUSTAVO BERGANTIÑOS, ANA GuEIMONDE, XAVIER 

LABANDEIRA, FRANCISCO X. LoRES, XA VIER. MARTINEZ 

A batalla do petróleo 

CoBAs, ~- Xost V AZQUEZ RoDRIGUEZ e XoSÉ H. 
. V AZQUEZ VICENTE, profesores de ce. Económicas e 

· Empresariais na Universidade de Vigo. 

· cia. ·Venezuela abriu o contacto cos pro
dutores non OPEP (México, principal
mentef e reactivou os lazos con Arábia 
Saudita. A proposta era simples: recortar 

Saudita. Comezou entonces a loucura de 
incrementos da produción que levou a 
Arábia Saudita a producir máis de 12 mi
llóns de barris ao dia, a Venezuela a re
montar os tres millóns, e asi sucesivamen
te. Oeste xeito os produtores obtÍñan máis · 
dólares, pero o exceso de produción tiraba 
os prezos abaixo. Can-

poñian nas conferéncias da organización. - ,produción e resistir as presións políticas 
até que os prezos remonten. Iso si, había 
.que respeitar ·as cuo,tas de produción asig
nadas pala OPEP. A volta dun ano os re
sultado.s están á vista. 

do nalgunha reunión 
da OPEP se lle intenta
ba poñer couto á sobre
produción, a IAE saca
ba ao mercado unha 
parte da reserva estra
téxica e os prezos vol
vían moderar-se. Ao 
mesmo tempo, acucia
dos palas urxentes ne
cesidades de divisas, os 
países da OPEP incµm- -
prian abertamente as 
cuotas de produción 
que eles mesmos se im-

Como guinda, a Guerra do-Golfo con~er
teu a Arábia Saudita nun cuartel militar 
dos .Estad~s. Unidos, México ficou atado 
na sua pólítica exterior ~~ incopotar-se 
ao Tratado de Libre Comércio de Améri-

. ca ·a~ Norte, -'e Vene- .-

'N estés días veremos 
unha exibición de 

- zuela vivia 0s esterto
res dun governó qué 
abandonara totalmen- -
te a independéncia en 
politita. petroleiia e a 
principal empresa 

forza por parte dos estatal estaba en 
mans das transna-

Estados U nidos e a UE -cionais do sector .. 

para que a QPEP 
cámbie a sua política 

de prezos" 

Pero a situación polí
tica está mudando. A 
chegada dun novo go
vemo a Venezuela re
activou a independén-

O que pasa é que chegou o momentq en 
qu~ os consumidores empezan a rebotar-se 
e hai que analisar se é comenente manter 
a presión sobre o mercado internacional. 
Venezuela, Arábia Saudita e México din 
que é hora xa de incrementar a produción 
lixeiramente para conter os prezos. Irán, 
Líbia e Irak sosteñen que hai que manter 
os recurres até que pase o verán. A OPEP 
ten que decidir o 27 de Marzo ... Ou non. 

Neste dias veremos unha exibición de 
forza por parte dos Estados Unidos e a 
UE para que a OPEP cámbie a sua políti
ca de prezos. O império contra-ataca. 
Veremos se a OPEP aprendeu a · leición 
dos oitenta.+ 
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O secretário 
provincial 
da Seguridade 
Social 
na Coruña 
enchufa 

. / ao seu irman 

Segundo denúncia a CIG, o 
secretário provincial da Segu, 
ridade Social na Coruña, Al, 
berte Sánchez Penas, xestio, 
nou <liante secretaria estatal 
da . SS a incorporación do seu 
irmán nunha praza de auxiliar 
administrativo na oficina que 
a T esoureria ten nas Pajaritas, 
na rua Rafael Alberti da cicla, 
de da Coruña. O sindicato de, 
nunciante cualificou de "en, 
chufe" e "claro exemplo de 
nepotismo" esta contratación. 

Se ben o irmán do secretário 
provincial da Seguridade Social · 
é funcionário, non pertence ao 
cadro de persoal do organismo 
público e a sua incorporación 
faise sen seguir nengun proce, 
dimento obxectivo para a sua 
selección e sen contar cos inte, 
reses dos demais traballadores, 
que mediante dun proceso pú, 
blico e baremado desexen po, 
der optar a ese posto. O irmán 
de Sánchez Penas é funcionário 
e estaba en situación de exce, 
déncia doutro departamento da 
Administración, neste caso de 
Forestais, pero acedeu a unha 
ptaza de auxiliar administrativo 
na Seguridade Social sen_ seguir 
o procedimento normal indica, 
do no Regulamento de Provi, 
sión de Pastos para a cobertura 
de vacantes e reingresos meian, 
te un concurso de ' méritos. 
Contado, Sánchei Penas se, 
guiu un procedimento para ad, 
xudicación do posto de traballo 
que tratou de dar visos de lega, 
lidade á contratación. En con, 
creto o procedimento escollido 
é o de adscrición provisional, 
que é un sistema excepcional 
que si recolle o Regulamento 
ainda que a praza ocupada é 
normal, sen que para desempe, 
ñala sexa precisa nengunha 
cualificación excepcional. 

A CIG afirmou que esta con, 
tratación "adolece da compo, 
ñente de moralidade que ten 
que demonstrar nas sua actua, 
ción8 un responsábel de perso, 
al, que coñecendo as inque, 
danzas dos traballadores que 
están ao seu cargo, antepón os 

· intereses persoais aos da xes, 
tión que ten encomendada". 
A protesta da CIG vén ao caso 
porque con anterioridade ou, 
tras persoas non puderon ace, 
der a esa mesma praza e inclu, 
so recentemente díxolles aos 
funcionários <leste servizo que 
no mesmo sobraban 62 prazas, 
polo que agora son 63 os pos, 
tos de traballo que sobran.• 
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Fachada ·principal do l_nstituto "Calva Sotelo". A. N.T. 

A demisión do director do instituto arousán dá paso a unha equipa de consenso 

O Calvo Sotelo retoma o ritmo normal 
*A. ESTÉVEZ 

Remataron os paros e os pe
ches dos éstudantes do· "Cal
vo Sotelo" de Vilagarcia, tras 
a marcha do anterior director 
do centro, Daniel Garrido Cas
tromán. Despois de catorce 
anos dirixindo o instituto vila
g a rci án, primeiro, a traves 
dunha baixa por estrés, e des
pois, por medio da demisión, 
Garrido Castromán desapare
ceu do centro. Desd~ o pri
meiro de Marzo está nomeada 
oficialmente a nova -equipa di
rectiva, as- aulas non se valei
ran polas protestas e diminue 
a tensión entre o profesorado. 

A "má fama" do "Calvo Sotelo" 
era debida a várias razóns. O de
terioro das infraestruturas non 
era a única. Os catorce anos que 
Garrido exerceu como director 
do centro foron abondosos non 
só en anécdotas que definen a 
sua personalidade senón en ati
tudes que deterioraron a convi
véncia no centro. Comezando 
polo nome, que se intentou cam
biar en moitas ocasións ao. longo 
dos últimos anos, atopando a ne
gativa de Garrido Castromán. No 
curso 1985-86, a proposta de 
chamar Fermin Bouza Brei ao 
centro saiu adiante no claustro 
dos profesores. As actas perma
necen ag_achadas e o instituto 
segue sendo o "Calvo Sotelo". 

A situación chegou ao seu peor 
momento nos últimos quince dias 
de Xaneiro. Setecentos alunes 
do milleiro matriculados no insti
tuto asinaron un escrito no que 
pedian a demisión de Daniel Ga
rrido. Máis da metade dos docen
tes subscribían a pet~ción, o mes
mo que a Asociación de País. Pe
ro o director negábase. Os alu
nas ocuparon as duas plantas do 
centro sen acudir a clase dia tras 
dia. Garrido acusábaos entre ou
tras razóns, de estar manipula
dos polas Xuventudes Socialistas 
e polo profesorado. Ao mesmo 
tempo, un pequeno grupo de alu
nas que apoiaban ao director 
agredian fisicamente aos mani
festantes e tirábanlle ovos. Os 
ánimos estaban quentes e os 
profesores negábanse a talar pa
ra non empiorar a convivéncia. ... 

Garrido pediu a baixa por enfer
midade o 21 de Xaneiro, deixan
do o funcionamento' do centro en 
mans do vicedirector, quen ta
mé!n abandoou a sua reponsabili
d ad e "consciente de non ser 
apoiado polos profesores". Garri
do tamén enviaba eses mesmos 
dias a sua demisión á delegación 
de Educación. Esta era unha das 
condicións dos alunes para rema
tar coas mobilizacións. Posterior
mente celebrouse un claustro no 
que se acordou rematar co valei
ro da dirección. Foi proposto Xo
sé Montero como director do cen
tro e foi votado por ampla maio
ria. A proposta foi enviada polo 
claustro e apoiada pola APA ante 
a delegación de Educación, que 
ainda tardou semanas en dala 
por oficial. "Enterámonos pola 
prensa de que por fin ia ser no
meada a dirección", sinala un do
cente do "Calvo Sotelo". Salvo un 
dos membros, a equipa directiva 
aparece totalmente renovada. 

Fotocópias e restaurantes 

A rebelion dos alunas contra a 
anterior equipa encabezada por 
Daniel Garrido tiña fundas rai-

ces, tal como se contaba en 
ANT nº 920. Denunciaban o seu 
talante antidemocrático e sinala
ba que nunca se preocupara do 
deterioro das instalacións do 
centro. Asimesmo, restrinxia o 
uso da fotocopiadora, tendo al
guns profesores que reducir o 
tamaño dos fólios de exame, 
pero celebraba unha reunión 
anual con pinchos e viño nun 
dos mellares restaurantes de Vi
lagarcia a canta do orzamento 
do centro. Inauguraba o curso 
escolar cunha misa e considera
ba a Guerra do 36 como "un te
rríbel incidente". 

A calma volta ao centro despois 
de que país e nais se queixaran 
de que o delegado de Educa
ción, António Fraga, visitara o 
instituto cando a situación non ti
ña volta atrás. O "Calvo Sotelo" 
conta con vintecatro unidades da 
ESO, tres grupos de bacharelato 
de Ciéncias , dous de Humanida
des e un ciclo médio de enferme
ría. Os profesores consultados 
coidan que o ex director, tendo 
en conta as poucas horas de cla
se que impartía, non vai voltar ao 
centro tras a demisión.+ 

CÉSr\H. LOHE~ZO 

O fracaso do Compostela 
Aquela equipa que rachara o tópico de que Santiago era só catedral e 
académia entre os an9s 1993 e 1997, está vivindo a sua pior etapa des, 
dé que o tándem Caneda,Castro Santos tomaran en sério converter o 
Compostela nunha referéncia do futbol de elite na Galiza. O milagre de 
San Lázar.o, que comezara canda a inauguración do estádio do mesmo 
nome, parece que chegou á sua fin. Mais este final era ben previsíbel. 
Todos os pontos a favor que tiña Caneda, en canto á planificación eco, 
nqmica do clu~e, perdeunos ao non saber administrar o potencial de, 
portivo co que contou. Ainda na primeira división, o presidente com~ 
postelanista despediu a Santos e a V ázquez, dous técnicos que demos, 
traron seren ·ben capaéeS de asegurar un bon rendimento cun cadro de 
xogadores moi limitado dentro da dificilísima competición do Estado. 
O cacarexo fácil e o abuso da autoconfianza devolveron o Campos ao 
pátio traseiro da segunda, pero Caneda seguiu pensando que era unha 
equipa importante. Xogou de ti a ti coa TVG na busca do diñeiro tele, 
visivo e perdeu por goleada; desprezou aos sócios e acabou pagándoo co 
míngua de espectadores. E ainda por riba, foise afiliar ao PP de Dositeo 
Rodríguez e atacou violentamente ao concello de coalición entre o 
PSOE e o BNG. Nen o carisma de Lucas libra aos albicelestes do sufri, 
mento de fin de tempada. O infemo da 2ª B comeza a quecerlle a cara a 
Caneda e el é o primeiro que sabe que iso significa o ocaso de todo.+ 

Como era o ensino 
na 11 República 

A Fundación 1 O de Marzo, de 
Comisións Obreiras, puxo en , 
pé a exposición "O ensino na 11 
República", inaugurada o 28 de 
Febreiro na galeria Sargade/os 
de Compostela. Desde ali parti
rá a centros culturais e educati
vos de todo o país para amasar 
como era o sistema educativo 
en vésperas do 14 de Abril de 
1931 e cales foron os cambios 
introducidos polo governo da 
República. Dezaoito paneis ex
plican cales foron as bases pa
ra rematar co réxime de servi
dume desde as escalas. O co
mité científico da exposición es
tivo formado por Hermínio Ba
rreiro e Antón Costa, mentres 
que Ricardo Gurriarán e Vítor 
Santidrián encarregáronse da 
documentación.+ 

A violéncia escolar 
resposta ao fracaso 
da política educativa, 
di o BNG 

O grupo parlamentar do BNG 
apresentou unha 
interpelación para exixir que 
Celso Currás, conselleiro de 
Educación explique a 
situación de violéncia nos 
centros escolares e as medi
das para previla. Reffrense os 
nacionaJistas non só á agre
sión dun aJuno a unha profe
sora senón á "batalla 
campal" que se produciu re
centemente entre aJunos de 
dous centros privados da Co
ruña. Considera o BNG que 
"esta violéncia ven motivada 
pola pésima planificación 
dunha reforma educativa que 
se pensou nun despacho, pe
ro que falla estrepitosamente 
á hora de aplicarse á vida co
tiá do alunado". Os naciona
listas sinalan que tanto o pro
fesorado como o alunado es
tá desmotivado ante a ESO, e 
lálanse de que a Xunta acutle 
oficialmente o termo "obxeo
tores escolares" para aqueles 
alunos con problemas de in~ 
tegración.+ 

Xomadas sobre 
marxismo e feminismo 
en Compostela 

Botan a andar o 13 de Marzo 
as primeiras xornadas sobre 
marxismo, organizadas pola 
Federa9om Estudantil Revolu
cionária, e que se celebran na 
faculdade de Filosofia. O pri
meiro dia participa lgor Lugris, 
como co-editor da tradución 
ao galega do Manifesto 
Comunista; o dia 14 Dionísio 
Pereira trata o marxismo hete
rodoxo e o dia 15 debaten so
bre o marxismo Xusto G. Be
ramendi, Domingos Antón 
Garcia e X. L. Pintos de Cea. 
Tamén a FER convoca as 111 
Xornadas Feministas na facul
dade de História do 20 ao 23 
de Marzo coa participación de 
Carme Pallarás, Mª do Carme 
Alvariño e Carme Branco. No 
último dia proxéctase a tita 
Baile de ánimas de Pedro 
'Carvajal.+ 
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-0- GONZALO NAVAZA 

Moitas das consultas que nos che
gan están relacionadas con apeli
dos que conteñen un iota (J) ou 
un i grego (Y) na súa forma escri
ta. Das deturpacións que a lingua 
oficial inflixiu á onomástica gale
ga, as relativas a cuestións gráficas 
non son as máis graves, e en moi-

Feijoo, Feljó / Feixó 

O máis abundante dos apelidos 
galegas que no censo actual le
van un iota na súa grafía ocupa 
o lugar 93 por orde de frecuen
cia. E o apelido Feijoo, derivado 
do nome común correspondente 
6 galega actual feixón 'faba' (do 
latín FASEOLU). Nas cantigas de 
escarnio medievais emprégase 
feijoo co significado de 'cabeza 
calva' e ha de ser sen dúbida ese 
significado o que motivou o seu 
emprego como alcuña persoal 
na Idade Media. Trataríase, xa 
que logo, dun sinónimo metafó
rico ou humorístico do apelido 
Cafoo. 

Aínda que a documentación 
máis antiga testemuña o uso <les
te sobrenome en diferentes lati
tudes galegas e portuguesas, a súa 
perduración como apelido é ca
racterística do territorio da dio
cese de Ourense, e cos datos que 
posúo case me atrevería a afirmar 
que é un apelido de orixe exclu
sivamente ourensá. O padre Sei
xas, e nisto ségueo a Gran Enci
clopedia Gallega, sitúa a súa orixe 
en Celanova, pero non eremos 
que se poida falar dun foco tan 
localizado. 

Un dos remitentes que nos con
sultan este apelido pregunta se 
debería cambialo para Feixoo ou 
Feíx6 e coincido con el na pre
ferencia por Feix6, a forma a que 
el mesmo vén usando "habitual
mente pero non oficialmente", 
egund as úas palabras. 

Abeijón / Abeixón 

Abeij6n ocupa entre os apelidos 
galegos o lugar 388 por orde de 
frecuencia e ten orixe toponími
ca. O nomenclátor recolle un 
único lugar chamado Abeixón 
na parroquia de T állara, no con
ce llo coruñés de Lousame. A 
distribución actual do apelido, 
que mantén a súa maior densi
dade nos concellos da Barbanza 
e as áreas veciñas, parecen con
firmar que ese lugar constitúe o 
seu único foco orixinario. A eti
moloxía do topónimo está su
xeita a polémica e non é este o 
lugar para espoñe-las diferentes 
hipóteses que se teñen proposto. 
Dado que a forma oficial do to
pónimo é Abeixón, esa ha de ser 
tamén a forma restaurada do 
apelido. 

Buján / Buxán 

Tamén ten orixe toponímica 
. Buxán, moito menos frecuente 
que os precedentes. O nomen
clátor galega recolle varios luga
res chamados Buxán e calquera 
deles puido ter dado orixe a este 
apelido, aínda que a distribución 

,/ 
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Iotas nos apelidos 
tas delas nin sequera deberiamos 
falar de deturpacións senón de gra
fías anormais. Outras alteracións, 
como a desgaleguización por re
ducción de ditongos ou cambio de 
sufixos ( Sotelo, Sotelino, Atanes ou 
Goyanes por Soutelo, Souteliño, 
Atás/Atáru ou Goiás/Goiáru) ou a 
directa traducción ó castelán (Vi
llanueva, Otero, Soto por Vilanova, 

Exemplar de freixo. 

que presenta no censo actual 
permite identificar como o seu 
foco principal (probablemente 
non o único, pero si o máis pro
ductivo) o territorio da antiga 
xurisdicción e concello de Bu, 
xán, hoxe chamado de Val do 
Dubra. O topónimo Buxán que 
dá orixe a este apelido procede á 

Outeiro, Souto) foron deturpacións 
moito máis agresivas para o noso 
patrimonio onomástico e non de
ben pasar inadvertidas. 

Sen embargo, estoutras cuestións 
gráficas resultan en xeral máis 
evidentes porque a xente é cons
ciente de que grafías como Y ou J 
son alleas á escrita do galego ac-

súa vez dun nome de persoa al
tomedieval Bus(s)IANUS. 

Freijeiro / Freixeiro 

Tamén é apelido toponímico. O 
nomenclátor galego recolle vinte 
entidades de poboación lugares 

tual. Moitas persoas que levan no 
seu apelido un J desexan reme
diar, ó abeiro da lei 40/1999, o 
feito de teren un apelido galega 
escrito cunha grafía que non se 
acomoda á fonética da súa lingua. 

Respondemos aquí a algunhas 
consultas relativas a apelidos que 
conteñen a letra J. Nos máis deles 

chamadas Freixeiro, polo que non 
é posible identificar un único fo
co orixinario para o apelido co
rrespondente. Os topónimos Frei
xeiro deben o seu nome a un deri
vado do común freixo (latín FRA
XINUS), no me de árbore. Coma 
nos outtos casos, dado que a for
ma oficial dos topónimos é Frei-
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recomendamos unha grafía con X, 
non senda no caso de apelidos 
non galegos (que só mencionare
mos para indicar esta circunstan
cia, como por exemplo un]arquera 
que nos consultan, que supoñemos 
catalán) ou no de apelidos que re, 
xistran gheada na súa escrita (por 
exemplo Regenjo), que serán ob
xecto dun próximo artigo. • 

xeiro, así debe escribirse a form---ª 
restaurada do apelido. 

Mejuto / Mexuto 

A documentación que manexa
mos fainos sospeitar que este ape, 
lido foi en orixe un alcume ou so
brenome, aínda que non estamos 
en condicións de explicar satis
factoriamente a súa etimoloxía. A 
actual distribución do apelido, 
que rexistra a maior ensi a e 
nos concellos de Melide, Santiso 
e Agolada, permite situa-lo seu 
foco orixinario no curso alto do 
río Ulla, nas terras luguesas e co
ruñesas da Ulloa e de Abeancos e 
en parte das pontevedresas de.De
za. O consultante di que está a 
utilizar desde hai anos a forma 
Mexuto pero que non sabe se é a 
correcta. Nós eremos que si.• 

A CAIXA DOS 
APELIDOS 

Podedes enviar 
as vasas consultas a: 

AMesa pola Normalización 
Lingüística, Ruado Vilar 68, 3º. 

Apdo. 247 15705 Santiago. 
Telf. 981 563 885. 

amesanl@interbook.net 
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Mayor Oreja afirma que 'hai un reparto de papeis' entre ambas organizacións Mário Socires 
implicado no tráfego 

ETA culpa. directamente ao PNV 
da sua volta á loita armada 

de diamantes en Angola 
A denúncia contra o ex presi
dente da República de Portu
gal e agora eurodeputado 
Mário Soares (PS) por ser 
dos maiores beneficiários do 
tráfago de diamantes e de 
marfil que realizaba a UNITA, 
está a provocar unha trevoa
da política en Portugal, onde 
todo o Parlamento agás o PC 
considera unha ofensa ao Es
tado portugués unha denún
cia formulada polo ministro 
angolano de Comunicación 
Social, Hendrick Vaal Neto. 
lnstáncias políticas portugue
sas exixiron a Luanda unha 
rectificación, pero o Governo 
de José Eduardo dos Santos 
non realizou nengun pronun
ciamento neste sentido.+ 

-0- B. LAXE 

Despois de realizar o seu ter
ceiro atentado desde que ra
chou a trégua, desta volta con 
sete feridos, ETA emitiu un no
vo comunicado no que culpa 
directamente ao PNV da sua 
volta a loita armada, por "non 
ter respondido directa e clara-
mente ás propostas que lles 
realizamos en Xullo de 1999". 

ET A está disposta a participar 
activamente na campaña eleito
ral. Non só voltou a atentar, ago
ra contra un furgón blindado da 
Guardia Civil en Donóstia, senón 
que emitiu un comunicado. Se
gundo se desprende da sua lei
tura, ET A non quer que os vo
tantes de H B lle dean o apoio ao 
PNV nas próximas eleicións, 
como indican os inquéritos. ET A 
arremete contra o PNV, o lehen
dakari lbarretxe e contra EA. 

ETA culpa ao PNV e a EA de 
non terlle respondido ás suas 
propostas, "ralentizando e dei
xando apodrecer o proceso, ac
tuando en función dos intereses 
partidistas". Bótalles en cara, so
bre todo, que participen nas elei
cións xerais. Daquela, a organi
zación armada basca, pediwlles 
aos partidos políticos nacionalis
tas, que non participasen nas 
eleicións xerais. Só HB adoptou 
esta decisión, con bastante en
frontamento interno. Agora ETA 
afirma que PNV e EA, "na vez de 
traballar por unhas eleicións li- _ 
bres e democráticas en Euskal 
Herria, prefire participar nos cq
m ícios e no reparto de vantaxes 
partidistas en España". Tamén 
afirma que a soberanía pala que 
deberían de apostar os naciona
listas, "non- casa coa política de 
afortalamento de España e Frán
cia que desenvolve o PNV e EA". 

ETA demandaba, antes de deci
dir rachar coa trégua, compromi-
· sos estábeis co PNV, entre eles a 
superación do marco autonómico . 
e que a Asamblea de Municípios 
fose o verdadeiro xermolo dun 
Governo basca, ao que se negou 
a formación de Arzallus. ETA re
coñece no comunicado que estes 
compromisos non tiñan porque _ 
executarse de contado, "pois non 
pedíamos nada que poda solu
cionarse nunha semana, senón 
compromisos e pasos claros en 
favor dun proceso concreto, deci
sório e democrático, que leve a 
Euskal Harria a ser dona do seu 
futuro". Desminte deste xeito as 
acusacións do PP e do Ministério 
do Interior (con documento inclui
do) no que acusaban ao PNV de 
ter firmado un acorde con ET A, 
algo que negou este partido. 

A organización armada basca 
tamén afirrñ~ que as institución 
autonómicas e o próprio Leh
hendakari dificultan a resolución 
do conflito, pedindo, polo tanto, 
a sua desaparición. "Na medida 
en que a estrutura administrativa 
da CAV obstaculiza máis que 
axuda á reconstrución de Euskal 
Herria, o próprio lbarretxe apare
ce tamén como un obstáculo. As 
institucións de partición, ade
máis de estar esaotad.~~s _e n:ior-
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Milleiros de policias 
maniféstanse 
en demanda 

HB afirma que o comunicado de ETA ten razón entanto que o PNV considera que a organización armada, non só se carga a Lúarra, 
senón tamén toda a capacidade política de EH. 

de melloras salariais 
tas, mostraron a sua incapacida
de para ser ponto de partida pa
ra a resolución do conflito e, polo 
tanto, continuan alienándoo", 
afirman no comunicado. A lba
rretxe tamén o atacan persoal
mente, acusándoo de mostrar "o 
sua verdadeira faciana nada 
máis comezar as accións de 
ET A, esquecendo que ocupa un 
pasto obtido grácias ao apoio da 
esquerda abertzale, -mantendo 
agora unha postura desvergoña
da cara esta e facenao o papel 
de policía bó de comisarias e 
cuartelilllos". A Miguel Sanz, pre
sidente de Nafarroa, califícano 
como "leal herdeiro da inquisi
ción e censura franquista". 

O papel do Estado · 

ETA demanda do PNV .e EA 
que "deixen a un lado o tibieza e 
o temor que mostran ante a 
máis mínima confrontación de
mocrática con España, e rachan 
claramente coa dependéncia 
que mostra cara España, asu
mindo unha visión democrática 
que teña en canta a toda Euskal 
Herria". Este seria o compromi
so para unha nova trégua. 

No comunicado, no que xustifica 
as razóns que a levaron a rachar 
a trégua, móstrase moito menos 
dura cos estados español e fran
cés. Despois de sinalar que coa 
supresión das accións armadas 
mostrou a sua "vontade de su
perar o conflito armado que 
mentén Euskal Herria con Espa
ña e Francia e de avanzar cara 
un marco político novo e demo
crático", ETA sinala que "as for
zas armadas, económicas, políti
cas, xurídicas e mediáticas" de 
ambos estados "non pararon na 
sua postura opresora". Ainda 
que o apresentan unicamente 
como unha constatación. 

Tamén trata de xustificar o asasi
nato do socialista Fernando Bue
sa. ET A afirma que "defender a 
democrácia española, baixo a 
protección das forzas armadas 
españolas, cando a democrácia 
basca está proibida e a defensa 
de Euskal Herria se castiga co 
cárcere e a marte, non será nun
ca lexítimo" . O dirixente do 
PSOE, Fernando Buesa, "era un 
dos que se dedicaban a isa", ma
nifesta a organización armada, 
para remachar que "sustentou 

toda a sua carreira política no 
ódio e a opresión a Euskal Ha
rria" e que se "opuxo a calquer 
saida negociada ao conflito". 

Maior Oreia equipara ao 
PNVe ETA 

Mália ao comunicado de ETA, 
que aclara moitas dúbidas, so
bre a sua posición política en 
Euskadi, desde o PP e, sobre 
todo o Ministro do Interior Ma
yor Oreja, seguen tratando de 
relacionar ao PNV con ETA. 
Afirma que ambos "reparten os 
papeis: ETA mostra a sua forza 
através das bombas e o PNV é 
a parte do frente de Lizarra ao 
que lle corresponde mostrar a 
sua forza eleitoral". Mayor Ore
ja segue teimando que ETA e 
PNV pactaron en Lizarra e que 
existe "unha comisión perma
nente na que están ambas or
ganizacións". Mayor Oreja xa 
identifica claramente a HB con 
ETA e, neste contesto hai que 
ollar algunhas actuacións, como 
a recente detención do membro 
da mesa de HB Joxemari Ola
rra, pasto recentemente en li
bertada baixo fianza.+ 

Aumenta na policia o ton 
reivindicativo. Despois dun 
referendo paralelo no que a 
maioria do Corpo Nacional 
de Policia reclamaba o 
direito á folga, o Sábado 
catro de Marzo celebrábase 
en Madrid a maior manifes
tación convocada entre a 
policia. O acto demandaba 
melloras laborais e 
salariais, asi como unha 
petición para o Governo 
central sentarse a negociar 
as suas reivindicacións. 
Ainda que o director xeral 
da Policia, Juan Cotino di
xo que a manifestación res
postaba á conxuntura elei
toral, o certo é que os catro 
principais sindicatos da po
licia eran os que convoca
ban esta mobilización. • 

A Guardia Civil espia ·as reunións de partidos 
Jordl Vilajoana, consellelro catalán 
de Cultura. 

HB entrevistouse co PSOE eco PP O Governo catalán 
re~rará o decreto 

A Guardia Civil espia as reu
nións de partidos políticos, ten
do coñecimento, incluso, da
quelas declaradas segredas. 
Asi, ten coñecimento das reu
nións mantidas por HB con 
PSOE e PP desde que ET A vol
tou a atentar. Asi o denunciou o 
dirixente abertzale Joxemari 
Olarra, despois de ser liberado. 
Olarra fara detido acusado de 
pertencer ao aparato interna
cional de ETA ou, o qúe é o 
mesmo para Garzón e Oreja, ao 
aparato internacional de HB. 

Segundo Gara, despois dunha do contra Fernando Buesa. O do cinema se 
reunión de carácter form·a1, o 28 de Febreiro Ergguren, o 
PSE e EH mantiveron vários máis nacionalista do PSE, reali- se chega a un acordo 
contactos preparatórios para ce- zou unha chamada telefónica a 
lebrar un novo encentro. A reu- EH, aprazando "calquer outro Un acorde coas distribuidoras 
nión celebrada en Decembro en contacto en atención á situa- e as multinacionais para incre-
Durango asistiron Arnaldo Ote- ción creada polo atentado". mentar de forma significativa a 
gui, Joxemari Ollara e Kepa Gor- proxección de películas en ca-
dejuela, por EH, e José Maria Nicolás Redondo recoñeceu im- talán levaría ao Governo de 
Benegas, Nicolás Redondo Te- plícitamen1e estes contactos, Jordi Pujo! a retirar o decreto 
rreros e Jesus Egiguren en re- negados por Felipe González e do cinema que aplica a Lei de 
presentación do PSE. EH mas- Juan Alberto Belloch. Tamén Política Lingüística, segundo 
trouse _disposta nesta reunión a fontes de EA confirmaron estes afirmou o novo conselleiro de 
poñer a andar unha Mesa (posi- contactos, dos que foron infor- Cultura, Jordi Vilajoana. O 
belmente a proposta do Lehen- mados polo PSOE. Mesmo Ar- anúncio está condicionado a 
dakan) á marxe do PP, pedíndo- naldo Otegi recoñeceu que hou- que a indústria aceite negociar 

Catro di as despois de que a lle ao PSE que participase nela. bo trato co PSE e, mesmo co para conquerir que un dez por 
Guardia Civil detivera ao ma- PP. Desde o PSE afirman que o cento das películas estexan 
halkide e de levarlle material e Voltaron a reunirse a primeiros PP tamén se reuniu con HB dobradas ao catalán. Ainda 
documentos políticos do seu . de ano e o 28 de Xaneiro no despois de rachar ETA a tré- que hai unha atitude favorábel 
domicílio de Villabona, o diário hotel Costa Basca de Donósti, gua. Pero estas reunións non por parte das multinacionais e 
ABC deu canta dos contactos acordando unha nova cita en foron filtradas polo Ministério do que isto significaría un triunfo 
mantidos entre EH e o PSOE Febreiro, pero esta non chegou Interior ainda que Felipe Gonzá- da Generalitat, a oposición cri-
entre Novembro e Febreiro. a celebrarse por mor do atenta- · . tez deu,conta.pública,delas.+.· ,.., •. -.. ticOiiJa_pmJi>0sta-.• · e,\·, ~·t ._. · 11 1.i •• 1 
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Ingleses e norteamericanos destrozan con comandos mercenários o país -desde 1976 

Os danos da guerra multiplican 
os estragos da bategada sobre Mozambique 
* G. LUCA 

Detras das bombas, ven o 
sulago. Nos camifios de Mo
zambique borrados pola 
arroiada multiplícase agora o 
risco das minas sementadas 
polos mercenários da Rena
mo. Todo o que de provisio
nal e fráxil serveu para de
fenderse do terrorismo occi
dental e vivir de dia a dia, é 
agora vulnerabel ao ballón. 

É o recordo vivo da guerra mul
timillonária, decretada polos pai
ses occidentais desde a inde
pendéncia (25 de Xuño de 
1975), contra este país labrego, 
o máis pobre de Africa sultropi
cal. Unha guerra que continua 
despois das eleccións do 94, 
avaliadas pala ONU. 

Minas do fascista doutor Ban
da , presidente 
de Malaui, aliado 

sentaba de a pouco unha es
peranza de vida de menos de 
corenta anos mentres a ame
biasis, a malária e a tuberculo
se se multiplicaban. A produc
ción agrícola ficou en estado 
anémico. 

Os mercenários tumbaron o 
avión do popularísimo Samora 
Machel en outubro de 1986. O 
lider da resisténcia contra a co
lónia, que non sabia macondé, 
Chona, Tonga nen Chicheua 
explicaba os termos do seu 
programa de reconstrucción 
nacional por via dun teatro am
bulante no que representaba a 
dialéctica da liberdade e o co
lonialismo. O avión de Machel 
caeu por un sting norteameri
cano e o consello da Revolu
ción o produciu o recámbio de 
Joaquin Chisano, un lider no 
que os paises ricos en guerra 

declarada contra 
o perigo verme

da Suláfrica do Q 
apartheid á que cidente fixo 
cobraba por es
torbar o paso 
dos comandos 
do Congreso Na
cional Africano 
que se formaban 
na fronteira de 
Angola e Tanzá
n ia ; minas do 
doutor Dhlaka
ma, a cabeza da 
Renamo pagada 
pola espionaxe 
rodesiana (britá
nica) desde 
1976 contra o 
Frelimo de Sa
mora Machel ; 
minas contra un 
pais de labregos 
(o 96%) que co
mezaron a fuxir 
do terror desde o 

unha guerra 
contra os planos 
de sanidade e 
ensino do 
governo de 
Machel e 
Mozambique 

llo descobrian un 
interlocutor máís 
doado que o pre
sidente asasina
do. Non era máis 
que a faz da su
pervivéncia posi
bel. En 1990 se 
calculaba en 
máis dun millón 
o número de viti
mas da guerra e 
nas fronteiras 
habia máis de 
millón e médio. 
Londres, que 
presume de ter a 
Mozambique 
desde o 78 entre 
os membros da 
Commonwealth 
(a union para a 
prosperidade, a 
comunidade de 

ten hoxe a 
esperanza de 
vida máis baixa 
de África 
su !tropical 

76 e xuntaban 
decentado máis 
dun millón de re-
fuxiados en Ma-
laui e arredor de médio millón 
na liña do ferrocarril de Zim
baue. 

A alarma occidental polos mo
zambicanos que agora fican sen 
pa/hota, sen choupana, por cau
sa do dilúvio non se deu men
tres os mercenários de Daklha
ma cortaban brazos aos nenas 
nas aldeas acollidas aos planos 
agrícolas do governo de Machel 
(copiados dos chinos e dos cu
banos, segundo denunciaban 
indignados os xornais ingleses) 
e se producía o exflio de comar
cas enteiras de Tete, Quelima
ne, Pemba.· 

Nun informe da CIA de 1978 
calculábase que a subversión 
contra o governo de esquerdas 
de Mozambique era relativa
mente a máis barata do mun
do: por cen millóns de pesetas 
ao mes, suscritos por empre
sas inglesas e norteamerica
nas con intereses mineiros no 
país, todos os recantos de Mo
zambique padecían un estado 
de terror permanente. Os pla-

nacións coloni
zadas polos bri
tánicos, que pre
side Isabel 11), 
vendo ao gover-

no de Maputo en estado agóni
co, propuxo a Chissano formar 
governo de coalición cos mer
cenários de Afonso Macacho 
Marceta Dhlakama, ó home de 
Londres en Mozambique, o 
mesmo que sementara o país 
coas minas de fabricación in
glesa que unha airada Prince
sa de Gales denunciara polo 
prazo dunhas horas. 

Plano de privati:zación 

A pesar desta chantaxe sobre 
os contados folgos do país arra
sado, o Frelimo invocou a me
diación da ONU para convocar 
unhas eleccións nas que arra
sou Chissano. Superada a Gue
rra Fria, Mozambique contaba 
coa axuda de Suláfrica, Zim
baue, Kénia e Botsuana pero o 
que nace a partir da vitoria do 
Frelimo no 94 e un estorbo pro
gramado dos planos de recupe
ración. A única resposta posibel. 
do Governo é un plano aclerado 
de privatización apoiado polo 
Banco Mundial. 

nos de · sanidade e ensino do E o governo do Congreso Na-
governo de Mache!. taran des-~. , cional Africano· ¡.:>.ode ser decisi- , , 
baratados e a poboación apre- vo para a reconstrucción de 

Unha vinte mil persoas están refuxiadas ainda en árbores e telladas de Mozambique 
en espera ele axucla. 

mozambique, os poderes colo
niais que que continuan agora 
unha guerra fria contra a Freli
mo, corren a espécie de que os 
300 mortos pola enxurrada e o 
millón de desprazados polo ci
clón Glóría foron na realidade 
vítimas Da apertura dos enca
ros sulafricanos da fronteira, 
algo que o governo desminte 
cos dados na man da exten
sión do sulago a todo o país. 
Non podían desaproveitar os 
inimigos de Mozambique nen 
este chou das forzas da natu
reza que de feíto non tan outra 

causa que salientar o destrozo 
do- país. Os bairros de folla
delata e cartón de Maputo 
(Benfica, Mafalala, Xipamanine 
c hamancu lo) desapareceron 
no cachón pero non asi o pe
queno núcleo burgués do por
to. Desde as fiestras do Shera
ton de Maputo, os enviados 
das cadeas de TV contempla
ban a desfeita dun país desan
grado pala guerra ao que lle 
caen derriba todas as augas 
do ceo. Os cronistas din: "con
tra as forzas do ceo non se po
de loitar".• 

O naris séguelle medrando. 
Dixémolo nestas páxinas hai mes e médio: Pinochet chegará a San
tiago, no meio da homenaxe, ~ unha vez na pista botará a andar e 
arrog1.bará a cadeira de rodas. E que alguén pensaba que non ia ser 
asi? E mágoa que o entrañábel personaxe de Collodi, Pinoccio, acaba 
sendo comparado cun asesino contumaz. Pero vista a traxectória do 
sátrapa chileno, hai que recoñecerlle unha habilidade singular para 
a mentira e a trampa. 

O 11 de Setembro de 1973 culminou o seu grande engano a Salvador 
Allende, que a pesar das adverténcias creeu nel, e fíxose co poder 
unipersoal que consolidou tamén a base de desfacerse de inimigos in
ternos na milícia, xeneralmente asesinándoos. O seu modelo foi sem
pre Franco, outro campeón de lealdades, que deu o golpe de Estado 
do 36 anunciando no bando militar que era en defensa da República. 

Agora Pinochet cornpletou a farsa médica e despois de facerse o alou
leado, en clara connivéncia cos govemos español, británico e chileno, 
regresa en Chile para restaurar a dernocradura que encorseta o progre
so do país. O xuiz Guzmán xa chamou a que lle tiren a inmunidade, 
pero falta por ver se o ditador-senador porá a guinda á sua grande obra 
teatral asistindo á torna de posesión do socialista Ricardo Lagos e a 
dar apretóns de mans a tutiplén. Que se coiden os representantes es
pañois, po_rq9e q. T}:latc;heF ~PY?l.ent~nou ao seu a.r:n.~te ~hile~o. + 
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Israel bombardea o 
Líbano logo de anunciar 
que o abandona 

A aviación israelí volveu 
bombardear posicións da 
guerrilla musulmana do Líba
no, fora da denominada 'zo
na de seguridade' estabele
cida na fronteira entre os 
dous p·aíses. Esta actuación 
coincide co anúncio de Ehud 
Barak de que o Exército he
breo vai abandonar o Líbano 
antes do próximo mes de 
Xullo. Os estados viciñós a 
Israel, especialmente Síria, 
mostraron a sua desconfian
za na decisión de Tel Aviv. 
Historicamente, os pasos ca
ra á paz estiveron sempre 
acompañados de forte activi
dade militar nos territórios 
afectados pelas 
negociacíóns diplomáticas. 
Neste caso,~os máis afecta
dos polos ataques israelís 
volven ser os chiitas adscri
tos a Hizbulá. • 

As FARC eren 
que Washington 
prepara unha invasión 
de Colómbia 

A guerrilla colombiana ere 
que os Estados Unidos 
preparan a invasión deste 
país sulamericano para da
tas próximas. O 
comandante do denomina
do_Bloque Sul das Forzas 
Armadas Revolucionárias 
de Colómbia (FARC), Joa
quín Gómez, advertiu que 
o acondicionamento da ba
se aérea ecuatoriana de 
Manta para o Exército es
tadounidense en 
operacións antidroga é o 
primeiro avance na toma 
de posicións de cara a un
ha intervención armada en 
contra dos opositores co
lombianos. Gómez afirmou 
que as autoridadeS-de 
Washington utilizan a 
excusa do narcotráfico pa
ra colocar bases próprias 
que poidan servir nunha 
hipotética loita contra a 
guerrilla.• 

Ma'1ocos impón 
o toque de queda 
no Sáhara Ocidental 

As autoridades de Rabat im
puxeron o toque de queda 
nas cidades ocupadas de El 
Aaiun e Smara, no Sáhara 
Occidental. Marrocos tomou 
ambas as povoacións con 
tropas procedentes das 
bases do norte e constante
mente veículos militares atra
vesan as ruas abrigando os 
cidadáns-a permaneceren 
nas suas casas coa luz apa
gada se non queren ser deti
dos. A represión do réxime 
de Mohamed VI quer evitar 
que continue a revolta do es
tudantado saaraui, que 
iniciou a semana pasada un
ha protesta na rua contra os 
encarceramentos de tres per
soas, acüsadas de espiar pa
ra o Polisário. Por outra ban
da, a CIG comezou unha 
campaña de recollida de ma
terial de ensino para os refu
xiaCJÓs do ·saliára:. . -J 
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Cal é o sentido dos novos re
cursos apresentados por Ma
rrocos ao censo das Nacións 
Unidas? 

Marrocos forza unha avalancha 
de recursos para enterrar o plan 
de paz porque ten perdida a ba
talla da identificación e, sen dúbi
da, o referéndo. O próprio Conse
llo de Seguranza da ONU xa aler
tara o ano pasado, coas resolu
cións 1238 e 1263, que non se 
fosen transformar os recursos 
nun segundo proceso de identifi
r;ación. A ONU fixo pública unha 
lista de 86380 votantes co que 
daba a razón á postura defendida 
desde sempre polos saharauis; 
asi deixaba ao descuberto o frau
de que Marrocos preparaba coas 
suas listas para prefabricar un 
censo eleitoral falso. Non o con
seguiu e apresentou 140.000 re
cursos para frear o proceso. 

O informe de Kofi Annan ao 
Consello de Seguranza xa 
abria a posibilidade dun novo 
retraso de dous anos. 

O informe, apresentado en de
cembro pasado, inquedou aos 
saharauis por falla de coeréncia e 
sobre todo polo feito de pronun
ciar-se sobre a posível posterga
ción do referéndo sen se referir 
para nada ao infractor, neste ca
so ·o governo de Marroéos, que 
sempre buscou pór obstáculos 
para gañar tempo e evitar o 
avance do proceso. Tentou-no xa 
en 1991, cando sulagou as ofici
nas de identificación da MINUR
SO cunha rnorea de peticións pa
ra incluir nas listas eleitorais a dú
cias e dúcias de miles de cida
dáns marroquinos. Ficou clarísi
mo que a verdadeira intención de 
Marrocos era que a comunidade 
internacional avaliase un referén
do á sua medida. Calquer pro
nunciamento do Secretário Xeral 
da ONU teria que defender e exi
xir a aplicación dos acordos e 
non navegar en águas túrbidas, 
que é o que prefire Marrocos. Es
tamos dispostos a seguir colabo
rando coa MINURSO para que o 
r~feréndur:n se realice ao longo 
do ano 2000. A misión. da Ml
NURSO é organizar a consulta e 
se non fol quen de tace-lo des
pois de dez anos, que recoñeza 
o seu fracaso e poña fin á sua 
misión no Sáhara. A Frente Poli
sário reserva-se o direito a reto
mar as :armas para defender as 
lídimas aspiracións do povo sa
harahui: Agora todas as miradas 
están postas na misión de Baker. 

Caies son as reaccións mais 
significadas na sociedade sa
haraui? 

· En caso de non se celebrar o 
referéndum ao longo do 2000, 
supoño que a frustración non 
seria cousa exclusiva dos saha
rauis, senón que seriq comparti
da por muitos países' e grande 
parte da opinión pública i.nterna
cional, que puxo muito empeño 
para b1,.Jscar unha, solución xusta 
e definitiva ao problema. Seria 
inexplicável tirar a toalla despois 
de dez anos de esforzos porque 
sirilplesmente se chegou á con
clusión de que un referéndum 
livre e transparente é causa per
dida para Marrqcos. Non se po
de preparar un referéndum de 
autoderminación á carta; segun
do o gosto do consumidor, o 
que convertiria ás Nacións Uni
das nunh~ caixa de resoáncia, 
unha tapadeira do expansio
naismo marroquí. Con todo, os 
saharauis sempre depositaron 
plena confianza na sua luita e ti
veron épocas piores, principal
mente no comezo do conflito, e 

MUNDO 
ANOSATERRA 

Mahayub Sidina, Delegado Saharaui para Galiza 

'O problema do Sáhara Ocidental bloqueo·u Marrocos por 25 anos, 
e seguirá asi mentres non o solucione' 

9* IÑIGO BERRIOCHOA 

Mahayub $idina, delegado do Frente Polisário na Galiza tivera qúe sair do Aaiun o 27 de Outubro de 
1975, despois do xenocida ataque de Hassan 11 sobre a povoación civil saharaui. Desde aquela, ten 
representado ao seu país diante de vários estados africanos. Ao pé do último trasacordo da ONU, in
ducido polo desafio de Rabat ao censo do Sáhara, Sidina mantivo esta conversa para A Nosa Terra. 

9 DE MARZO DE 2000 

crácia e· a xustiza a prezo, tanto 
mais grave en canto que o pre
zo a pagar seria o sacrifício de 
todo un povo. Para min, coa su
posta reforma e a suposta de
mocratización -se chegan a ma
terializar-se-, Marrocos non está 
a facer nengun favor a ninguén. 
O contrário, está respostando a 
unha lexítima esixéncia do seu 
povo e ás ánsias de liberdade 
dos tempos modernos nos que 
vivemos; se non o fai correria 
riscos piores . O problema do 
Sáhara Ocidental mantivo a Ma
rrocos bloqueado por 25 anos, e 
seguirá-o mantendo mentres 
non lle atope solución. 

Está de plena actualidade a ne
gociación da UE con Marrocos 
polos direitos de pesca nas 
águas territoriais saharauis. 

Unha solución xusta e definitiva 
para o problema do Sáhara Oci
dental crearia a estabilidade tan 
necesária para o desenvolvi 
mento de calquer proxecto e 
abriria a via a unha xei ra de co
operación basada no respeito 
recíproco . Fara deste marco, 
calquer acorde que se queira 
considerar razonável, digno, e 
mutuamente ventaxoso para to
dos, non ten razón de ser e es
tará sempre supeditado á fl u
tuación duns valores que nen
gun dos actuais asinantes, mas 
ben negociantes, Marrocos e a 
UE, poden defender verdadeira
mente en voz alta. O primeiro 
porque saquea os recursos dun 
territó rio que non lle pertence, 
pendente dun referéndum sobre 
o seu futuro; no caso da UE se
ria excesivo dar o visto bon a si
tuación tan descarada. Ten que 
quedar claro que un Estado sa
haraui independente non repre
senta nengunha amenaza para 
os intereses de ninguén, e non 
terá vel eidade expansionista 
nengunha, ao contrário que Ma
rrocos. Necesita da axuda, o 
coñecimento e a inversión do 
seu entorno para a reconstru
ción e a explotación das suas 
fabulosas riquezas, incluída a 
pesca naturalmente. 

Xa na recta final da campaña 
de reco ll ida de axuda de Fe
vereiro, que propostas lle fan 
á solidariedade internacional? 

Os saharauis sempre tivemos 
presente que canto mais ampla 
e diversificada fose a compren
sión da nasa causa pala comu
nidade internacional, mais axu
daria nunha solución definitiva e 
xusta. Por iso sempre defende
mos que o referéndum ten que 

~ contar coa presenza do maior 
..___ ______ __. <. número posível de observado-

superaron-nas grácias á sua tei
ma e convicción na xustiza da 
sua causa. 

Que iniciativas pensan desen
volver? 

As manifestaciónn de finais do 
ano pasado no Aaiun e outros 
lugares, cruelmente reprimidas, 
demostran claramente ab mun
do que o "esforzo integrador'' de 
Marrocos é un fracaso rotundo e 
que o sentimento de hostilidade 
e repulsa expresado en 1975 
por todos os saharauis cara o 
expansionismo marroquí, en vez 
de esvair-se, 25 anos despois, 
non fixo mais que fortalecer-se e 
afincar-se. Con isto quero dicer 
que o noso potencial de resis
téncia en todos os seus aspeitos 
segue intacto e en contínua re
xeneración. Nas nosas estraté
xias e lonxe de calquer sentí-

mento fatalista, sempre reserva
mos un,.cenário para o pior, co
mo é lóxico. A luita do povo sa
haraui desenvolveu-se sempre 
en duas frentes parellas: a mili
tar e a diplomática. O plano de 
paz non ~ mais que o resultado 
dunha situación criada sobre o 
terreo. Marrocos non ten conse
guido rematar militarmente cos 
saharauis e o obxectivo dos sa
harauis nunca foi vencer a Ma
rrocos nunha batalla aberta, se
nón obrigalo a sentar nunha me
sa de negociación para buscar 
unha solución. En parte isto aca
dou-se co plano de paz ONU
OUA (Organización para a Uni
dade Africana) e os acordos de 
Huston, e se é preciso voltar á 
luita armada para acadar o res
to, os saharauis estamos dispos
tos a facé-lo e estamo-nos pre
parando para iso. Paralelamente 
levarán-se adiante iniciativas di-

plomáticas importantes, como, 
por exemplo, so!icftar a admisión 
da República Arabe Saharaui 
Democrática na ONU. 

Que apoios permiten a Marro
cos continuar con este bloqueo 
frontal á iniciativa da ONU? 

Co apoio incondicional da Fran
za, despois da marte de Hassan 
11, Marrocos está lanzando aos 
europeos unha mensaxe enga
nosa, como decindo-lles: a cám
bio das reformas e a democrati
zación que vou encetar, se non 
me apoiades na ocupación do 
Sáhara, polo menos non insista
d es nun referéndum livre e 
transparente. Se esta mensaxe 
non callou nos seus destinatá
rios,, o menos que se pode di
cer, deixou nos marroquinas tql 
impresión, con ou sen razón. E 
sumamente grave por a demo-

res internacionais para garantir 
a sua liberdade e transparéncia. 
Non ternos nada que agachar. 
Marrocos é alérxico a esta idea 
e a outras que supoñan mais li
berdade e democrácia. 

Grácias igualmente a esa so
lidariedade internacional pude
mos paliar os sofrimentos e ca-

. réncias dos campos de refuxia
dos saharauis ao longo dos últi
mos 25 anos. 

Na fase actual do proceso é im
portante que esa solidariedade 
se intensifique e extenda a ou
tros eidos, facer-se mais reivin
dicativa, coma, por exemplo, pe
dindo, sobre todo aos países da 
Unión Europea, a aplicación de 
sancións políticas e económicas 
contra Marrocos, para que cum
pla co plano de paz da ONU e 
respeite os direitos humanos no 
Sáhara Ocidental. + 
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Hernández reparte 
en man o programa 

. dos socialistas. O 
tríptico ven en 
español e non 
menciona nen unha 
vez a Galiza. Se no 
canto de rosa 
levase gaivota, os 
de España o único 
importante 
aforraban imprenta. 

Radiografiado 
candidato Rajoy. Di 
que usa as 
garabatas que lle 
agasallan. Quen lle 
leva garabatas ao 

·señor ministro? 

Centenário de 
Buñuel. Pere 
Portabella, produtor 
de Viridiana, lembra 
o comentário de 
Fraga cando 
denunciaron (1963) 
a rapa de várias 
mulleres de 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 
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PENOSA e 

os topónimos 
/ 

Despois de ler o artigo sobre a 
ilegal utilizazón dos topónimos 
galegas por parte de Unión Fe
nosa, permítome apresentarlle 
as probas desta ilegalidade. 

O Real Decreto 382/1986, ·de 1 O 
de Febreiro, modificado polo Re
al Decreto 1499/1990 (BOE núm. 
47, de 27 de Febreiro de 1986 e 
BOE núm. 
284, de 27 de 
Novembro de 
1°990; respeiti
vamente) cria, 
organiza e re
gula o funcio
name nto do 
Rexisto de En
tidades Locais 
no Ministerio 
de Administra
ción Territorial, 
agora de Ad
ministracións 

-Públicas. 

Este Rexisto 
ocúpase, entre 
outras fun
cións, de dar 
publicidade ás 
denomina-
cións oficiais 

Recoméndolle 
aode Unión 
Fenosaque 
_consulte o DOG, 
eoBOE,eo 
Código Penal, e 
o Civil, e todos 
os Códigos, non 
vaiaserque 
cometa un delito 
sen saber que 
era delito. 

das entidades locais (Concellos, 
Mancomunidades, Provincias, e -
as demais consideradas como ta
les no artigo 3º da Lei 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora das Bases 
do Réxime Local) mediante publi
cacións e, como non, tamén en 
Internet, na páxina 
www.dgal.map.es (no link Regis
tro de Entidades Locais). Aí pó
dense ver as denominacións ofi
ciais dos Concellos de Galiza e 
das suas provincias. En concreto 
as provincias de La Coruña e 

. Orense non existen, o seu neme 
foi cambiado ao actualmente ofi
cial de A Coruña e Ourense me
diante Leidas Cortes Xerais; no 
caso dos Concellos galegas no 
exemplo de Puebla del Carami
ñal, pódese qfirmar que tal Con
cello tampouco existe, existe un 
Concello que se chama A Pobra 
do Caramiñal. 

Contra o que no artigo se afirma 
que di Unión Fenosa, por parte 
da Xunta públicase periódica
mente tanto no DOG coma no 
BOE Decretos e Ordes co no
menclátor dos topónimos gale
gas, que sí aparecen en galega 
(ou sucedáneo nalguns casos, 
que xa sabemos de que pé co
xea a Xunta), e no Rexisto de 
Entidades Locais anótanse as 
modificacións que se poden pro
ducir nos nomes das entidades. 

Polo tanto e coa premisa de que 
"O descoñecemento da Lei non 
exime do seu cumprimento" a uti
lizazón incorrecta -dos topónimos 
de que fai gala Unión Fenosa é 
ilegal, recoméndolle ao responsá
bel ou irresponsábel da empresa 

· Unión Fenosa que consulte a pá
xina web mencionada e que se 
lea o DOG, e o BOE, e o Código 
Penal, e o Civil, e todos os Códi
gos, non vaia ser que cometa un 
·delito sen saber que era delito. 

E para rematar co incorrecto 
uso dos topónimos a solución 
pode ser que o Concello afecta
do do mal uso do seu nome, 
coa leí na man, denúncie estes 
casos no Xulgado, iso é o que 
eu faría se fose Alcalde dunha 
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vila ou cidade mal nomeada; asi 
acabariamos con parte dos in
tentos de aplastamento da, co
mo di Celso Emilio, "lingua pro
letária do meu povo". • 

MANuEL A. LoRENZO ÁL V AREZ 

Contra a 
constitu\:Offi, pola 
autodetermina\:om: 
absten\:om 
Primeira Linha (Movimento de 
Libertac;om Nacional) ante as 
elic;ons legislativas do vindeiro 
12 de Marc;o manifesta ao Pavo 
Trabalhador Galega: 

1- Após perta de vinte cinco anos 
de existencia da democrácia bur
guesa herdeira do fascismo, e 
após outras tantas consultas elei
torais, os principais problemas da 
classe trabalhadora e da na<;om 
Galega, nom só nom se resolve-

, rom, senom que se incrementá
rom e agudizárom. Os problemas 
económicos, políticos, culturais e 
sociais que padece o nosso país 
estam provocados por causas 
estruturais derivadas da falta de 
soberanía da Galiza, e nom pala 
ausencia ou debilidade dumha 
voz galega em Bruxelas, Madrid 
ou no parlamentinho de cartom. 

2- As actuais institui9ons espan
holas emanam _ dumha Consti
tuic;om, que em 1978, nom foi 
aprovada pala maioria do nosso 
pavo. Esta Constitui<;om e o 
posterior quadro jurídico-político 
sobre o que se assenta esta fal
sa democracia nega o nosso di
reito de Autodetermina<;om na
cional, ou seja, impede pala 
forc;a a soluc;om. dos principais 
problemas que sofremos o Pavo 
Trabalhador Galega e que ques
tionam a existencia da Nac;om. 

3- A Esquerda Independentista é 
consciente de que a única vía 
para defender os interesses do 
Pavo Trabahador e da Na<;om 
Galega, constantemente ame
ac;ados polo agir do capitalismo 
colonial espanhol, é mediante a 
vertebrac;om dum amplo e plural 
movimento social cimentado na 
organiza<;om e mobiliza<;om po-

pular sobre o eixo do reconheci
mento do exercício do nosso ina
lienável direito de Autodetermi
na<;om. Este irreversível proces
so já está em marcha, e polo seu 
carácter constante, progressivo e 
permanente, nom impede que 
em situac;ons conjunturais adop
te forma assimétrica. Na actual 
conjuntura histórica, e nom por 
uns princípios ideológicos, @s 
comunistas galeg@s inclinamo
nos pola absten<;om activa. 

4- O conjunto da Esquerda Inde
pendentista tem a firme determi
nac;tom de construir no nosso país 
um referente político de massas, 
unitário e plural. As trabalha
doras, os trabalhadores 
galeg@s, a mocidade popular, 
que simpatiza cos parámetros 
ideológicos da Esquerda Inde
pendentista, nom podemos se
guir emprestando o nosso voto 
ao BNG, a umha forc;a política 
que incumpre reiteradamente o 
seu programa 
e tam só pre-
tende utilizar o 
voto útil de 
milhares de Nesta ocasiom 
nacionalistas votar BNG 
galeg@s para 
s e g u i r signttica apoiar 
avanc;tando na directamente um 
nociva di-
recc;tom de in
tegrar-se -nas 
melhores con
d ic;ons possí-

novogovemo 
doPSOE,ou 
seja, mais do 

veis- no qua- mo . 
dro jurídico es- mes ' apoiar 8 

panhol ema- um dos 
nado da 11 
Restaurac;om 
borbónica, que 
até há pouco 
tempo questio
nava. @s co
munistas ga
leg@s de prá-
tica indepen-
dentista nom 

máximos 
expoentes do 
imperialismo 
espanhol. 

acreditamos no parlamentarismo 
burgués, nem pretendemos refor
mar o Estado espanhol, a nossa 
estratégia revolucionária tem co
mo objectivo dotar a Galiza dum 
Estado próprio, como primeiro 
passo para construir umha socie
dade justa e igualitária. 

Nesta ocasiom votar BNG signi
fica apoiar directamente um no
vo governo do PSOE, ou seja, 
mais do mesmo, apoiar ? um 
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dos máximos expoentes do im
perialismo espanhol. Votar BNG 
significa apoiar a Joaquín Almú
nia para Presidente do Governo 
espanhol, ou seja apoiar ao anti
go ministro de Trabalho de Feli
pe González, ao PSOE da co
rrupc;om, dos GAL, a aquel go
verno que destruiu decenas de 
milhares de pastos de trabalho, 
feriu de morte a coluna vertebral 
da economía nacional (indústria 
naval, siderúrgica, sector lácteo, 
pesqueiro), estrangulou os mer
cados tradicionais favorecendo a 
selvagem penetra<;om das trans
nacionais e dos monopólios, pri
vatizou as empresas públicas, 
recortou as conquistas sociais, 
perpetuou a marginalizac;tom de 
Galiza nas infraestruturas e nos 
investimentos públicos, agrediu 
nosso idioma e cultura nacional, 
pribiu a plena legaliza<;om do 
aborto, nos integrou na OTAN e 
na UE, reprimiu e encadeou aes 
objectores de consciéncia, liber
tou os militares golpistas, recor
tou as raquíticas liberdades de
mocráticas, os direitos cívicos e 
laborais da classe trabalhadora. 

5.- É necessário boicotar activa
mente todas as candidaturas 
espanholas e espanholistas, no
m ead amente a do PP e do 
PSOE, representantes políticos 
do actual regime pseudodemo
crático herdeiro do fascismo. 
Estas forc;as sucursalistas som 
os instrumentos do colonialismo 
encarregados de canalizar e 
aplicar umhas estratégias políti
cas, económicas, sociais e cul
turais com um único objectivo: 
destruir a base material e cultu
ral da Galiza para erradicar o 
sentimento nacional e a necess
sária reconstru<;om da Pátria. 

6.- Carece de sentido que a 
emergente Esquerda Indepen
dentista, em pleno processo de 
reorganizac;om, se apresente a 
umhas elei<;ons antidemocráti
cas, caracterizadas pala ausen
cia de igualdade de condic;ons 

· imprescindíveis para afrontar 
ces mínimo~ exigidos um repto 
destas características. 

Qualquer resultado eleitoral se
melhante ao logrado por forc;as 
independentistas em outras 
ocasions seria um erro político, 
seria contraproducente, -para-o 
avanc;om do MLNG. De Primeira 
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Linha (MLN) estamos firmemen
te decididos a cosntruir com to
das as outras fon;as políticas e 
sociais independentistas umha 
alternativa patriótica e de es
querdas séria e solvente, umha 
estrutura defensiva de massas, 
mas como é evidente que ainda 
nom existe essa Unidade Popu
lar solicitamos que nesta oca
sióm os sectores mais lúcidos, 
conscientes e combativos do 
proletariado e da mocidade ga
lega apoiem a abstenc;om. E o 
mais útil para avanc;ar nos ob
jectivos estratégicos da 1 nde
pendencia e o Socialismo.• 

CARLOS MORAIS 
SECRETARIO ÜERAL DE PR1ME1RA 

LINHA (MLN) 

Malinformados, 
ousados e 
inconscentes 
Xosé Emilio Vicente e Manel Par
do {un estudante de 19 anos e un 
parado- es tu dante ocasional), en
viaban a esta sección unha carta 
onde criticaban as posicións de 
Carlos T aibo a respeito dos con
flitos de Europa do Leste. (ANT 
n2 921 ). Eran aquelas unhas opi
nións libres pero críticas. Unha 
semana máis tarde, Carlos Tai
bo, profesor de Ciencia Política e 
director do programa de estudios 
rusos do Instituto de Socioloxia 
da Universidade Autónoma de 
Madrid defendiase desas acusa
cións remitindo a sua resposta a 
tales criticas {ANT n2 922); auto
defensa que voltaba a reiterar o 
próprio T aibo ("para rematar pela 
miña parte con esta polémica") 
nunha extensa carta (ANT n2 

924), na que, entre outras consi
deracións, ademais de invocar a 
sua militancia antiatlantista, facia 
unha relación dos seus traballos 
crfticos contra as políticas occi
dentais na Europa do Leste (cita
ba mesmo as editoriais onde es
taban publicados) , aludía á sua 
militáncia de base no BNG e criti
caba os siléncios "dramatices"(?) 
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do tan citado libro de Michell Ca
llan. ("El juego de la mentira". Ed. 
Hiru, Hondarribia, 1999). Curiosa 
acusación esta que Taibo lle fai a 
Callan. Conviria lembrar que tivo 
que ser Francisco Fernández 
Buey, profesor de filosofía da 
Universidade Pompeu Fabra e 
non calificado como experto en 
temas do Leste, o primeiro que 
se atrevera a 
publicar parte 
das cláusulas 
do Tratado de 
Rambouillet, 
("El País" 8-5-
1999) precisa
mente no mes
mo médio on
de T aibo escri
bi ra dous arti
gas anteriores 
ao de Buey so
bre a guerra 
en lugoeslá
via. 

Pero, con to
do, eu non vou 
terciar nen 
afondar neste 
asunto. Non 
convén atufar-
se con presas 
ou urxéncias e 

Estou certo de 
que haberá quen 
saudaracon 
ledícia esta 
tendéncia 
cáseque 
unánime de 
abalanzarse con 
criticas aos que 
decidan 
arriscarse a ser 
criticos. 

será mellar esperar a que a His
tória que, como sempre, tirará 
ou dará razóns, emita o seu xui
zo definitivo. Porén, si me gosta
ria facer algunhas reflexións so
bre o sentido deste mini debate. 

Ao meu entender tal polémica 
semella a reconstrución dramati
zada da loita entre David e Go
liath con a OTAN de por médio. 
Certamente duas persoas de re
du cida repercusión mediática, 
atrevianse a non estar de acor
do cun docto profesor de recoñe
cido prestíxio. Por se fose pouco 
os Comités de Solidariedade de 
Galiza-COSAL e a Asamblea 
Nacional Antimilitarista ANA
ANOC, asinaban tamén unha 
carta dirixida a esta sección (pu
blicada a carón dunha outra res
posta de X.E. Vicente e M. Pardo 
a C. Taibo) na que reforzaban a 
defensa que o agraviado profe
sor fixera de si mesmo diante de 

tan perigosos propagadores de 
posicións críticas fronte ao que 
foi a guerra de lugoeslávia e a 
estratéxia da '.'comunidade inter
nacional" a respeito dos paises 
do leste. (ANT nº923) 

Protectores e defensores do dis
curso de Taibo (profesor de 
Ciencia Politica etc, etc, ... co
mentarista ocasional da SER; ar
ticulista ocasional en "El País" 
analista ocásional interrogado 
polos grandes médios sobre te
mas de alta politica relacionada 
con eses paises) COSAL e ANA
ANOC, sumábanse así na heroi
ca empresa de darlle un tirón de 
orellas a Xose Emilio Vicente e 
Manel Pardo. Desde logo nunca 
está de máis rifarlle de cando en 
vez a esta caste de tipos... E de 
cantos máis lugares lles veñan 
as labazadas mellar. Pérez Vare
la, Bernard Kouchner, Wesley 
Clark, Richard Hollbrooke, Zbig
niew Brzezinski, Javier Solana 
ou Fernando Savater deberían 
facer o mesmo. Veña home a 
quen se lle ocurre ... Estalles ben 
empregado por mal informados, 
ousados e inconscentes. 

Estou certo de que haberá quen 
saudara con ledícia esta tendén
cia cáseque unánime de abalan
zarse con críticas aos que deci
dan arriscarse a ser críticos. Des
de lago non é mal sistenia para 
estabelecer diques e barreiras di
suasórias contra os que, no exer
cício do pensamento singulariza
do, se lles pase pola cabeza man
ter outro tipo de discrepáncias .... 
Por iso a aqueles "extraviados" 
que se lles ocurra remitir cartas a 
esta sección mantendo, por 
exemplo, posicións contrárias ás 
"dominantes" ou "normais" sobre 
as posíbeis solucións á "cuestión 
vasca", deberían ser conscentes 
de que, a partir de agora, terán 
que asumir o risco engadido de 
ter que afrontar unha (ou várias) 
cartas de resposta asinadas por 
Marcelino Oreja e Diz Guedes 
acusándoos de terroristas. 

CELSO X • LóPEZ PAZOS 
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che a terra dunha Galiza ceibe, 
para enterralos teus osos onde 
teñen que estar". 

Sempre me arrastra unha espe
cial lembranza, de Suso, cando 
no Nadal do ano 76, estando eu 
na organización dun festival be
néfico, a pral dos probes de Mo
aña, apareceu un emigrante, que 
tocaba o acordeón acompañado 
da sua tilla que cantaba, pedindo 
participar no citado festival; para 
nós qu-e non andábamos moi 
abondosos de caché, viunos moi 
ben e aceitamos encantados esa 
participación. Cando sairon a es
cea, mentras o pai tocaba a filla 
cantaba, "Mariñeiriño Galego 
Mariñeiriño de España .... ". Suso, 
estábase preparando para sair a 
actuar detrás do cenário, e eu 
que por aquelas datas vivia co
mo a mocedade daquel entón, 
no máis fervor anti-español, co
menteille, tiñamos que censura
los antes de deixalos actuar, res
pondéndome Suso, "acabamos 
de sair de 40 anos de censura, 
deixa que cantén ó que lles sae 
do caralla". Sempre que o escoi
taba recordaba a leción contra a 
intransixéncia mal aplicada, que 
nos leva a querer ser como os 
nosos opresores. 

Manteño unha especial lem
branza daquel auto no do 77, 
cando no teatro-cine Veiga de 
Moaña, tamén 
participei da-
quela grava-
ción en direc- Éncheme de 
to do disco 
"Nin rosmar 
un laído". 

Foi moi grande 
a vinculación 
de Suso ca 

satisfacción, 
cada vez que 
escolto, cc>mo 
Estrelae 

Morrazo, onde Tamara, cos 
sempre tivo 
grandes ami- seus 
gas e era moi instrumentos, 
habitual na tocan 8 mu'si'ca 
"Festa do 
Bronlle". Ta- queoSusonos 
mén me conta 
o Valente, que deixou. -
en Aldán, foi 
onde Suso es-
coitou por pri-
meira vez can-

1 

mineiros asturianos 
en folga, a man dos 
civiles: "Non é tan 
gr~ve. O pelo halles 
,medrar, he, he!". Se 
por Fraga fose, 
estarian proibidos 
os centenários. 

Francesc Frutos 
compara a 
Coalición Canária 
coa escaleira dos 
galegas, que 
orixinal. Repetir 
paí'(adas é a piar 
forma de 
banalidade. Bon 
futuro lle espera a 
Frutos se ainda non 
sabe con quen 
.están os da 

1 Coalición. 

Hermo 

Un vozarrón 
revolucionário tar, "Vai o gato metido no saco", e 

que mais tarde cantarían os da 
Roda. Tiven a ocasión de saudalo 
por derradeira vez uns días antes 
do seu pasamento, no café-teatro 
de Moaña. 

1 A hecatombe de 
Mozambique 
sucede polo 
atraso". Os 
cronistas de boa 
conciéncia deben 
ficar descansados 
con esta senténcia. 
Desde hai 25 anos, 
o Ocidente culto 
entra a tiros nas 
aldeas de 
Mozambique e a 
seguir sementa 
minas. Todo o país 
é unha ferida 
aberta.En 
realidade, chove 
sobre a desfeita. 

Recordo os primeiros recitais de 
Suso no Morrazo, alá entre os 
anos 75 e 76, no Ateneo de Mo
aña, cando nos fixo chorar de 
emoción, cantando o poem·a de 
Dario X. Cabana, "Prometémos- O pasado sábado ~. ala fun a 
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1 Ministro da 
1 
1 
1 
1 
1 

censura de Franco 
por antonomásia, 
def í ne se agora 
como inventor das 
liberdades; 
participou no 
consello de 
ministros máis 
ladrón que se 
recorda, pero el 
nunca, nunca 
roubou. Palabra. En 
campaña emprega 

1 a mentira contra a 

J 
1 

_ esquerda e contra o 
Bloque en 
particular. Será por 
coeréncia política. 

Má is. Asi se 
chamaba o órgano 
arredista da 
Avangarda 
Nazonalista Galega 
(1933). Quen 

1 pensara que no 
1 2000 variamos ao 
1 PP ir a Máis. 

1 De todas as 
menti ras que nos 
contaran os 
comunistas, agora 
sabemos que unha 
era certa: o 

1 capitalismo era 
1 piar". Alexandre 
1 Zinoviev, no recén 
: publicado "A Caida 
1 do lmpério do Mal". 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Federico Trillo, 
irmán maior da virxe 
das bágoas de 
Múrcia e conselleiro 
principal do Opus 
Dei (tamén é 
presidente das 
Cortes) aporta á 
campaña unha 
opinión nuñca antes 
escoitada; unha 
auténtica epif ania 
de devoto: "O único 
inquérito de 
verdade será o das 
urnas do dia 12". • 

--1- ------ -- -- -- --
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Regodobargo, con Bernardino 
Graña, Xico de Cariño e Piño Se
queiros que leva 25 anos sen inte
rro m pi r orgaizando a festa de 
Bronlle. Non nos podiamos imaxi
nar o emocionante e agari_moso 
que resultou o aeta de esparci
mento das suas cinzas no leito do 
OitavérÍ, cahdo chegamos os veci
ños do lugar, estaban concentra
dos ao pé dunha corda das de 
atar o gando, que limitaba o acce
so dos coches, por un carreiro que 
daba ao sitio onde se ian celebrar 

' os actos. Bernardino comentou 
que estarían esperandó o auto
bús, sen se decatar que por aque
les rueiros tan estreitos e curvos 
non pode pasar o bús, o certo é 
que alí con bastante antelación 
agardaban seguramente a totali
dade dos veciños, dende vellos 
moi velliños ate cativos. Cando 
baixamos ate o Ria, era impresio
nante observar como polos carrei
ros que polo medio das veigas, 
conducían ate o cauce, baixaban 
a centos, alguns portando bandei
ras desplegadas, ate xuntármonos 
no acto mais dun milleiro. 

Foi emotivo e ledo o recital de 
Bernardino, as palabras de Fe
rrín contundentes e sereas, aga
rimosas e senlleiras as mensa
xes de Manuel Maria e Cácca
mo, pero foi unha Pilocha emo
cionada, cantando o "Meu amor 
o vento da noite", ao igual que 
os da Quenlla coas bágoas nos 
ollas, os da Roda con firmeza 
ou o Tino memorioso, que do 
mesmo xeito que todos que 
contando a emoción, foron quen 
de decirnos algo ou tocarnos na 
memória do Suso, como o cati
vo de sete anos, que tocou cun
ha gaita máis grande ca el. Asi 
co alento contido niste fermoso 
acto, cantamos todos "Como hei 
vivir mañá sen a luz tua". Lago o 
Bernardino emocionado, co
mentáballe a Ferrín, fixáchete 
como as velliñas, tamén c~mta
ban, '"Como hei vivir". Ai, canto 
lle debemos ao Suso! 

E os acordes do Antigo Reino 
de Galiza, que saia das gaitas, 
as partículas do Suso, encheron 
o ria Oitavén, de alento loitador, 
porque cada vez somos máis, os 
que niste País, cando nos talan 
de España, sempre ternos unha 
disputa. E a mín éncheme de 
satisfacción, cada vez que es
coito, como Estrela e Tamara, 
cos seus instrumentos, tocan a 
músi~a que o Suso nos deixou. • 

XosÉ MANuEL ÁLV AREZ 

O imperialismo 
lingüístico 
do Sr. Lodares 
Estou abraiado como galeg.o e 
nacionalista, ao ouvir a opinión 
sobre as línguas minoritárias, 
especialmente o galego, que 
dende a tribuna brindada polo 
Club Faro de Vigo expresou Jo
sé Ramón Lodares na conferén-

. cia que dias atrás tivo lugar no , 
Paraninfo do Reitorado da Uni
versidade de Vigo, onde este 
persoeiro repetiu unha.longa sé
rie de ideas en contra do noso 

· idioma, sempre dende unha po
sición supostamente vitimista. 

As expresións utilizadas por este 
señor, xa expresadas dabondo 
por este periódico, resúltanme 
gravemente ofensivas e indican 
un descoñecemento absoluto da 
realidade lingüística, non só des
te País senón do Estado español 
no seu conxunto. Estas ideas, es-

- ·pecialmente coa que iniciou o ac-

~ ~ ~ ~ 
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to, na que dicia algo asi como 
que a existéncia de línguas dife
rentes ao español debiase a que 
os talantes do galega, basca ou 
catalán vivían na completa igno
ráncia e illados 
do mundo por · 
mor de seren 
analfabetos e 
rústicos, mos
tran a verda
deira faciana 
deste persoei
ro, unha facia
n a antidemo
crática e ultra

Lodares pensa 
quesehai 
falantesdo 
galego, basca 
oucataláné 

nacional ista porquevivian na 
española que completa 
moi ben nos 
pode recordar ignoráncia e 
tempos pasa- illados do 
dos que non , 
queremos vol- mundo por mor 
tar a lembrar. de seren 
Ben é certo 
que esta acti
tude é apoia
da dende di-
versos médios 
de comunica-
ción, mesmo 

analfabetos e 
nísticos. 

na Galiza, e por determinadas 
persoas e organizacións, pero 
coido, tal e como expresaba Xo
sé Manuel Sarilla no seu artigo 
"Un provocador seródio" apare
cido no número 922 de A Nasa 
Terra, que os galeguistas non 
debéramos respostar a provoca
cións deste tipo. 

Eu non vou malgastar o meu 
tempo en respostar, simples
mente e dende un posiciona
mento inequívoco de defensa 
da nosa língua, quera expresar 
o meu convencemento de que 
este señor coa sua postura 
amasa ás claras un comporta
mento excluínte e imperialista 
de desprezo á no~a cultura, pró
prio dun nacionalismo, que en 
troques do galega, é expansivo, 
negador da diferéncia e que 
sempre tentou de impar ás ou
tras nacións idiomas, avasala
mentos culturais e leis inxustas. 
Nembargantes o naso naciona
lismo só pretende preservar as 
peculiaridades da nosa identida
de -o idioma entre elas-, abrín
dose ao mundo dende a nasa 
especificidade e fuxindo de 
comportamentos deste tipo. 

Para rematar gostariame sinalar 
o feíto, ocultado pola meirande 

parte dos medios, de que unha 
grande parte das persoas pre
sentes na sala marchou durante 
a apresentación do libro "El para
íso políglota" amasando máis un
ha vez que somos a cada máis 
os cidadáns desta Nación os que 
non estamos dispostos a sopor-

. tar máis humillacións á nosa lín
gua e cultura, xa que despois de 
cincocentos anos de asoballa
mento xa tivemos bastante. 

ROSENDO G. COVELO ROMA 
(VIGO) 

~egueira 
ou c1n1smo 
Semella que nestes tempos 
preeleitorais os nasos políticos 
andan á procura daquelas fra
ses que os fagan quedar ben 
diante dos seus eleitores ou 
mesmo a buscarse entre eles 
as frases menos afortunadas 
para "eliminar" deste xeito á 
competéncia. No caso de Gali
za, ben desde a esquerda ou 
ben desde a dereita, todos alar
dean e fan gabanza da sua 
"democraticidade" e logo criti
can a aquelas forzas políticas 
antidemocráticas (sirvan de 
exemplo EH en Euzkadi ou o 
Partido Liberal de Joerg Haider 
en Austria). O caso deste Joerg 
Haider é ben coñecido por to
dos xa que non pasan sequera 
tres días entre 
cada apari-
ción deste ho-
me nos infor
mativos nas 
diferentes 
canles de te
levisión, radio 
ou nos xor
nais do noso 
país e do Es
tado español. 
... tan só un 
xeito de dicer
nos a nós 
mesmos: "mi
ra eses austrí
acos, qué na
zis son, pare
ce que viven 
hai cincuenta 

. anos, qué 
pouca sensi -

Falamosde 
Haidereo 
presidente da 
Xunta dixo hai 
uns meses atrás. 
que a xestión de 
Francofoi 
"buena y 
beneficiosa para 
España". 

bilidade social e qué pouca mo
ralidade teñen eses votantes 
que lle dan un 30% dos votos a 
un partido que ten por cabeza a 

Em lembran<;a de Marcial González 
A Marcial, que nunca se irá. 

Rotos os caminhos que teceras com cordas de guitarra 
-A vibrarem no brilho inteligente doo teus olhos 
Na luz de prata em que fluem as tuas ideias 

Ficamos tod@s tam abandonad@s 

Agora que reduziste a utopía a mármore 
Agora que nos arrancaste essa procura 
De sonhos e projectos próprios e alheios que buscavas 
Desde o teu cora~om que era de todos 
Dos que estamos e os que hám,de vir 

Sentimo,nos traídos porque a tua fugida é impensável 
E estám pulverizados os sorrisos que regalas 

E eu evito teimosamente os pretéritos 
, Porque me nego a aceitar que te acabasses tu 

Justamente tu, que principiavas cada dia 
Tu que te apropriaste dum lugar nas nossas mans 
Com flechas de sorr!sos e verdades praticados sempre 
Porque só assim sabe o teu cora~om falar 
O teu cora~om que se parou para levar,te e infringir,nos 
Esta dor de abandono fundo, amargo, destrutivo, 
Como um buraco negro na Galáxia de sonhos que habitavas. 

Com dor, em 23 de Fevereiro de 2000. + 

s.c.s. 
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un home que lle dá o visto bo á 
"xestión" de Hitler ... " Que cegos 
e que cínicos somos!! 

Vivo na Galiza, un país dirixido 
por un Partido Político que ten 
maioría absoluta no Parlamento 
galega e que nestes intres "go
ve rna" o Estado español. Un 
Partido Político que presenta a 
unha persoa á presidéncia da 
Xunta de Galiza que dixo hai 
uns meses atrás que a xestión 
de Franco (vexo moi necesário 
remarcar que as suas ideoloxias 
e as de Hitler eran afins) foi 
"buena y beneficiosa para Espa
ña", unha persoa que asinou 
vontariamente senténcias de 
marte nos anos do franquismo. 
Pois esta persoa e o seu Partido 
Político non acadan un 30% dos 
votos, senón máis do 50%. Ce
gueira ou cinismo??! 

Sabe mal ter que dicelo pero 
nós somos deses que vemos a 
espiña no olla alleo e non ve
mos a racha no próprio. Será 
máis ben un caso de cegueira 
pasaxeira e non irrevers fbel? 
Seremos quén de quitar a racha 
do noso ollo para lego ir tirarlle 
a espiña aos outros? • 

C. Q UIROGA N EGREIRA 

A Suso Vaamonde 
Nesta cadeira de rodas 
teño unha foto contigo 
na histórica homenaxe 
de Salvaterra do Miño. 

Xa non cantarán 
coma cantaban, 
os cucos cucóns 
"des ta primavera". 

A túa voz heroica 
reciclouse en cmza 
Caldelá da nasa terra. 

Ai meu amiguiño Suso! 
meu inesquencíbel cantor 
na conciencia das lembranzas 
levámoche o corazón. 

A túa Vida Exemplar 
de loitador Verdadeiro; 
fixo emerxer bandull 
dos "espafiois" pulgón 
trave tidos de galego . 

Até sempre, camarada!! ! 
eu non choro neste enterro 
a loita continua forte, 
meu guerrilleiro galego. 

Cando eu vaia contigo 
sei que xuntos CANTAREMOS! 

XosÉ UxIO DIZ TILVES 

está aberta ás vosas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 llíias . 

Agora tamén pode dirixir 

os envíos para esta sección 

polo correo electrónico: 

info@anosaterra.com 

Envlos a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANóSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 
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As librarias demandan 
ser recoñecidas como espazos culturais 
O peche da Alnnso de Lugo deb5'~ª á vista os problemas do sector 

* CARME VIDAL 

A librada Alonso de Lugo 
abrira no ano de publicación 
de Cantares Gallegos. Desde a 
sua fundación en 1863 con, 
vertérase nun espazo de r e, 
ferencia cultural para a cidade. 
Agora acaba de pechar defini, 
tivamente as suas portas des, 
pois de 13 7 anos nos que polo 
e tablecemento de venda de li, 
bros pasara boa parte da histó, 
ria literária da cidade. Os pro, 
blemas que levaron ao cerre da 
Alon o fan reclamar de novo á 
F d ración de Libreiros un es, 
tatuto especial para o sector . 

Máis de un ano estivo a última 
xeración da família Alonso ten, 
tando adiar o peche da librarla. 
O establecemento fora fundado 
polo tataravó Xosé Mª Alonso 
en 1863 e, desde aquela, toda .? 
aga pasara polo mostrador. A 

morte temprana do bisavó Ra, 
rnón Alonso -<:ando o fillo que 
logo se ia encargar da libraria 
ainda non nacera- puxo á fron te 
do establecemento á sua rnuller 
Xosefa H ortas que lle deu un 
pulo especial ao converterse en 
anfitriona de animadas tertúlias 
literárias. O escritor Amor Mei, 
lán foi un dos que frecuenrou os 
faladoiros da Alonso que tamén 
se converteu en selo editorial 
publicando, entre outros, a His, 
toria da Provincia de Lugo. T ern, 
po despois Anxel Fole ou Abe, 
lardo Delgado serian tamén par, 
tfcipes da animo a vida cultural 
da Alonso. 

m z ue e e n tituir n en 
ciedade- d cidiu reformar o es, 
pazo co fin de facilitar a achega 
aos libros dos visitantes. Instala, 
r n banco para a leitura, elimi, 
nar n atrancos para que os com, 
prad res poideran remexer entre 
o estant s e prepararon o local 
para acoller novas exposicións. 
A memória familiar pasáballes 
pala história da libraría. Cova, 
<longa Alonso, que rexentou o 
establecemento na última xeira, 
lembra na sua infáncia con espe, 
cial forza aquela exposición de 
Luis Seoane aberta en 1972 na 
que a policía se plantara <liante 
da porta da libraría. 

"Costounos pechar, fixemos to, 
do o que poidemos por impedilo 
pero as razóns son económicas. 
Todos traballabamos fóra e, en 
especial, duas irmás nos enea, 
rregábamos da sua xestión. Non 
queríamos gañar coa libraría pe, 
ro tiñamos que conseguir, polo 
menos, que se mantivera sen 
perdas. Hai 3 anos morreu a tia 
que a levaba e acollemos os so, 
briños e, de corazón, acometí, . 
mos a reforma. Non pudemos 

Pechoda a Alonso é a Librarla Gali de Campostela, na histórica Rua do Vilar, a de maior antigüidade da Galiza. A. PANARO 

mantela e t ivemos que cerrar" 
comenta con lamen to Cova, 
clanga Alonso. 

A Asociación Ágara Cultural de 
Lugo organizou unha homenaxe 
polo peche da librarla. "A aso, 
ciación n aceu ao amparo d a 
Alonso que os lugueses te rnos 
como un importante espazo cul, 
rural na cidades'' afirma o presi, 
d nte da asociación Xosé Bláz, 
quez. Lanzaron tamén unha cha, 
macla de auxílio aos distintos or, 
ganismo oficiais para que impe, 
cl isen o peche do esrablecemen, 
to. O conce llo de Lugo foi o 
único que respondeu e agora es, 
tán en trámites cos proprietários 
para conseguir que o edifício se, 
xa habilitado para fins de carác, 
ter cultural. Covadonga Alonso, 
voceira da família, afirma que 
seria tamén a sua opción preferi, 
da e facilitarán a posibilidade de 
que o local teña no futuro un 
destino cultural. 

Andeis e mostradores 
históricos 

Pechada a Alonso é a Libraría 
Gali de Compostela, na históri, 
ca Ruado Vilar, a de maior anti, 
güidade da Galiza. A Gali é acle, 
máis a que leva máis anos fun, 
donando sen modificar a sua es, 
trutura e mobiliário. Do ano da 
sua fundación en 1872 quedan 
ainda o mostrador de madeira e 
as vitrinas de cristais á fronte nas 
que se gardan os libros. 

A libraría da Rua do Vilar aco, 
lleu tamén tertúlias que se xes, 

taban na cidade universitária. 
Valle lnclán visitaba a cotio a 
mesiña na que os convidados to, 
maban café ao abeiro dos libros. 
O vencello coa vida universitá, 
ria deixouse ver asimesmo na 
publicación de La casa de la Tro, 
ya que, xunto co libro de coci, 
ña de Picadillo, se converteu no 
emblema editorial da casa . 
Fundada por un catalán, o últi, 
mo proprietário da Gali foi José 
Oaporta González, un médico 
analista que tiña o seu laborató, 
rio no primeiro piso do edifício 
e á sua morte, fíxose cargo dela 
o actual proprietário Hixínio 
Fuciños Mariño. O encargado 
do establecemento Fernando 
Garcia conta a história da libra, 
ria con afecto e sinala a fidelida, 
de de moitos clientes que conti, 
nuan visitando o local desde o 
tempo universitário. As· guias 
turísticas son os productos de 
maior oferta que, a partir de Pás, 
cua, ocupan con priviléxio os 
seus trinques. García móstrase 
como parte interesada pero con, 
sidera que a Gali é "case un 
museo, nunca se pechou desde 
a sua criación ~' na cidade, moi 
pouca xente descoñece a sua 
existéncia. Gostarianos facela 
máis funcional, que a xente ac, 
cedera con maior facilidade aos 
libros porque ternos un mostra, 
dor de tres metros que son un 
atranco, pero non podemos fa, 
celo. Hai que manter a libraria 
como está". 

Subsidiar os fundos 

O tamén recén peche da libraría 
Índice de Ferrol e da Agarimo 

de Compostela falan tamén das 
dificuldades que atravesa o sec, 
ror. O vocal da Fede.ración de 
Libreiros, Antón Pedreira reda, 
ma un "estatuto especial para es, 
tes establecementos. Un fundo 
editorial grande implica vários 
millóns inmobilizados e iso hi, 
poteca aos libreiros. A adminis, 
tración tíñase que decatar de 
que un país sen librarías é un pa, 
ís inculto". Demanda asi Pedrei, 
ra a posiblidade de que os orga, 
nismos oficiais responsábeis da 
cultura estabelezan un subsídio 
para os fondos editoriais dos li, 
breiros, a reducción do IV A ou 
a desgravación pola compra de 
libros como medidas que de se 
materializar axudarian a un sec, 
tor que está a pasar dificuldades. 

Antón Pedreira fala do tempo 
de inestabilidade que están a 
pasar os libreiros, con proble, 
mas como a competéncia das 
grandes superfícies coas que 
non se poden equiparar nos 
descontos, a apertura de gran, 
des cadeas rexentadas polas 
próprias editaríais ou a venda 
por correo, en especial, coa 
entrada da ofer~a en Internet. 
"O · ámbito do libro é a libraría 
e por iso require unha dinami, 
zación especial para a que ta, 
mén pedimos axuda ás edito, 
riais que teñen que entender 
que os nosos son espazos acai, 
dos para organizar, por exem, 
plo, presentacións de libros. 
T emos que atraer á xente ás li, 
brarias que é o único local on, 
de poden manexar e achegarse 
aos libros e á leitura", explica 
Pedreira. + 

/ / 

Chile, 
; . a memoria 

~ fu~ P ALLARÉS 

~ochet "O povo chileno aburre, 
se, como se aburrí.u de min. Por muí 
macanudo que sexa un govemante, o 
povo aburre,se. Comeza o "pelambre" e 
"iso" (Declarazóns feitas en Maio a en, 
ttevistadores da Universidade chilena 
de Finis T errae, do Opus). 

\. 

(A miúdo o labrego esmorece a causa 
do seu corazón doente. Case nen respi
ra, e nós aconchegamo-nos nun com, 
partimento para que poda ter ar no ou, 
tto. Pouco falta, daquela, para que tD' 
dos perdamos o coñecimento. Cando 
acorda pon,se a falar, como proseguin
do o desenvolvimento dun soño, mais 
con moita coeréncia, cada vez máis re, 
laxado. Obrigaron,no a traballar os pa, 
tróns, desde os oito anos. TOda a sua vi, 
da pasou, entre as seis da mañá e do 
solpor, os pés na água, a cabeza babeo a 
choiva ou o sol, agachado, cortando sil, 
vas, abrindo sucos, rozando, plantando, 
matando bichos, colleitando. Toda a 
vida, deus, e pola noite fazer cativos pa
ra que repitan a mesma história. "Hasta 
que llegó el compañero Allende, n omá, 
y los jodió-a los) utre"). -· -

~w: ''Non podo estar nunha posi, 
zón na que experimente remorsos per, 
soais sobre unha decisón que eu pró, 
prio tomei, porque son a mesma 
persoa ( ... )De maneira que non sentín 
grande cousa (ao ver despegar o avión 
que devolvía Pinochet a Chile) , a non 
ser que por fin o proceso concluíra. 
T ampouco sentin presóns. Tés que 
decidir nestes casos como se deses cun 
bate de cricket". 

(Fiquei moito tempo alí, sofrendo es, 
pasmos que non pocha conter. O sol 
parecía impotente para me aquecer. 
Mirava os cristos do outeiro, as vacas 
pacendo, embrutecido e eivado polo 
coñecimento da maldade. Porque o 
que eu sabia da maldade, antes, eran 
puras caricaturas, pura literatura. A 
maldade perdera todas as suas referén, 
das morais. Agora apresentava,se,me 
como pura ideoloxia). 

~queline Pinochet: ''Non esrava 
~e:plado que erguese da cadeira 
de rodas, mais el, como bon soldado, 
recebeu unha vaga de enerxia dos chi, 
lenos e esto dá,lle unha segunda vida". 

("Non son capaz de pensar en min co, 
mo posibilidade, como proxecto vital. 
Continuo a me considerar disponível 
para a flaxelazón e a abxeczón, e de 
feito estou,no") 

... pero non importa, porque chegou a 
hora da reconciliazón e do perdón. Os 
asasinos e os cómplices están dispostos a 
esquecer. Poden~ Son súper,homes sen 
debilidades morais, desacougos, remor, 
sos, decote dispostos a eliminar o 
"pelambre" que medra renarte cando o 
povo aborrece. Un triste e imperfeito 
poVD'COrpo con músculos esticados ao 
límite pola picana, con carne que supu, 
ra e excrementos páhdos e o saivo xa 
indelével da abxeczón dos delatores. 
Tan primário que ás vezes nen sabe cal 
é o seu delito -como se o seu mero exis, 
tir non fose xa o delito-, por moito que 
eles, os heróis, ensaien novas formas re, 
quintadas de tortura para, lle restituir 
consciéncia e memória. E tan miserável 
que abonda un aceno de magnanimida, 
de militar para perdoá,lo. 

Alende: ''Dos traballadores é a 
vitóri~DO povo sufrido que suportou, 
por século e meio, babeo o nome de in, 
dependéncia, a explotazón dunha clase 
dominante incapaz de asegurar o progre, 
so e de feíto desatendida del( ... ) Mais 
chegou por fin odia de dizer basta". 

(Os textos entre paréntese 
pertencen a Hemán Valdés, Tejas 
Verdes . Diario de un campo de concen, 
tración en Chile, 1974) • 

l. 
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Uxia Peclreira. 

• Chouteira 
publica novo 
disco e Budiño 
ficha pala Virgin 
Folla de 'lata é o título do disco 
que o grupo Chouteira terá. listo 
no mes de A~ril e que fai o _ 
terceiro na sua carreira musical. 
Fresco e moi metálico -incorpo
rouse ao grupo un trio de metais
é como definen os Chouteira o seu 
terceiro traballo, que vai estar á 
venda o vindeiro mes e que se vai 
apresentar en directo en Maio. 
Gravado en Donosti, o traballo 
contra coa produción de Elíseo 
Parra e coa colaboración dos Gai
teiros de Lisboa. Chouteira está ac
tualmente formado por Oiga, Oli, 
Chuco, Fedi, Anxo, David Lola e 
a voz de Uxia. Os seus anteriores 
traballos editáronse en 1995, co 
mesmo nome do grupo, e en 
1997, o titulado Ghuaue! Por ou
tra parte, o gaiteiro Xosé Manuel 
Budiño ven de asinar un contrato 
coa multinacional Virgin para 
editar o seu próximo disco. A gra
vación do mesmo comezou en 
Madrid a primeiros deste mes e 
rematará en Abril. Outro grupo 
que difunde o seu traballo fora 
son as Leilia. As pandereteiras 
participan no festival que se cele
bra en Helsinki do 23 ao 26 de 
Marzo con motivo da capitalida
de cultural. No evento da capital 
finesa tomarán parte artistas das 
nove capitais culturais do 2000. • 

• Pondal, 
autor do milénio 
na comarca 
de Bergantiños 
Fíxose público en Carballo o 
Sábado 4 de Marzo o fallo do 
prémio "Bergantiños desde os li
bros" polos que se distinguían as 
leituras do milénio, do século e 
do ano. Membros do instituto 
de Estudos Bergantiñáns reuní
ronse para o recento de votos, 
saindo nomeada como obra do 
segundo Milenio Queixumes dos 
pinos de Eduardo Pondal. En 
canto ao libro do século, a vota
ción contemplou a Os nomes de 
lugar como o máis destacado, e 
no apartado de libro do ano, foi 
Crónicas de Carballo. Parte 1, de 
Xoán Fraga, quen mereceu a dis
tinción. Os gañadores ou fami
liares dos premiados foron con
vocados para o vindeiro 18 de 
Marzo, data na que se vai cele-

-

G~~O 

• Trinta e sete películas de Buñuel no CGAI 
Iniciouse o 2 de Marzo unha 
retrospectiva das películas de 
Luis Buñuel no Ce,ntro,Galego 
de Artes da Imaxe, na Coruña, 
con motivo do centenário do 
nacimento do cineasta. Os pri
meiros adícanse á etapa do 
aragonés na produtora Filmófo
no, para a que dirixiu fitas co
mo Don Quintín el amargao e 
La hija de Juan Simon. T amén 
nestes anos contribue a causa 
republicana coas fita España 
1936. A partir do 15 de Mar
zo, dia no que se van exibir 
Un perro andaluz, La ecUul de 

. oro e Las Hurdes, continúase 
proxectando con criterio cro
nolóxico a filmografía de Bu
ñuel. Durante o mes de Abril 

proxéctanse as fitas da etapa 
mexicana como El, Los olvida
dos ou Abismos de pasión. Xa 
en Maio terán lugar 
proxeccións como El ángel ex
termiruulor, Nazarín, Viridiana, 
Tristana, La via láctea, Diario 
de una camarera ou El discreto 
encanto de la burguesía. Este é o 
ciclo máis exaustivo dos que 
leva programado o CGAI nos 
nove anos de actividade. Para 
unirse á comemoración do 
centenário de Buñuel contou 
coa colaboración da Filmoteca 
Española, a Filmoteca de Zara
goza, a Fimoteca da Generali
tat catalana e a Filmoteca Va
lenciana, ademais da Alianza 
Francesa da Coruña.• . •.............................................•..••...•......•...................•...•••.....•••..••.•• 

brar unha cea de entrega de ga
lardóns no restaurante Rio Sil, 
de Carballo. • 

•Tresmeses 
de Comunicación 
no Museu do Pavo 
Desde o centro finés da ciéncia 
chegou a Compostela a exposi, 
eón Comunicación, que apresen
ta non só tecnoloxia da 
información senón a interacción 
humana dentro da 
comunicación social. Esta mos
tra foi producida por Heureka, o 
centro finés da ciéncia, co áni
mo de achegar a sociedade da 
información e os seus 
fundamentos aos visitantes e es
tá enmarcada dentro da progra
mación do ano 2000 en · 
Compostela, capital cultural ao 
igual que Helsinki. Os módulos 
nos que se divide esta 
exposición ensinan bs refráns 
que unen Europa,· amasan a co
municación animal, mostran as 
posibilidades dunha antena pa
rabólica e dixitalizan a nosa fala. 
Estas son algunhas das suthresas 
desta exposición, que permane
ce aberta até o 3 de Xuño. • 

•Duchamp 
centra . ,, . 
unsem1nano 
doCGAC 
O donostiarra Francisco Javier 
San Martín é o director do se
minário ''Non Artista", sobre a 
obra de Marcel Duchamp, que 
se desenvolve no Centro Gale
ga de Arte Contemporánea, en 
Compostela, do dia 28 ao 31 de 
Marzo. Historiador e crítico da 
arte, San Martín tentará ama
sar aos participantes a 
importáncia da negación da 
obra promovida por Duchamp 
no conxunto da arte do século 
:xx, asi como a mitoloxia perso
al do artista. Seleccionaranse 
trinta participantes para o 
seminário, que está aberto a to
dos os interesados, tendo prefe
réncia os estudantes de Histó
ria da Arte e de Belas Artes. 
O prazo de ins.crición remata o 
21 de Marzo.+ 

Fotograma de Sían Sumet. 

• A fita australiana Sían Sunset, 
gañadora do Fantasporto 
Tres prémios convertiron a fita australiana Sian Sunset na gañadora 
da vinte edición do Fantasporto, o certame adicado ao cinema fan
tástico que concluíu o 4 de Marzo. O Grande Prémio, o galardón a 
Danielle Cormack como mellar actriz e a distinción ao mellar argu
mento, elaborado por Max Dann e Andrew Knight, convertiron á 
película na trunfadora da cita portuguesa. O prémio especial do xúri 
recaiu na película alemana Tuvalu, de Veit Helmer. Reseñábel, ade
mais, foi o éxito de dous traballos portugueses que se exibiron no Fantas
porto: Tránsito local, de Femando Rocha, e Kuzz., de José Pedro Sousa.t 

• Quince dias 
adicados á mocidade en Lisboa 
Baixo o epígrafe de Semana da 
Xuventude 2000, celébranse en 
Lisboa unha morea de activida
des culturais durante os quince 

últimos días de Marzo. Auditó
rios, museus, escolas universi
tárias e espazos ao ar libre aco
llen mostras como o concurso 

ANOSATERRA 

de grafitis que se celebra do 22 
ao 30 de Marzo na Escola de 
Comércio. A partires do 21 te
ñen lugar laboratórios e deba
tes arredor da fotografía e o dia 
25 celébrase o Encentro Ibéri, 
co de Cultura Urbana, centra
do na pintura e nos graffitis, no 
lugar das Galinehiras. Música, 
deporte e teatro completan un
ha oferta que non deixa fora 
tampouco os debates sobre po
lítica social, realidade urbana, 
homosexualidade, violéncia na 
escola ou a revolución 
cubana.+ 

•Convocan 
aos arquitectos 
para renovar 
a sinalización 
da rota xacobea 
Propostas anovadoras para ban
cos, mesas.lontes. contedores 
de lixo, paraseis, obxectos nos 
que colocar información e Pª' 
vimento son as que percuran os 
dez coléxios de arquitectos de 
comunidades autónomas polas 
que pasa o Camiño de Santiago 
ao convocar un concurso de 
ideas. A iniciativa está integra
da na programación do Xacobeo 
99 e tamén inclue un segundo 
apartado de ideas para sinais, 
que se colocarian en restauran
tes, pontos de información, 
fontes, rios, estradas etc. 'O 
concurso está concebido como 
un laboratório de ideas que re
nove a imaxe do camiño e pre
pare cara ao 2004", sinalan. A 
convocatória está aberta a to
dos os arquitectos colexiados 
na Galiza, Astúrias, León, A 
Rioxa, Aragón, Cantábria, Es, 
tremadura e nos coléxios de 
Andalucia Occidental, Vasco 
Navarro e Castela León Leste. 
Hai un primeiro prémio para 
cada unha das duas modalida
des de 750.000 pesetas.• 

• Analisan 
en Compostela 
o impacto social 
das intervencións 
urbanísticas 
Dirixido a urbanistas, arquitec
tos, humanistas e sociólogos, 
celébrase en Compostela o cur, 
so "O espácio, novas formas de 
vertebración social" os dias 29, 
30 e 31 de Marzo no Coléxio 
Oficial de Arquitectos de Gali
za. Tratan de abordar estas xor
nadas, organizadas polo Conse
llo da Cultura, o Coléxio Ofi
cial de Arquitectos, e o Colé
xio Galego de Doutores e 
Licenciados en Ciéncias Políti
cas, "as transformacións e os 
impactos provocados no terri
tório polos traballos de urbani
zación e de dotación de infra
estruturas". O curso foi 
apresentado odia 3 de Marzo 
por Carlos Casares, presidente 
do Consello Galego da Cultu
ra, Eduardo Rego, Carlos 
Almuíña e Xosé Luís Barreiro 
Rivas.+ 
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A NOSA TERRA. 

A propósito 
da historia 
da infancia 
na Galicia 

O complexo territorio da infancia 
é unha cuestión moi pouco 
abordada na publicística galega 
polo que dista de ser abondoso o 
que se coñece sobre a realidade 
social da nenez, e isto sucede en 
maior medida canto máis nos 
adentramos nos tempos pretéri, 
tos. Na mentalidade colectiva se, 
mella existir unha sorte de foto fi, 
xa sobre a infancia que implícita, 
mente conleva a negación dunha 
evolución histórica da súa condi, 
ción. Como se o neno fose un su, 
xeito social sen historia, sempre 
idéntico a sf mesmo, posto que a 
historia sería patrimonio, exclusi, 
vo das persoas maiores. E posible 
que fosen os adultos os que prota, 
gonizasen a historia pero iso non 
é óbice para que os nenas, cando 
menos, a padecesen. E este tamén 
é un xeito de existir na historia¡ 
de ter, ao cabo, historia. 

T emos, en efecto que, por debai, 
xo da cuestión do protagonismo 
e, en última instancia, do poder, 
atopámonos coa simple cuestión 
do existir. E podemos afirmar 
que as condicións sociais da exis, 
tencia infantil e a mesma cate, 
gorización, o senso de entender e 
coruiderar o neno, teñen muda, 
do significativamente ao traveso 
dos tempos. Mesmo dos tempos 
relativamente recentes. 

Non é moito o que se ten repara, 
do nesta cuestión, a pesares das 
frecuentes e retóricas invocacióm 

n 
Pe anao 

Poi met MM dunha coñecida folografia de 
XoséSuárn. 

á trascendencia da infancia -por 
parte da literatura, a pedagoxía, a 
psicoloxía por exemplo, e nomea, 
damente do psicoanálise,, ponde, 
rada en poético enunciado como 
"patria do home". Existe un feíto 
moi revelador a propósito disto: 
nos últimos meses o problema dos 
malos tratos ás mulleres ten acapa, 
rado, con toda xustiza, gran parte 
da atención dos medios de comu, 
nicación e da opinión pública Pe, 
ro eis a pregunta que nos poderla, 
mos facer a este respecto: ¿son soa, 
mente maltratadas as mulleres?, 
ou, dito doutra volta: ¿non serán 
tamén os nenos obxecto de malos 
tratos?. O coñecemento que ternos 
desta cuestión -desde logo, aínda 
moi incompleto, por medio da 
historia social e ao traveso de di, 
versos testemuños nos permite 
afirmar que non gozaron os cati, 
vos dun trato moito máis favora, 
ble que o das mulleres. Pero os ne, 
nos non teñen voz, ou, por mellor 
decer, a sociedade non lle concede 
belixerancia á súa palabra, tantas 
veces pranto. Necesitan que algún 
outro sector se erixa no seu porta, 
voce vicario, en "valedor do ne, 
no". E xusto é recoñecer que as 

mulleres, e dende logo tamén o 
sector da opinión pública masculi, 
na sensible a este plantexamento, 
corren o risco de desaproveitar un, 
ha clara oportunidade de asimilar 
a súa impecable reivindicación 
dun trato digno para elas que aca, 
be coa violencia sexista, cunha so, 
licitude idéntica para os nenos. Os 
seus fillos, ao cabo. Pero nesta 
cuestión púxose unha vez máis en 
evidencia esa sorte de lei de bron, 
ce da Historia, 
que proclama 
que ningún 
sector da so, 
ciedade pode 
agardar unha 
consistente 
promoción 
ou, se quere, 
mos mellor, "a 
súa libera, 
ción", como 
consecuencia 
da actuación 
doutro grupo 
diferente. 
Agora ben, os 
nenos non te, 
ñen outro re, 
medio que 
agardar que 
uns adultos 
máis sensibili, 

Convén 
reparar máis 
nanenez, 
dada a 
importancia 
que ten, 
considerando, 
con Panero, 
que durante 
a infancia se 
vive, 
despois só se 
sobrevive: 

za.dos asuman a súa causa. Algúns 
indicios despuntan neste senso e 
non son certamente poucos os 
avances rexistrados. Pero compre 
que medre sensiblemente o res,_ 
pecto dos seus dereitos e se desbo, 
te o vello criterio segundo o cal os 
nenos son propiedade dos seus 
pais, presuntos señores absolutos, 
do que se viña inferindo unha sor, 
te de patente de corso para des, 
cargar neles variopintas frustra, 
cións e para para aplicarlles seve, 
ros correctivos a fin de a encarrei, 
ralos "correctamente" como futu, 
ros ''hom_es de proveito". 

Convén reparar máis na nenez, 

Pensa nao -
Anxo Angueira 

dada a importancia que ten, cen, 
siderando, con Panero, que du, 
rante a infancia se vive, despois só 
se sobrevive. E isto conduce a esi, 
xencia de coñecer a historia da 
condición infantil en Galicia. Sa, 
bemos xa un bo feixe de cousas 
sobre a nosa historia política pero 
moi pouco da xente común, moi 
especialmente na etapa a que alu
dimos. Non estaría de máis que as 
novas promocións de historiado, 
res repararan nisto. Contamos 
con pouco máis que o que investi, 
gou Risco dende unha perspectiva 
etnográfica. E con algunhas me, 
morias e autobiografías, que non 
son moitas e non permiten obter 
unha visión acaída. Son a materia 
prima para os historiadores. En re, 
ladón con isto, aínda hai poucos 
anos o historiador Xosé Ramón 
Barreiro Fernández laiábase, nun, 
ha das súas obras, de que por un 
estraño pudor entre os galegos re, 
sulta moi exiguo o número de es, 
critores que referiron as súas me, 
morias de infancia, de xeito que 
non é unha empresa doada histo, 
riar este ámbito do noso pasado. 
Por isto é un venturoso suceso 
que a Revista Grial adicase un 
número monográfico á infancia_ 
recordada ensanchando un pouco 
máis o patrimonio da nosa memo, 
ria colect¡va; dispofiemos así dun 
friso de testemuños que ofrecen 
ademais un interés narrativo co, 
mo tales, integrado por: Antonio 
Fraguas (texto póstumo: deixemos 
patente para el o noso recordo 
emocionado), Ramón Chao, Ja, 
vier Alfaya, Avelino Pousa Ante, 
lo, Pura Vázquez, Antonio Pérez 
Prado, María Xosé Queizán, Car, 
los Casares, Marilar Aleixandre, 
Herminio Barreiro e Margarita 
Ledo Andión. Ademais, publíca5e 
unha escolma de relatos e infor, 
macións sobre a infancia de escri, 
tores entre os que se atopan: Sal, 
vador de Madariaga, Rodríguez 

(Pasa á páxina seguinte) 
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Amizades adolescentes 
Para Xabier Alcalde, A sorte de esper, 
tar é a sua primeira novela; páxinas 
nas que narra a arnizade existente en
tre Aurora e Lídia. Trátase dun libro 
sobre adolescentes, 
sobre cales son as 
suas rnotivacións e 
sobre todo cales 
son os feítos que 
conduce á confu
sión. As 
protagonistas son 
duas rapazas que es
tudan o último cur
so de bacharelato; é 
unha tempada deci, 
siva para os cárnbios 
que se van dar nas 
suas vidas. As experiéncias cotiáns de 
duas formas de ser diferentes son 
narradas nesta novela editada na ca, 
lección "Costa Oeste" de Galaxia.+ 

O nacionalismo 
africano 
de Amílcar Cabral 
A cultura é unha forma de resisténcia 
porque amosa a história do povo que se 
pretende dominar. 
Desa tese, do co
ñecimento dese 
feito, nacen as re
flexións de Amíl
car Cabral no vo
lume Nacionalis
mo e cultura, de 
Edicións Laioven
to. Poeta e intelec
tual, nacionalista 
africano, Cabral, 
nacido en Guiné
Bissau e formado en 
Cabo Verde, morreu asasina<;lo en 
1973, a rnans da PIDE salazarista. Xosé 
Lois Garcia encarregouse desta edición. 
do ensaio.+ 

Humor e história 
enCalvino 
Un novo título para a colección de Pe, 
to de Xerais, O bar6n Rampant.e, a no, 
vela na que Italo Calvino combina 
história e paródia para relatar o 
sucedido ca rebelde 
Cosimo de Rondó. É 
o seu irmán quen na
rra como desde os do
ce anos Cosimo vive 
empoleirado nunha 
árbore coa intención 
de cambiar de vida e 
renegar da família. A 
sua peri¡:iécia vital nun
ha residéncia tan parti
cular marca a novela, 
chea de humor nunha situación, se 
non fantástica, ao límite do real, im
probábel. Xerais xa publicara esta no
vela por primeira vez no ano 1988.+ 

Recollendo o 
património de Outes 
Xoán Mariño é autor dos dous volumes 
de Património Artístico de Outes, un 
estudo que recolle todos os restos 
arqueolóxicos coñecidos neste municí
pio da Prehistória, An-
tigüidade e Idade 
Média. Ademais, 
o ttaballo de Ma
riño abranxe no 
segundo libro, ta
mén editado por 
Tórculo, igrexas e 
capelas, pazos e ou
t:ros edificios. Cru
ceiros, pinturas e 

· orfebrería son 
outros dos aspectos 
incluídos nestes li
bros, que agardan 
por un terceiro. O 
concello de Outes adquiriu exemplares 
deste traballo para repartir entre os vi
ciños da zona. + 
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Castelao, Camilo José Cela e To
rrente Ballester. 

Foi unha mágoa que Gi:ial non 
conseguise publicar tamén as 
lembranzas da nenez de Neira 
Vilas, Méndez Ferrín, Marina 
Mayoral e algúns outros escrito
res, a pesar de que o intentou. 
En parte puido influír nesta sor
te adversa o mencionado pudor 
a que aludía o historiador Ba
rreiro Femández. Tal vez noutra 
ocasión se decidan a contalas e 
saberemos así, por mediación 
deles, máis cousas da nosa exis
tencia pasada e tamén teremos · 
se cadra algunhas claves para 
coñecer mellor as súas obras. As 
de: "Memorias dun neno labre
go", por exemplo. Por de pron
to, xa coñecemos mellor a xéne
se do persona.Xe central de "Ilus
trísima" de Carlos Casares.+ 

XAVIER CASTRO 

A dimensión -
humana 
de Castelao 

Titulo: Conversas con Teresa Castelao. 

Autor: Manuel Dourad~ Deira. 
Edita: Sotelo Blanco. 

Para amar a un país necesítase un 
corazón moi grande. Non serven 
amoriños, amores pequenos, por
que o amor á T erra esixe labores 
que só un amor imenso é quen de 
realizar. Amar as chorimas, mar
garidas, cravos, non significa amar 
a natureza. Querer a5 corredoiras 
garimosas, ou os pacientes verdes 
prados, esta proximidade de hori
zontes tranquilizadora·; amar o 

· mar, a frescura das mañás, o lene 
devalo e o altísono estrondo ... to
do iso é nada, incluso pode cons
tituír unha eficaz tapadeira para o 
ódio feroz a todo o que signifique 
paisanax~, comunidade, povo. 
Que amar unhas palabras bonitas 
non é amar unha lingua. Non, os 
amores cativos só á cativeza hu
mana satisfán. Pero a T erra, o Pa
ís precisa amores tan imensos co
mo o infinito e nós, os-que habi
tamos e damos vida a esta T erra, 
podemos estar absolutamente cer-
tos e estes amores; outros serán 
máis ou menos certos, estes son 
indubidábeis ou xa non son. Gali
za só será Galiza mentres haxa ga
legas, moradores dignos de cha
tnarse galegos, homes e mulleres e 
nenos e vellos que 1even a T erra 
no sangue e non nos lábios da co
menéncia, espirites sublimes que 
sofren cada vez que ela recibe al
gun dano, por ínfimo pareza. Hai
nos, e moitos, moitos teñen no
mes anónimos, vidas correntes. 

Cando desenvolven actividades 
socialmente notábeis, iso pe~íte
nos unha parcial perspectiva des
tas personalidades, parcial porque 
é costume mostrar máis interese 
en destripar os mistérios da arte 
que en explicar as razóns que mo
tivan os aconteceres de unha vi
da, e non se confunda isto con 
desvelar ou publicitar intimida
des. Unha fórmula de probado 

1 t \ 
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éxito, que rende a satisfacer os in
tereses metaliteráribs e tamén os 
vitais, é a dos libros de conversas. 
Fomécenos de informacións va
liosas para comprendermos mellar 
a · personalidade de aquel que é 
fulcro e obxectivo das conversas, 
tamén informacións valiosas para 
mellar explicamos o significado 

· da sua obra. Manel Dourado Dei
ra, no limiar destas Conversas con 
Teresa Castelao, despois de xustifi
car a escolla do procedemento 
máis axeitado para orientar as 
charlas que con Teresa Castelao 
mantivo, e xusto antes de indicar 
que non será raro "atoparse con 
acontecementos fragmenta
riamente narrados, ou observar 
inexactitudes, notorias diferencias 

_ e discrepancias" porque esta é un
ha "rememoración espontánea sa
ída das profundidades do corazón 
dunha persoa de 98 anos", advirte 
que "o anecdotário do presente li
bro incidirá sobre moitos aconte
cementos ( ... ) tratados en nume
rosas ocasións con maior amplitu
de e mesmo con máis rigor docu-

' mental". T estemuño de excep-
. ción, Teresa, irmá por quen Da
niel sentia especial devoción, irá 
abrindo pouco a pouco, con vagar 
de quen case só agarda que o futu
ro non manque moito, as portas 
ás estáncias das lembranzás que a 
memória de Alfonso Daniel Ma
nuel fan imperecedeiras. As suas 
manifestacións non son moi da-

NlamJe! Dourodo Deira 

Conversas con 
TERESA CASTELAO 

ras, por exemplo, cando se refiren 
á estadia na Arxentina, pero é 
contundente ao falar dos motivos 
do regreso. En xeral, con todos 
aqueles acotecementos vitais que 
Castelao literaturiza (sobre todo 
en Retri.ncos), o mellor é acudir ás 
fontes que directamente manan 
do autor e protagonista. 

O libro, na sua primeira parte, or
ganízase como unha sucesión cro
nolóxica, tomando como datas re
ferenciais aquelas que suxiren os 
anos en que teñen lugar os acon
tecementos máis sobranceiros na 
vida artística de Castelao. Dona 
Teresa, máis nova que Alfonso 
Daniel Manuel, pouco pode lem
brar dos anos de infáncia, e entón 
os obxectivos pasan a ser as orixes 
familiares e a família Baltar, que 
tanta relación teria cos Castelao. 
Pero, pouco máis adiante, a con
versa vólvese rica ao centrarse nas 
poucos anos en que exerceu de 
galeno. Dona Teresa sabe que lle 
gustaba máis outra carreira, pero 
nada di de que se fixera médico 
para satisfacer ao pai. Dourado 
J;)eira, como cada vez que aconte
za algo parecido, coméntao en no
tas oportunas e clarificadoras. Da 
medicina falando, fica esnaquiza
da a sospeita de que fora mal mé
dico. Castelao era bon médico, as 
vidas que salvou dan fe, pero non 
podia vivir de médico porque, 
ademais de non cobrar, habia ve
ces que mesmo lle daba cartos á 
xente para que mercara as medici
nas ou para que puideran voltar á 
casa, e esta situación era insostí
bel cand0 xa tiña que manter un
ha família, singular bondade que 
agranda ainda máis a imaxe do 
mito. Outro tanto, na viaxe á na
ción gala, aflorará nel un senti
mento católico do que poucas ve-

, ces se fala. Pero tamén son impor
tantes os siléndos; cando o tema 
proposto a desagrada, dona Teresa 
hai veces que responde de manei
ra moi tallente, ou sofre lapsos 
memorísticos. Así sucede cando 
se lle insinua a posibilidade de 
que haxa en Rianxo un museo co
as causas de Castelao, non o ve 
mal en Pontevedra, pero de Rian
xo non quere ouvir falar, pois 

moita iniquidade e persecución 
padeceron por parte dos falanxis
tas nos tempos da barbárie fran
quista, falanxistas que non dubida 
en afirmar que ainda hoxe: a pro
pósito do franquismo, acusa a Ris
co de non dar 
a cara, e a 
acusación 
queda ben 
patente ainda 
que Dourado 
Deira tenta 
desculpar ao 
ourensán. 

A vida de 
Alfonso Da
niel pode 
moito, o sufi
ciente como 
para adicar 
toda unha vi
da a gardar e 
honrar a sua 
memória . 
Dona Teresa 
critica aber
tamente que 
as medallas 
Castelao se 
outorguen 

Testemuño 
de 
excepción, 
Teresa, 
irmápor 
quen Daniel 
sen tia 
especial 
devoción, 
irá abrindo 
pouco 
a pouco, 
as portas ás 
estáncias das 
lembranzas. 

sen nengun control e por come
néncia política, terxiversando o 
significado que a imaxe do rian
xeiro ten para o povo galego, 
dándolla non só a quen ten moi 
poucos ou nengun mérito senón 
tamén a quen profesa ideas to
talmente opostas as de Castelao, 
dona Teresa critica pero, ao que 
se ve, na Fundación, quen tiña 
que ouvir non oe. 

Pon remate ao libro unha segunda 
parte, elaborada sen o recuso de 
agravadora, de xeito menos for
mal pero sen dúbida máis natural, 
que complementa a primeira. Por 
descontado, esta é unha obra de 
interese para comprender a enver
gadura humana que o mito do 
Castelao artista oculta. Para sa
bermos que Castelao era, ademais 
dun extraordinário artista, unha 
grande persoa, fondamente huma
na e sensíbel, totahnente entrega
da a un único proxecto: Galiza. + 

xost M. EIRt 

--------·11 conta de discos 11 

Os soños de Xarin 

Titulo: Xarin, gaiteiros do Íncio. 

Grupo: Xarin .. 

Edita: Zouma Records. 

Para os do Íncio é o seu primeiro tra
ballo discográfico pero poden presumir 
de ser un grupo de masas tras a sua ha
bitual actuación o Día da Pátria na 
praza da Quintana diante de milleiros 
de apersoas. Gaiteiros do Íncio ·é o títu
lo do compacto, que resume a eséncia 
do grupo, fundado en 1985, e que só 
reforza o son da vella gaita con acor
deón e frauta. "A música de Xarin é 
unha raiz con ás", di Manuel Rival pa
ra abrir boca, e engade que a cultura 

resiste porque as bandas como Xarin Novoneira, entre outros. Rapazas, ra-
nunca deixa_n de tocar. X~':!S j,.uís ____ P-ª.Ces e ra azadas plasma en disco o 
Gonzalez, Alberto Femández, Osear traballo que Vaamonde realizaba co-
Sanchez, Antón Valcarcel, Cos, e ordenando os cursos de cantigas 
Pombo e Nemésio Pérez Diaz, quen galegas nas escolas de verán da 
arranxa a Danza do entrenzado de asociación pedagóxica. O compacto 
Allariz e N_osa Nái. Recollen as melo- achegarase tamén as aulas portuguesas 
dias de fe5ta e outras com9 o Birin~o, e dos países lusófonos para que podan 
o canto nocturno que no lncio servia aprezar a riqueza do cancioneiro gale-
par_a que a mocidade reclaramara unha go. Complementase as letras dos poe-
ruada aos que casaban, un desafio. O tas con outras populares ás que o can-
resultado conseguido no compacto tautor p,uxo música. Os centros de en-
apoia as palabras de Rivas, a sino interesados en adquirir o 
"tradición nunca traizoa".+ compacto teñen que enviar cincocen

tas pesetas en selos de correos á 
ASPGP. Apartado 447-32080 de Ou-

Rapazadas 
.de Suso Vaamonde 

Titulo: Rapazas, rapaces e rapazadas . 

Autor: Suso Vaamonde. 

Edita: Trebón. 

Antes de que Suso Vaamonde finara, 
a ASPGP e a deputación de Ourense 
editaron un disco orientado aos rapa
ces, con poemas musicados de Pura e 
Dora Vázquez, Bemardino Graña, 
Manuel Maria, Luís Pimentel e Uxio 

rense.+ 

ANOSA TERRA 

. Ü COQdeL 

Terra Cha 
Boletin da cultura chairega 

Número 5. Febreiro de 2000. De balde. 

Coordena: Femán López. 
Edita: Brigadas en Qefensa do Património 
Chairego. 

1 

A tradición dos can~iros do rio Ladra 
protagoniza esta eclidión. António Prese
do dá unhas breves tjotas históricas sobre 

' o concello de 
Friol; Carlota 
Eiros explica a 
evolución e 
orixe das casas 
grandes, cons
trucións tradi
cionais galegas 
que se esten
deron hai 
dous séculos. 
Manuel Ma
ria escribe un 
artigo no que 

solicita que o 
Diadas Letras do 2001 se adique ao esru
doso chairego Xosé Crecente Vega. • 

Mocidade 
Revista de Galiza Nova 

Número 20. Febreiro de 2000. De ba.We. 

Edita: Galiza Nova. 

A iminente convocatória das eleicións 
xerais centra a información política <les
te número. A revista explica cales son 
as propostas do BNG para o Parlamento 
de Madrid. No capítulo de entrevista, 
son protagonistas Francisco Rodríguez, 
deputado nacionalista no Congreso, e 

Miguel Vi
laverde, se
cretário xe
ral dos Co
mités 
Abertos de 
Estudantes 
(CAE). 
Entre as 
activida
des 
desenvol
vidas por 
Galiza 
Nova 
nos últi-

mo m es de -
tacan as homenaxe que se lles 
brindaron ao escritor Eduardo Blanco 
Amor e ao activista arredista na emigra
ción Bemaldo Souco. Outro temas in
cluidos son a comemoración do sog ca
bodano da morte de Cast lao, o anún
cio da convocatória da A emblea 
Nacional desta organización para o mes 
de Abril, unha cr(tica ao Programa de 
Acción Xuvenil criado pola Xunta da 
Galiza e unha reportaxe sobre as t na 
de Lemos.+ 

Don Golfiño 
Cademo de divulgación da 
natureza do Colectivo 
Ecoloxista do Salnés 

Número 3. Febreiro de 2000. Prezo 300 pta. 
Escrebe: Xoaquin Rodríguez. 

Edita: Colectivo Ecoloxista do Salnés. 

Monograficamente, 
este cademo adíca
se ás tartarugas 
mariñas . .:Xaqu1u·. l--- 1-

Rodríguez explica 
cales son os tipos 
desapoconcho 
mariño. T amén se 
analisa a anato-
mía destes 
animais, as suas 
características 
máis 
sobranceiras, o 

seu sistema de reprodución e 
a alimentación, que consta normalmente 
de peixe, esponxas de mar, coral, medu
sas, moluscos e crustáceos.• 
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Para ler en galego a poesia irlandesa contemporánea 
Espiral Maior publica unha antoloxia de 13 escritores a cargo de António Raul de Toro 

-0-C.Y. 

Fora do prérnio Nobel Sea
rnus Heaney apenas rnáis re
feréncias chegaron a nós da 
poesia irlandesa contemporá
nea. A editorial Espiral Maior 
publica agora unha antoloxia 
bilingüe de 13 criadores irlan
deses para mirar para o N or
te, na estela marcada polos 
persoeiros da xeración Nós. 
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Otero Pedraio botou man de 
Joyce, Vicente Risco adentrouse 
en Y eats e verteu os seus versos 
ao galega. A queréncia da xera, 
ción N6s por se achegar á litera, 
tura irlandesa ten agora corres, 
pondéncia nesta antoloxia de 
poetas contemporáneos, a maior 
parte deles nunca traducidos a 
nengunha outra língua peninsu, 
lar. Aquelas pioneiras tradu, 
cións non estaban a ter herdan, 
za na falta de conexión coa no, 
va criación poética irlandesa. O 
profesor da Universidade da Co, 
ruña António Raul de Toro 
Santos, responsábel da edición 
desta antoloxia, entende que "o 
interese galego por Irlanda ven 
de vello, máis que neutros pon
tos de España, onde o referente 
único é a música por iso esta an, 
toloxia está a ser tan ben recibi, 
da". Lembra de Toro a frase na 
que Plácido R. Castro dicia que 
Galiza tiña que mirar ao Norte 
para dar mostra desa preocupa, 
ción. Y eats ou Synge como re, 
presentantes do Rena.cemento [i, 
terário iTlandés atoparon "un cal, 
do de cultivo favorábel nos 
meios de comunicación de Gali, 
za proclives ao nacionalismo", 
en especial, no ton mítico que 
irmanaba ás nacións celtas. 

En 1926 Otero Pedraio publicou en Nós a primeira todución do Ulysses de Joyce a unha língua peninsular. 

"Sempre existiu unha impatia 
e pecial por Irlanda. Mália ser 
d coñecida para nós alguns dos 
tem trat do teñen fi rtes con, 
comitáncias c n s referentes 

literarios" comenta António Ra, 
úul de Toro. Entre os critérios 
que seguiu para a selección de 
poetas están a busca dunha am, 
pla representación do panorama 
lírico contemporáneo, que os 
autores estivesen vivos e que 
mostrasen o que se estaba a es, 
creber tanto en Irlanda do Nor, 
te como do Sul. X unto a de T º' 
ro asinan a tradución David 
Clark e Emílio Ínsua González. 

A nómina de autores escqlmados 
. deixa ver, ao dicer de de Toro, o 
brillante momento que está a vi, 
ver a poesia irlandesa. "Aconte, 
ce o mesmo que na Galiza, a po, 
esia está nun tempo de florece, 
mento extradordinário, cun forre 
peso dentro da literatura inglesa 

D11Je Berce ao lnimigo ' 
A arte ten ideoloxia 

contemporánea", explica ao 
tempo que sinala que tamén en 
Irlanda a poesia se está a facer 
oco en espazos públicos, acom, 
pañada ás veces do son das gai, 
tas. A pluralidade de voces que 
se aprezan na nova edición non 
impide que o responsábel da pu, 
blicación marque unha liña que 
se impón nos criadores actuais: _ 
"Nótase un especial peso da te, 
mática que versa sobre a antiga 

herdanza da conquista inglesa. 
Moitos poemas son froito da 
própria experiéncia irlandesa, 
dos conflitos, da perda dunha 
língua, da vivéncia dun país 
conquistado ... feítos qií'e dan iis 
veces nunha poesía de grande 
dureza na que se pon un especial 
énfase :1-º~ :ior;:es de liagar, ~sá, 
xes, anunalS... . 

Nesa liña criativa Seamus Hea, 

Xosé L. Mínguez Goyanes 

QUIROGA PALACIOS _· 
no seu tempo 

• 

ney inspírase "no Norte e Xu, 
tlandia, Derek Mahon nos pul, 
eros pátios de Delft, John Mon, 
tague en Nova Iorque, Paul 
Durcan en Rúsia, ou Richard 
Murphy nas escarpadas rochas 
da costa Oeste de Irlanda, todos 
para falar dunha anguria latente: 
Irlanda e a sua relación dialécti, 
ca cos irlandeses". Ademais de, 
ses nemes, Eavan Boland, Cia, 
ran Carson , Seainus Deane, 
Thomas Kinsella, Medbh Me, 
Guckian, Paul Muldoon, Ber, 
nard O'Donoghue e Tom Pau, 
-lin compoñen o listado de poe, 
tas recollidos na antoloxia. 

Honoris Causa 
paraHeaney 

Na apresentación da publica, 
ción saliéntase que a poesia ir, 
landesa é das de rnaior mterese e 
trascendéncia da literatura euro, 
pea actual. Non tiñamos até o 
momento a man a mostra do 
que,~ara o profesor de Filoloxia 
Inglesa que ten ao cargo a anta, 
loxia, é unha "poesia fec::unda, 
directa e sen concesións, desmi, 
tificadora, violenta, bucólica, 
utópica e, ao tempo, saudosa". 

A conexión galega coa poesía if, 
landesa verase incrementada 
cando a Universidade da Coru, 
ña outorgue o doutorado Hono, 
ris Causa ao poeta Seamus He, 
ney. A institución académica 
está a seguir os trámites perti
nentes para que, por volta do 
mes de Xuño, teña lugar o acto 
oficial de investidura.+ 

) 
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A NOSA TERRA. 

Wenceslao Fernández Flórez entrevista 
a Manuel Murguía 

-0- ERNESTO VÁZQUEZ SOUZA 

Para Isabel Seoane, porque procura a rado ao corpo tras a reforma polf, Galega (1885,1905). Asignada 
vercúule proletaria do seu pobo. tica global de 1890,91, na que se unha escasa pensión pola Aso, 

reforman as leis, axeitan cesantías ci~ción Iniciadora e Protectora 
Hace algunos años, el marido de Rosa- e outorgase un aparente sufraxio d~ Academia Gallega desde 
lía de Castro, este don Manuel Mur- universal. O 22 de xuño de 1892, 1906, recibirá tamén unhas 150 
guía, tan culto, tan afable, vino a Ma- o avellentado e desiludido viúvo, pesetas anuais das inicialmente 
drid. Pretendía algo á que tenía estric- é nomeado novamente xefe do aprobadas 300, da Asociación 
to derecho y en que se ampararía en su 
vejez. Era un viejecito con un anticua- corpo e destinado á Biblioteca de Protectora da RAG de Buenos 
do sombrero de copa, una levita corta, Santiago de onde foi trasladado a Aires, así como contías anuais di, 
un bigote largo y una romántica peri- Xirona en 25 de novembro de versas desde 1913 de mans das 
lla. Anduvo el viejecito de un ministe- 1893, data sospeitosamente coin, Xuventudes do Centro Galega de 
rio en otro. Se pasó quince días subien- cidente coa das represións polas Cuba, particulares na emigración 
do escaleras y esperando en las antesa-

participacións nos graves sucesos e finalmente lrmandade da Pala. las. Le ponían la mano en el hombro y 
le sonreían; pero no le despachaban lo de cariz rexionalista da defensa da Esmolas (intensamente criticadas 
que pedía en justicia. Al fin, este vieje- Capitanía xeneral de Galiza na especialmente coa aparición da 
cito -el compañero de uno de los más Coruña. Non esquezamos que Solidaridad (1907), como ~ rza 
altos poetas españoles contemporáne- Murguía é a grande figura da política)<3> que permiten a abio 
os- guardó un día su levita raída, puso Asociación Rexionalista de San, patriarca, non ó manter á úa fa, 
en una caja su sombrero de copa anti-
cuado y se marchó á su tierra, entriste- tiago de Compostela que comeza milia senón ir completando a úa 
ciclo, lleno de desconsuelo . a actuar neses anos 90. monumental Historia de Galicia. 

AZORÍN, Clásicos y modernos, En 20 de febreiro de 1894 é defi, A elaboración da Historia de Gali-
Renacimiento, Madrid,1913, nitivamente trasladado á Delega, cia de Manuel Murguía é de por si 

p.64 ción de Facenda da Coruña onde un bon resume das dificuldades fí-
permaneceu ata a súa xubilación, sicas que encentra o investigador 

Hai oitenta e sete anos, celebrá, que se fará efectiva e sen soldo o dunha liña histórica que non se 
base o oitenta aniversario do na, 22 de marzo de 190512>. A chegada axeita á oficial. Sen centros uní, 
talicio do pai da patria, o historia, de Murguía á Coruña activa á xe- versitarios que atendesen a Galiza, 
dor Manuel Murguía. Con moti- ración que se está a criar en tomo sen formación técnica actualizada, 
vo <leste aniversario celebrouse na á libraría rexional de Carré. En sen posibilidade de mérito , sen 
Coruña unha das máis impresio, mas ideoloxicamente, no progre, grao do Corpo de Arquiveiros, Bi- 1895 fan a súa aparición pública e atención dos medios de comuni, 
nantes homenaxes a un dos sím, sismo político máis interesante, bliotecarios e Anticuarios. No no- política os rnembros da primeira cación, sen mecenas, sen recursos 
bolos vivos do Rexurdimento. ao que xa cprnezaba a teorizar so- rneamento fanse constar os rnéri- promoción intelectual nacionalis, (e o que é peor, con eles todos en 
Actos aos que se surnou practica, bre a historia de Galiza e a necesi, tos literarios e especialmente os ta que actúa como grupo forxador contra) e en varios tempos vai sa, 
mente toda a Galiza social e inte, dade de gardar en arquivos e bi, investigadores demostrados nas dos elementos precisos para a ha- índo de tres prelos lendarios, aos 
lectual. El Noroeste do Domingo bliotecas (públicas e modernas) os súas obras· Historia de. Galicia e Die- bilitación da nación cultural e os que certamente supera en existen, 
18,y, 1913 recolle os actos da ho, fondos históricos de España e Ga, eionario de Autores Gallegos, na al, espazos referenciais. Os tertulia- da real. En 1865 e 661~> saen das 
rnenaxe, banquete e recital cele, liza. Dun precursor da moderna tura parados por falta de recursos. nos da Cova céltica que poñen ao prensas de Soto Freire en Lugo os 
brado na popular (e nunca es tu, arquivística e biblioteconomía, O certo é que debe o seu posta ao servicio do país os seus voceiros: o dous primeiros volurnes do que se 
diada corno merece} Reunión Re- que demandaba o desenvolve, papel xogado no longo proceso Semanario Revista Gallega (1895, proxectaba unha monumental 
creativa e Instructiva de Artesáns mento de centros de estudio e en, que motivara o trunfo da Revolu, 1907), A Nosa Terra (1907) e as historia para os anos 70 do século 
da Coruña dedicados a Murguía. sino que formasen a especialistas e ción de Setembro. Murguía, publi, súas propostas políticas Liga Ga- XJ:Xl5>. Polos coñecidos motivos das 

investigadores profesionais, aten- cista e home de Chao, actúa como llega na Coruña ( 1897 -1906) , So- cesantías, traslada; e vida político 
As planas do xomal recollen un- tos ás riquezas e leccións dunha Primeiro Secretarió da Xunta Re- lidaridad Gallega ( 1907) e aínda social de Murguía, non volve saír 
ha ampla reseña dos actos, unha historia de España, na altura aín, ~ volucionaria de Santiago de Corn, lnnandade da Fala ( 1916). outro tomo ata 1888<6>. Aínda que 
foto do patriarca e a singular en, da a se constituír e, que atendese postela, cuxas actas redacta ata o 5 por diversas fontes sabemos que o 
trevista que reproducimos ( tra, ás especificidades e diversidades de decembro de 1868. • A HISTORIA DE GALICIA. torno ill está rematado e en busca 
ducida ao galego} a continua- dun Estado plurinacional. Entre esta data e a súa marte en de subvención para a súa publica, 
ción. Máis interesante, se callar, Deste esta data, e con diversas 1923, vive Murguía do "millo cu, ción desde 1878<7) . Na capa ind(, 
para analizarmos a perspectiva de 'Máis, La Iberia foi a plataforma vicisitudes, desempeñará o im, bano" e do arxentino. Duramente case que sae "Impresa á costa de 
Femández Flórez cara ao Rexio- da xuventude que ía predicar a portante e moi político cargo de criticado polo usufructo <lestes re, "El Centro Galleg de La Haba, 
nalisrno e a situación precaria do revolución liberal e a reforma de Director do Arquivo histórico de cursos desde a republicana Tierra nan". Neste caso o seu edit r é o 
traballador da pluma que para a España cara unha República, Sirnancas, co soldo de 20.000 re, Gallega e especialmente por fü, tamén rnftico Andrés Martfnez 
biografía do propio Murguía. Por preferentemente Federal. Progra- ais que non acredita o xomalista, guera Montero e García de la Salazar quen tras a paración d 
aportar algún elemento máis a mas que se farán realidade tras a ata o 19 de Outubro de 1870, Riega, ten que aturar as conse, seu anterior soci e excoleg lf, 
unha biografía de tal magnitude popular Revolución de setembro cando é destinado á Coruña, on, cuendas -políticas, do proceso tico Femández Latorre'ª>, c ntinú 
(biografía, especi?lrnente social e de 1868. Revolución que dará, de toma posesión o 1 de decem, de construcción da Academia (Continua na páxina eguinte) 
política que desgraciadamente ao cabo de 6 anos de gobemo de, bro de dita ano. O 20 de febreiro 
aínda está por facer) sernella un rnocrático, 11 meses de fugaz Re, de 1875, mudada a situación po, (2) Vid. Revista Gallega, 7-10-1895. mente facsimilar- qu circula hai an s, xun-

documento de interese, que me, pública. Este sexenio que deixará lítica, foi declarado cesante polo to con outros negocios propio non se abe 

rece ser recuperado. De especial de ser democrático (noutras vo, novo enxendro da Restauración 
(3) Vid. RIOUERA MONTERO, José María, ben se da ignorancia, da piracer{a editorial 
Películas académicas. La academia y sus fa- ou dunha pasmosa conspiración, como son 

importancia parécennos os datos ces, tan ideoloxicamente obxec, (1875-1923 ). Tinglado criado bricantes. Su derrota judicial por Ramón as pretendidas eds. Facsimilares de A Nosa 

do novo Murguía, contra 1851(1), tivas corno a rniña, Sexenio Re, (para asegurar a paz social, irnpe, Erotiguer, Garcybarra, La Corufía, 1908; Terra (incompleta, sen respectar formatos, e 

participando nun xomal da irn, volucionario) por intervención <lindo a participación dernocráti, 
ABELJ.,A, Santiago, Carta abierta del lnno- con publicidade e páxinas finais corcadas), 
minado S.A. Al esclarecido Académico y Boletín Nós (meras fotocopias en branco e 

portancia política e social de La armada e ocupación de Cortes ca) por outro político, xomalista, Secretario de la Real Gallega D. Eugenio negro sen respectar cores, relevos, fotos, gra-

Iberia. Un Murguía ao que consi, pola Garda Civil de Pavía, en historiador panexirista, defensor Carré Aldao. Impugnando su fundación y vados e páxinas), Revistas Céltiga e Lar (sen 

derar no núcleo mesmo do pen, 18 74, ahondará para amosar todo da monarquía española e actual 
objetándole su discurso del Ateneo, J. Es- respectar portadas (cor) e capas (anuncios, 
trach, Buenos Aires, 1909. (36 pp,18 cm); datos relativos a empcesa, publicidade). 

samento constitucionalista e li, o · intento e vontades reformistas heroe da dereita clásica que nos ABELLA, Santiago, Carta abierta. Al Sr. D. 

beral exaltado, que rnantiña un, da xeración de Salmerón, Pi i goberna: D. Antonio Cánovas Manuel Murguía. Impugnando la fundación (6) Hiswria de Galicia. Impresa á costa de "El 

ha constante crítica ao cortesán, Margall, Eduardo Chao, Pérez del Castillo, "el monstruo" dos 
de la Academia del dialecto gallego en La Centro Gallego de la Habana" t. 111, Librería 
Coruña y dedicada al Sr. Martín Echegaray de D. Andrés Martfnez. lmp.y ene. del Se-

decadente e corrupto sistema de Costales. Figuras ás que acornpa, xomais obreiros da época. por su autor ... , Joaquín Escrach, Buenos Ai- minario Conciliar (Santiago), Corufía, 

gobemo tecido arredor da "Corte ña o novo Murguía. Tanto é así res, 1907. (21 pp, 18 cm) (Este folleto e o 1888, XXVIII +400 pp. 

de los milagros" da raíña Isabel. que boa parte da entrevista non Non é readmitido de novo ata o 
complementario dirixido a Carré son moi 
interesantes. Na mesma lifía de Películas (7) Un anuncio na Ilustración gallega y as-

pode ser entendida sen que coñe, 5 de maio de 1876. Sendo desti, Académicas (1908) e Barbarismos de la ins- curiana, Julio, 1878, informa aos suscripto· 

As lembranzas de La Iberia, e El zarnos algúns datos da vida admi, nado corno Xefe de terceiro grao cripción al monumento de los mártires de res de que os primeíros pregis do como m, 

estudiante, case perdidas para un nistrativa de Manuel Martínez a Valencia, onde se incorporou o 
Carral (1907), pór en relación coa reacción están na imprensa e que en breve poderán 

1 motivada pola politización da Academia no ser remitidos os primeiros fasdculos. 
Femández Flórez máis atento ao Murguía, entre a revolución de 19 de xuño. Ata nova suspensión contexto solidario) ; W.AA., Barbarismos 

vemiz anecdótico romántico; re- Setembro e a súa xubilación. do 14 de seternbro en que se dei, de la inscripción del monumento a los Már- (8) Latorre, desde o número VII da Bibliote-

sultan fundamentais para situar- xou sen efecto a súa reposición 
tires de Carral (Artículos), Coni, B. Aires, ca Gallega (Pondal Abente, Eduardo, Quei-
1907. (Pór en relación coa reacción á crea- xumes d'os pinos, Latorre & Martfnez . Bi-

• DE SIMANCAS A CORUÑA. 0 no Carpo. DUrante eses anos de ción da Academia Galega) blioteca gallega, VII, La Corufía, 1886) dei-
(1) Cfr. GONZALEZ BERAMENDI, Justo , Ma- 5 de seternbro de 1868, Manuel cesante vivirá da súa pluma, sen xara a empresa coincidindo co seu paso do 
nuel Murgu(a. A Nosa memoria, Xunta de Martínez Murguía, é destinado co, poder pagar a penas medicación 

(4) Historia de Galicia. T. 1, Imp. de Soto Republicanismo, no que militará coda a vi-
Galicia, 1998. Nesta recente aportación o Freire. Editor, Lugo, 1865, XXVI +611 pp+ 20 da o seu socio, ao pragmático monterismo. 
estudioso do nacionalismo dá unha cronolo- mo Arquiveiro de Simancas. O 2 7 para a súa muller ( unha tal Rosa- lam; e Historia de Galicia. T. 11, Imp. de Soto Cambio que lle permite facerse dono do ca-
xía máis ou menos semellante para estes de novernbro Manuel Ruíz Zorri, lía de Castro), nen para o inci, Freire, Lugo, 1866, 588 + public + il. Lam. pítal total da ata o momento liberal e crítica 
anos iniciaciais, aínda que a ahordaxe valo-

lla, Ministro de Fomento nornea a piente talento de fráxil saúde do 
Voz de Galicia. Desde esa data, oríéntase vi-

rativa destes anos -e do conxunto da vida e (5) Denunciamos desde estas páxinas a ver- da e xomal a favor do poder, contra o rexio-
obra de Murguía- é diferente da nosa. Manuel Murguía Xefe de terceiro seu fillo Ovidio. Será reincorpo, goñenta edición falseadora -pretendida- nalismo e a súa evolución, ata hoxe. 



A NOSA '!'ERRA 

(Vén da páxi.na anterior) 

a edición da súa monumental fü, 
blioteca Gallega (1885, 1903) e de 
varias obras de interese galego fóra 
de colección. 

O tomo IV aparece en 1891 <9) mer, 
cé ao impulso que lle vai dar ao 
mundo editorial galego outra figu, 
ra de inesquecíbel compromiso, 
Uxío Carré Aldao o propietario 
da Libre iría Regional (Casa edito, 
ra e de venta diversa e especializa, 
da en libro rexional) única edito, 
rial radicada en Galiza que fundo, 
nará ata a crise de 1908. Esta Casa 
editora presentará ao público a re, 
edición dos inencontrábeis tomos 
I (1901) e II (1905) da Historia fi, 
nalmente o tomo v< 10l verá a luz en 
1913, coincidindo co 80 aniversa, 
rio do patriarca. Impresa (como os 
anteriores) á costa do "millo cuba, 
no" cando xa non existían (nen 
existirán ata ben entrada a década 
dos 20) casas editoras en Galiza, 
senón meras imprentas, que nen 
correrán a cargo das edicións nen 
distribución das tiradas. Na Gali, 
za, o atraso no industrial cultural 
traerá consecuencias preocupantes 
para o libro galego e o proxecto 
político cultural que representa. 
Se desde unha análise estatal a si, 
tuación é semellante a de outras 
provincias e mesmo superior no 
caso da cidade herculina, desde a 
perspectiva dun proxecto de 
construcción nacional os datos 
ofrecen unha lectura diferente. 
Hai que entender que, dada a di, 
námica social e cultural, unha 
producción artesanal do libro era 
abondo no XIX para manter na 
elite a dialéctica nacional. Coa 
mudanza cara unha sociedade de 
masas, a necesidade dunha com, 
petición industrial, deixa tolleita 
a capacidade de resposta do pro, 
xecto cultural nacional galego, 
desbordado por unha imposíbel 
competición na nacionalización 
das clases populares. 

Entre 1860 e 1913, en contar, 
mos a monumental e non fichada 
obra xomalística, a producción 
de Murguía fala por i propia, con 
o ras d imp rtancia fundamen, 
tal para explicárm nos a historia 
d Rexurdiment p lrtic e cul, 
tura! da al iza. T aref e o ras as 

u , a ar da onstant úplica, 
o Estad n n c n idera mérit 
enón agravante dar da súa 

d vi ción r xi nalista, e nstan, 
te p ición á Re tauración e á 
verdadeira Hist ria de Espafia, 

ilu tran as 8 caras do 
in~ rm ficial emitido por D. 
Luís alves y Fernández. Oficial 
de t rcer grad del Cuerpo facul, 
tativo de Archivero , Biblioteca, 
rios y Arqueólogos y Secretario 
del Archivo General de los Mi, 
nisterios de Instrucción Pública y 
Bellas Artes y de Fomento, data, 
do a 22 de septiembre de 1913 e 
custodiado nunha caixa que con, 
tén innúmeras cartas á Murguía e 
diversos papeis deste, sita no ar, 
quivo da Academia Galega. Tras 
estes poucos datos contextualiza, 
dores ollemos a entrevista.+ 

(9) Historia de Galicia. Impresa á cosra de "El 
Cenero Gallego de la Habana" t. N, Librería 
de D. Eugenio Carré/Emp. Diéguez y Otero 
(Santiago), Coruña, 1891, XVlll +386 pp; 
Histaria de Galicia. 2" edición. Impresa á cos
ra de "El Cenero Gallego de la Habana"T. I, 
Libreria de Don Eugenio Carré/Fotograb e 
imp. de v. de Ferrer e Hijo, Coruña, 1901, 
XXXlll +703 pp; Histaria de Galicia. 29 edi
ción. Impresa á cosra de "El Cenero Gallego de 
la Habana"T. 11, Librería de Don Eugenio 
Carré/Fotograb e imp. de v. de Ferrer e Hi
jo, Coruña, 1905, 689 pp. 

(10) Historia de Galicia. Impresa á costa de 
"El Centro Gallego de la Habana". tomo V, 
Imp. y fot de Ferrer, Coruña, 1913, 224 pp. 
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'Vinme na abriga de facer a história de Galiza' 

• Os QUE FORON. No modesto 
cuarto, case laminado entre dous 
alzadoiros fronteiros, ateigados de 
libros, que a ocupan en toda a sua 
lonxitude, o ilustre vedraño aban, 

• doa, para nos receber, as follas nas 
que risca cunha letra miuda. 

Pola galería enxérgase a fronde 
dun pequeno xardin; no chan, 
nos estantes, por riba da mesa hai 
notas amoreadas nunha aparente 
desorde; ao pé deste home admi, 
rábel, no ambente de intimidade 
do seu gabinetiño de traballo, sa, 
en dos currunchos da nosa alma 
todas aquelas sensacións que acu, 
mulou nelas a literatura galega, 
en tempos da adolescéncia, can, 
do a literatura rexional tiña culti, 
vadores talentosos que parecían 
augurar unha sólida e perenne 
cristalización das nosas letras. 
V ós lembraredes tamén. V ós te, 
redes folleado os tomos volumo, 
sos da "Ilustración Gallega y As, 
curiana", ou daquela "Revista" 
que desde a primeira plana fati, 
gou durante moito tempo a vosa 
atención curiosa e púber, certa 
inacabábel polémica sobre o 
Tempo e o Espazo. Lembráde, 
lo?. . . Daquela Rosalía Castro era 
a que exaltaba o noso nacente 
sentimentalismo, e o romántico 
relato Desde o ceo de Murguía, 
era para o noso romanticismo un, 
ha novela amiga. E daquela ta, 
mén o noso sensualismo que 
acordaba unha impetuosa inte, 
rrogante entre cerras perversida, 
des de EL Cazador de fantasmas ou 
de La Baronesa de Frige ou de Las 
Aureanas del Sil, dese devoto e Lí, 
rico realista -ainda que creades 
paradóxico o concepto- que se 
chamou Benito Vicetto. E riamos 
as inxeniosidades de Labarta e 
soñabamos cun castelo penedoso 
e con señores feudais ou con trD' 
vadores namorados. E toda a Ga, 
liza a sentíamos palpitar dentro, 
chea de ruinas e de mistérios; e 
entre os mistérios e as ruinas pa, 
aba Rojfn,Rojal ou Como,de, 

boi ou a fidalga desgraciada e fu, 
nesta de El Lago de la Lim.ia, ou o 
espectro alto e blanco da Estadea. 
V ós fostes, poetas, os prime iros 
que falaron ás nosas almas da ve, 
lla Suévia e os que lla fixéstedes 
amar, os que gravastes na nosa 
memória versos que son como 
oracións, os que nos ensinaron 
ese culto recollido, íntimo, unha 
miga medoñento, cara a pátria 
pequena, con algo dese mistério 
temeroso daquel culto druídico 
que presenciaron as nosas fragas 

• COMO FOI HISTORIADOR. E 
asi, case asoma aos beizos <liante 
deste vello de blanca e romántica 
perilla, de traza escasa, case ocul, 
ta por detrás da mesa de traballo, 
a pergunta sobre aqueles homes e 
daqueles tempos, como se tivese 
vivido a sua vida e a sua idade e 
tivésemos sentido as suas tépedas 
mans entre as nosas. Parolamos 
nunha léria evocadora. 

-Aqueles tempos! ... 

Nos desígnios do autor dos seus 
días estaba que o noso historia, 
dor seguise a carneira de farmá, 
cia. Ainda lle queda un aceno 
de terror no rosto e nos ollos pe, 
querrechos e vivos, o home ilus, 

-0- WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

tre, ao se lembrar cliso. · 

-Dígolle a Vostede que a asig, 
natura de Matéria farmacéutica é 
unha iniquidade. Unha iniqui, 
dad el -e ergue os breves brazos 
para expresar a monstruosidade 
indignante do asunto. Non hai 
memória posíbel, e a miña sem, 
pre foi mala. Ali, no segundo 
ano, rematou a miña carreira. 

Era polo 51 . Divorciado decidí, 
<lamente das arideces da farma, 
copea, D. Manuel Murguia se, 
guiu as suas inclinacións literá, 
r,ias. Daquela colaborou en La 
Iberia, o famoso xomal do que 
sairon tantos homes ilustres na 
política e nas letras, e publicou 
tamén vários traballos nun xor, 
nal de Castelar, El Estudiante, no 
que tamén escribían mozos que, 
como Canalejas, chegaron des, 
pois á conquista da-celebridade. 

Primeiro, confirmando esa obser, 
vación de dona Emilia Pardo Ba, 
zán que di que todos os bons pro, 
sistas comezan por facer versos, 
Murguía consagrábase á Poética. 
Despois publicou várias noveli, 
ñas nos xomais citados. Daquela 
facíaselle pouco caso á novela .. . 

-O mesmo que agora, inte, 
rrompimos. 

-Non, agora pior, rectifica. 

Pero Desde o ceo, que apareceu 
por primeira vez nas columnas 
de La Iberia, tivo un éxito que 
alentou a Murguia a se consa, 
grar definitivamente neste xé, 
nero. E Murguia, levado por ese 
amor á Galiza que caracterizaba 
a aqueles homes de entón, pen, 
sou én facer novelas históricas 
con asuntos da nosa rexión. 

E procurou os asuntos, pero achou 
que non habia pauta algunha nen 
a História de Galicia enxamais se 
tiña escrito. Era preciso facer pri, 
meiro a história, perseguir os indí, 
cios soleos, procurar as relacións 
extraviadas, acopiar referéncias e 
sucedidos, pescudar no tempo. E a 
este monstruoso labor, para o que 

pode dicerse que non habia i / 
ainda a andamiaxe, consagrouse 
de pleno Murguia. O~pfuíbel Pé, 
rez Galdós galega, máis ben, o po, 
síbel W~cott, pas.ouse ao 
camper c1entífico e sumiuse nese 
laootáridísimo, custqso e obsesio, 
nante da investigación histórica. 
E asi foi como Galiza puido ter o 
cronista da sua vida. 

• MURGUIA POLÍTICO. Mur, 
guia ten unha lembranza nostáJ, 
xica de Madrid, do Madrid no 
que se desenvolveron os seus pri, 
meiros anos de loitador, e onde 
marchou por imposicións da sau, 
de da sua dona, a inmortal Rosa, 
lia de Castro. Na sua lembranza 
resucitan moitos mortos ilustres, 
daquela compañeiros de labor: 
Bécquer, aoque Murguía ia traer 
á Galiza de non ser a súpeta mor, 
te daquel enorme lírico, Concep, 
ción Arenal, Rodríguez Correa, 
Roberto Robert, Carlos Rubio ... 

-Daquela, polo menos, Madrid 
era encantador. Atendiase o 
mérito e non era unha tacha a 
mocidade. As empresas pagaban 
os traballos con moitísima máis 
xenerosidade que agora, e eu co, 
ñecin governadores civís de vin, 
tecatro anos, xente de valía, que 
ascendía rapidamente na políti, 
ca, revelados nun xornal, nunha 
campaña, nun discurso. 

-E vostede nunca se adicou á 
política? 

-Si, si, alguuha vez. A Política 
góstame moito, npon perdo deta, 
lle ... Agora, a política prática ... 
non. Hai cerras cousas, tantas 
causas desagradábeis nela ... l 
Unha vez tentei ser deputado a 
Cortes. Foi no ano 68. O encasi, 
Hado estaba coberto. Apresentá, 
banse aqui, na província, Rome, 
ro Ortiz, que daquela era Minis, 
tro, o marqués de Figueroa, Gal, 
betón, ... vários· máis. Só queda, 
ba o distrito de Arzua no que se 
apresentaba Barreiro, un señor 
de Boimorto, dono de poderosas 
organizacións. Ofereceuse un go, 
verno civil para que me deixase 
libre o distrito, mais non aceitou. 

A miña muller, que non via con 
gosto a política, fíxome desistir. 
Desde aquela única tentativa 
non son máis que un espectador. 

• 0 LABOR DE MURGUIA. Na 
actualidade, D. Manuel Murguia 
está a traballar no quinta tomo 
da sua "Historia de Galicia", 
que comprenderá desde Afonso 
Ill até D. Diego Xelmírez¡ un 
bon anaco do noso século XIII, 
que pode ser chamado o século 
de ouro da Galiza. 

Faltan ainda dous tomos máis. 
Murguía proponse, ademais de 
pór o ramo desta obra, comple, 
tar o seu "Diccionário de Escri, 
tores Galegos", cuxa publica, 
ción tivo que interrompir por 
dificuldades económicas, e para 
o que reuniu despois de trinta 
anos de labor incesante·, máis de 
mil notas referentes a outros 
tantos personaxes rexionais. 

Esta obra é a predilecta de D. 
Manuel Murguia, entre todas as 

/suas. Nela, como en Galiza, edi, 
tada pola casa Corteza, como en 
"El arte en Santiago durante el 
siglo XVII", na que descobriu máis 
de trescentos artistas galegas des, 
coñecidos, Murguía fixo alarde 
dun xigantesco labor. Para as suas • 
investigacións foron elementos ~ ' 
poderosos de información os seus 
empregos nos arquivos de Santia, 
go, de Valencia e de Simancas, 
dos que obteu valiosísimos dados. 

Como prémio de toda a sua vida 
froitífera, Murguia foi xubilado 
sen pensión hai tempo. Falta, 
ban once meses - un prazo ridí, 
culo para quen tanto traballou
para que tivese direito ao retiro. 
Mesmo nen sen computaron os 
anos que traballou en comisións 
de tanta importáncia como un, 
ha sobre o probferria dos foros, 
para a que o designou Bugallal, 
e como resultado da que esiste 
un libro do ilustre galego. 

Antes de rematar a nosa charla 
fixemos ainda unha pergunta: 

- Nos seus oitenta anos de vi, 
da, cal foi odia máis amargo? 

E o insigne historiador respon, 
deunos, nunha reminiscéncia 
daquel sólido e vello amor ideal, _., 
perfeitamente divorciado da ti, 
rania das fitas: 

-O dia que me diron un desti, 
no oficial. Eran vinte mil reais, 
pero pensei "sinal é de que non 
pode un gañalos doutro xeito". 

- Vinte mil reais!, suspiramos, 
e, voltos outravolta á realidade 
da nosa misión inquirimos: .... 

- E odia máis feliz? 

-:-Aquel no que me deixaron 
cesante. Contra todas as leis da 
natureza comecei a engordar. 

-Vinte mil reais! Engordar! 
Tan grande é o respeito á vellez 
ilustre de Murguía que finximos 
creelo. 

- Meu Deus. Tanto terán mu, ~· 
dado as xeneracións? + . 
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" A V BIENAL DA CARICATURA DE ÜURENSE REUNE NES, 

TA CONVOCATÓRIA 40 AUTORES PRESENTES NO CAT ÁLO, 

GO, NOVE MOSTRAS E CENTOS DE DEBUXOS EN DISTINTOS 

ESP AZOS ESP AREXIOOS POLA CIDADE. DUAS EXPOSICIÓNS 

COLECTIVAS DE CRIAOORES PORTUGUESES, OUTRAS DE 

AUTORES GALEGOS E NOVEIS E A VISIÓN DESDE O HUMOR 

DOS ESCRITORES DO SÉCULO XX INTEGRAN A 

CONVOCA TÓRIA NA QUE CON NOME PRÓPRIO SE EXPÓN A 

OBRA DE SIRO, RAUL ARIAS _E TOMÁS VEGA. DESPOIS DE 

QUE EN EDICIÓNS ANTERIORES SE REVISARE A OBRA DE 

CASTELAO, Lufs SEOANE, ÁLV ARO CEBREIRÓ ou PAS, 

TOR FÁBREGA, NEST A OCASiÓN X. ENRIQUE ACUÑA 

PREPAROU A MOSTRA DAS CARICATURAS DE MARIANO 

MIGUEL, UN CRIADOR ESQUECIDO QUE DEIXOU A SUA 

PEGADA NA REVISTA HUMORÍSTICA CORUÑA MODERNA. 

O modernista galega Mariano Miguel, caricatura e 
humorismO esquecido 
-O-X.E.ACUÑA 

- En 1906 anunciabase na Coruña 
a marcha cara América do pin, 
tor Mariano Miguel. A informa, 
ción tomaba un carácter máis 

· íntimo nas páxinas da revista 
humorística Coruña Moderna 
unha publicación semanal edita, 
da na mesma cidade desde o ano 
anterior e na que o artista era un 
compañeiro máis de redacción. 

Grácia equidistante naquelas loi, 
tas interseculares entre monteris, 
tas, mauristas e villaverdistas, Co, 
ruña Moderna seguía a vella tradi, 
ción dun humorismo vilego e cir, 
cunstancial que lle vai conceder 
un nada despreciábel protagonis, 
mo na vida urbana coruñesa na 
primeira década do século XX. A 
sua caricatura da vida social her, 
culina tiña lazos con antigas e se, 
mellantes propostas que se man, 
teñen no olvido por parte de in, 
vestigadores e estudiosos. 

O humorismo 
galega histórico 

Unha história tan rica e prolífica 
como a do humorismo e a carica, 
tura galega está ainda por facer. 
As deprimidas hemerotecas do 
país están agardando que desde a 
Universidade alguén "descobra" 
o devalar duns artistas e _publica, 
cións que tentaron dinamizar a 
T erra co humor e, as máis das ve, 
ces, desde posturas republicanas, 
progresistas e federais. 

Revistas compostelanas como El 
Ciclón ( 1883) cos debuxos de José 
Peña, as extraordinárias mans de 
Mayer, Pando e o grande Pepe lz, 
quierdo en Café con Go~ ( 1886) 
ou a mítica Galicia Humorística 
( 1888) de Enrique Labarta Pose 
son exemplo dun enorme poten, 
cial no que ainda non repararon 
os historiadores da arte oficiais. 

Mais o caso é que as principais 
cidades e vilas galegas souberon 
de revistas que se servtron do 
humorismo como elemento 
principal ou como discurso ac, 
cesório. En Ferrol El Otro 
( 1900) con debuxos de Emar; en 
Vigo .os deseños de Verísimo 
Vázquez para Pero Grullo (1881) 
e en Pontevedra, El Zorongo 
(1879) e Galicia Cómica (1885) 
con deseños de Benigno L. San, 
martín. Pero ex1stiron moitas 
máis e non monograficamente· 
dedicadas ao humoF, onde a ca, 
ricatura queda inserida como 
elemento de distracción ou 
combate. Caso, este último, da, 

' quelas que foron pioneiras no 
uso da língua galega -a ourensá 
O Tio Marcos da ,Portela (1876) 
ou a pontevedresa O Galicia, 
no(1884 )- tampouco lle deron 
as costas ao debuxo humorístico. 

Na pátria de Coruña Moderna, 
son moitos os antecedentes do 
gravado humorístico cunha espe, 
cial incidéncia na década dos oi, 
renta do século XIX. Desde aquel 
El Domingo (1881) con R. Nava, 
rro, o lápis progresista de Pan en 
El Danzante (1882) ao Don Pepito 
(1888) de l!rbano González para 
rematar lembrando os debuxos de 
Viriato en La Ducha (1897). 

O modernismo 
de Mariano Miguel 

A lousa de desmemória que bo, 
tou por riba de nós o franquismo 
alcanzou tamén o máis galante 
da nosa arte. Moi pouco sabemos 
hoxe de Mariano Miguel Gonzá, 
lez mália a poténcia modernista 
dos seus deseños nunha terra 
cunha pegada escasa <leste moví, 
mento artístico. A sua obra e fi, 
gura está ausente dos manuais e 
histórias da arte en Galicia. 

O Mariano Miguel de Coruña 
Moderna preséntase cun repertó, 
rio de caricaturas, debuxos e 
apontes que bocetan unha das 
expresións máis renovadoras e 
descoñecidas da nosa plástica. 
Unha liña emparentada con Jsi, 
dre Nonell -caso do debuxo "Un 
pesto de laranxas"- e coa suntuo, 
sidade, -o humorismo de ripio e o 
costumismo tan en boga. Facetas 
que reparte na publicación coru, 
ñesa en diferentes entregas antes 
da sua partida cara América. 

O mellor da sua caricattira que, 
da ocupado pola leitura carica, 
turesca de personaxes como Elá, 
dio Femández Diéguez, Pan de 
Soraluce, Maria Guerrero, Fran, 
cisco Tettamancy, Montero 

Rios, os músicos Canuto Berea e 
Femández Bordás, o fotógrafo 
Pascual Rey ou o seu compañei, 
ro no pincel Francisco Lloréns. 

Co obrigatório bigote modernista 
e o seu tipo alto e moreno, Ma, 
riano Miguel, antes da sua estadia 
coruñesa, coñecera os elitistas 
mundos de Madrid e Barcelona e 
mesmo merecera, nestas cidades, 
eloxiosas reseñas de Valle Inclán, 
Dicenta e Eduardo Zamacois. A 
sua formación coñeceu do paso 
polos estudios de Cecilia Pla e 
Sorolla, o típico prémio nas ex, 
posicións nacionais da corte e a 
publicación de debuxos en La 
Ilustración. En Coruña Moderna 
sumou a sua arte pequenas cola, 
boracións literárias a xeito de crí, 
tica musical e glosas críticas. A 

sua estética, suntuária e decorati, 
va, achegouse tamén á cenografia 
e mesmo foron mostrados óleos 
seus nos máis aparatosos trinques 
do comércio coruñés ante a au, 
séncia de salas de exposición. 

Con todo pouco sabemos de Ma, 
riano Miguel. Quédanos o feixe 
de debuxos publicados como tes, 
temuña modernista e á vez cons, 
táncia dun facer con escaso para, 
lelo na arte galega daqueles anos. 
O intenso trazo dos seus bocetos 
ao carbón que foron portada de 
Coruña Moderna con retratos de 
Zamacois ou o alcalde Juan Sán, 
chez Anido, cubertas de intenso 
sabor modernista como a que co, 
rresponde a "La excursión a Lu, 
go" ou o fondo humorismo do seu 
morboso "Beso modernista". 

Se pouco nos alcanzou da etapa 
coruñesa menos chegou dunha 
aventura americana que centrou 
en Cuba. Notfcias escasas da sua 
participación como ilustrador en 
revistas, exposicións e a testemu, 
ña da morte de Curros Enríquez 
ao executar do natural a mascari, 
ña fúnebre do vate de Celanova. 

Sen cofiecer certamente da sua 
volta á penfnsula detéctase a sua 
preséncia como expo itor na 
principais expos1cións que se ce, 
lebran na Galiza impulsadas polo 
"rexionaUsmo piccórico". Maria, 
no Miguel é expositor nas mos, 
tras da Coruña (1912 e 1917), na 
de Madrid ( 1928), e Buenos Af, 
res (1929). Na celebrada antes 
en Santiago (1923) presencou 
dous cadros titulados orixinaria, 
mente en galego: "O tío Luns" e 
"A tia Louza". T amén participou 
na capital galega na mostra de 
1926 e dous anos antes na cele, 
brada na escola de Artes e Ofi, 
cios de Vigo (1924) a carón, en, 
tre outros, de Bonome e Frau. 
Desta última exposición coñece, 
mos a testemuña dun Rafael Dieg, 
te iniciándose na crítica de arte: 
"Ante los cuadros de este pintor, 
nos quedamos un poco petplejos 
buscando la mirada que les correg, 
pande. Al cabo descubrimos que 
el expresionismo y el decorativig, 
mo no han llegado en sus obras a 
ponerse de acuerdo. Y así tenemos 
que adoptar sucesivamente dos 
miradas, sin que lleguemos a una 
clara visión binocular''. 

Unha resefia que continua refe, 
ríndase aos cadros expo tos: "Las 
cuatro ancianas -A Mariñeira, A 
do door, Aferranta, A do mar-pe, 
can, quizá de falta de concordan, 
cia entre su emoción anecdótica y 
su emoción pictórica. Pero donde 
culmina esta discordancia es en 
en Nuestra Sefiora das Marifias". 

Xufzo o de Dieste que nos leva 
quizais a imaxinar un abandono 
daquel modernismo de comezos 
de século e un achegamento a 
unha pintura social máis perto 
dos debuxos da exposición Nós 
de Castelao que tanto impactou 
na arte galega escasos anos an, 
tes. Con todo queda a fidelidade 
ao idioma galega de Mariano 
Miguel para titular os seus óleos 
que queda notariada nesta cróni, 
ca diestiana publicada no desa, 
parecido xornal Galicia de Vigo. 

A recuperación dos debuxos hu, 
morísticos e modernistas de Ma, 
riano Miguel, case cen anos des, 

. pois de realizados e cando a sua fi, 
gura está na prática esquecida, e 
unha oportunidade que axudará a 
reflexionar sobre a necesidade de 
afondar na sua traxectória partí, 
cular e intensificar os dados bási, 
cos dunha biografía que polo de 
agora anica o principal.+ · 
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A Consellaria de Educación 
négase a subvencionar 
ás VI Xomadas de Rádio lnterescolar 
Ao redor de 40 centros galegas e portugueses 
participan na experiéncia Ponte ... nas Ondas!~2000 

Os estudantes de case médio 
cento de escolas e institutos do 
Sul de Galiza e do Norte de Por
tugal deitarán no ar doce horas 
de programación radiofónica 
baixo o lema Ponte ... nas On
das!-2000, o 31 de Marzo. É o 
sexto ano que un grupo de pro
fesores impulsa estas xornadas 
de rádio interescolar, que pésie a 
sua repercusión, seguen sen re
ceber apoio e axuda por parte da 
Consellaria de Educación. Desta 
volta, a organización viuse na 
obriga de recorrer a patrocina
dores como o concellos afecta
do , Caixavigo e T elef 6nica. 

A programación que preparan 
para está exta edición incluirá a 
emisión dunha gravación espe
cial de Joao Afonso e Uxia. Os 
centros de ensino que dalgun 
xeito queiran seguir esta activi
dade poderán sintonizala o 31 
de Marzo através da FM 88.5, 
92.8, 107 .5 ou ben através de 
Internet no enderezo electróni
co pontenasondas.org. Para par
ticipar nos programas en directo 
pódese chamar aos teléfonos 
986 60 70 55, que é o da Rádio 
Municipal de Tui ou ao 986 65 
92 98 que é o do estúdio da Ca
sa da Cultura de Salvaterra. 

Ponte internacional 

A idea desta ponte radiofónica 
entre Galiza e Portugal xurdia no 
curso 1994-95 co gallo da apertu
ra da ponte internacional entre 

Salvaterra de Miño e Mon\:ao. 
"Profesores das duas beiras -expli
can desde a organización- pensa
mos que estarla ben adiantamos a 
esta inauguración con outra ponte 
construida por alunes de Primária 
e Secundária dos centros das co
marcas minhotas viciñas. Para iso 
contamos co apoio decidido da 
emisora Ecos da Raia, que se ofere
ceu a retransmitir toda unha xor
nada de programación radiofónica 
elaborada por alunes de ambas 
marxes. Ademais, a poténcia des
ta emisora cubría toda a zona 
fronteiriza do Norde de Portugal e 
Sul de Pontevedra. Rádio sufi
ciente para abarcar todo o ámbeto 
de influéncia dos coléxios e insti
tutos". A sua cobertura abrangue 
desde a Cañiza a Melga\:O, desde 
A Garda a Caminha e desde Vigo 
a Ponte da Limia 

O segu inte paso foi instalar un 
pequeno estúdio de radio provi
sional ria Casa da Cultura de Sal
vaterra de Minho, cunha emisora 
para tran mitir o sinal galego a 
Ecos da Raía, situado a pouco 

máis de catro mil metros. Esta 
emisora encargariase ao tempo 
de emitir a ambas marxes, atra
vés do 92,8 da FM. "Estabeleci
das as conexións e postas as ata
duras técnicas tan só faltaba por
se -a traballar cos alunes, conxu
tamente entre grupos dun lado e 
doutro, confeccionado concur
sos, programas divulgativos, ma
gazines, humor, música", enga
den. En total doce horas de pro
gramación en riguroso directo. 

Máis de 5 .000 alunos escoitaron o 
29 de Marzo de 1995 a programa
ción da prirneira xornada que in
cluía, por exemplo, concursos coa 
participación dos cintes e debates 
entre os dous estúdios. Durante 
todo o dia os próprios alunas ta
mén atenderon máis de 500 cha
madas para responder á pergunta 
Que vas facer ti para meUorar as re
lacións entre os dous povos?. Na 
cuarta edición a experiéncia ad
quire unha nova dimensión e rea
lizase a emisión tamén através de 
Internet para poder ampliar o nú
mero de centros implicados.+ 
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Palabras de mulleres que 
Son delas 
Cantantes, poetas e artistas plásticas 
nun festival promovido 
pola Concellaria da Muller de Compostela 

Son elas as que cantan, as que es
creben, as que pintan. Compos
tela acolleu nun festival celebra
do o dia 8 de Marzo -Dia da Mu
ller T raballadora- á maior reu
nión de mulleres criadoras das 
organizadas no país. Unidas pola 
palabra, o acto convocado pola 
Concellaria da Muller do Conce
llo .de Compostela mostrou a arte 
feita con no
m es de mu
lleres. 

Son delas é 
un verso ti
rado dun po
ema de Ma
ria Mariño 
que serviu 
para nomear 
o festival. O 
lema poético 
convocaba á 
obra plástica 
de Maria 
Ruído, Rosa " 
Veloso e 
Menchu La
mas; as voces 
de Maria 
Manuela, 
Uxia Senlle, 
Mercedes 
Peón, Sonia 
Lebedynski, 
Paloma 
Suances, 
Guadi Gal e- · Uxia Senlle. 
go, Rosa Ce-
drón e Uxia 
Pedreira; á música de Susana 
Seivane, Núria de León e Olga 
Nogueira e á poesia feminina 
que ia chegar da man de Ana 
Romani. 

Canto cona 

"Celebramos o 8 de Marzo can
tando. Demonstrando tamén 
que aqui se canta máis forre que 
nunca, con voces plurais que 
van desde o lirismo de Maria 
Manuela até a poténcia telúrica 

Henrique Rahuñal Corgo 

Manuel 
Murguía 
Premio Carvalho Calero de Ensaio 

de Mercedes Peón", afirma Uxia 
Senlle, unha das organizadoras 
do festival. A iniciativa buscaba 
ser un acto plural e colectivo e 
asi Ana Romani elaborou para a 
ocasión unha composición na 
que visitaba os títulos de multi
tude de poemários escritos por 
mulleres, a comezar pala I¡efe
réncia á própria Maria Mariño. 

No fin do 
es.pectáculo 
a voz das 
mulleres fí
xose ainda 
máis plural 
subindo 
xuntas ao 
escenário 
para inter
pretar vários 
temas. 

"O canto na 
Galiza foi 
transmitido 
palas muqe
res e quere
mos valorar 
a aportación 
feminina co
mo transmi
soras da pa
labra. O es
pectáculo 
pon sobre o
escenário o 
amplo grupo 
de cantantes 
que estamos 
en activo, 

todas cantando na nosa língua, e 
cunha pluralidade que é reflexo 
da própria realidade. Unha reu~ 
nión asi é singular e pon en co
municación a artistas de distintas 
xeracións e distintas disciplinas", 
explica Uxia, que aventura a po
sibilidade de que Son delas estexa 
nos inícios dun traballo conxun
to de mulleres e de futuras cola
boracións. O abano de intérpre
tes daba medida tamén da impor
táncia das voces feminas no noso 
panorama musical.+ 
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AnaMíguez 
'O 8 de Marzo 
lembranos que a 
violéncia segue estado 
presente a diário 
na vida das mulleres' 

J;stou a ler El gran cuaderno de 
Agata Kristof. 

--Que leitliras recomenda? - -

, Hai un libro que a rnin persqal, 
mente ensinotirne rnoito, e fá}a, 
nos de como romper os lazos en, 
tre a masculinidade e violéncia, 
o seu título é Chicos son, hombres 
serán, de Myriarn Miedzian. 

Continua considerándose necesá
ria a mobilización do 8 de Marzo, 
o Día da Muller Traballadora. 

É unha data simbólica que une a 
todas das mulleres do mundo e 
lérnbranos que as desigualdades 
seguen estando presentes na vi, 
da diaria de todas as mulleres. 

Como resumiria a traxectória 
de Alecrín? . 

Alecrín é unha organización femi, 
nista que nace en 1984 con un 
obxectivo, o de introducirse en 
todos os espazos sociais onde se 
exerza a violéncia e a discrimina, 
ción contra as mulleres. Atop~, 
mos a violéncia en todos os árn, 
betos onde a muller está presente, _ -
no ensino, na arte, no traballo, na 
vida social, etc. Desde Alecrín esi, 
ximos os mesmos direitos que te, 
ñen os varóns, e para conquerir 
isto é preciso que as insÚtucións 
faciliten os -meios precisos, nori é 
un rega_lo que pedimos. É un di, 
reito, é unha débeda histórica que 
os goveinos teñen coas mullere5. 

(luelogrosreseñaria? 

Criamos· servizos específkos de 
atención ás mulleres, negociamos 
coas administracións para que os 
asumisen ou subvencionas.en. 
Castigamos e premiamos cos pré, 
mios Alecrín,Alacrán. Dialogamos 
coa empresa privada para que fi, 
nanciase ou patrocinase proxec, 
tos na educación, como é o Cate, 
dra de . Estudos Feministas ·finan, 
ciada por Caixavigo e Ourense. 

Terán ainda máis obxectivos? 

A abertura do Centro de Sexua, ~ 
lidade Xove que inauguramos 
proximamente. Ultirnamente es, 
tamos a estudar con Citroen un, 
ha rnaior incorporación qe mu, 
lleres, nos postos tradicional, 
mente ocupados polos homes.• 

Presidenta do Centro de Estudos para a 
Condición da Muller "Alecrín". 

ANOSA TERRA 

OPtNIÓN 

CASTELAO CONTRA A ESTATUA
DE MONTERO -RIOS 

/ , 

O compostelán Uxío _Montero Ríos (1832, 
1914), alcurnado o "Cuco de Lourizán" en 
alusión á su.a idiosincrasia é á sua residén, 

· cia principesca na_ ria de Pontevedra, foi 
unha das figuras máis influintes e podero, 
sas da política española e na sociedade ga, 
lega do seu tempo, antes e durante a Res, 
tauración. Alén do poder político, iniciado 
cun escano a Cortes por Pontevedra e ci, 
mentado en Madrid, Montero foi home de 
imenso prestíxio no campo do Dereitb. 

_ Militante do progresismo liberal, intervin, 
te na redacción da Constitución de 1869; 
ministro de Grácia e Xustiza no sexenio re, 
volucionario cunha inmensa ta, 
refa lexislativa (Código Penal, 

XEsus TORRES REGUEIRO 

En abril do ano seguinte, e nada menos que 
no diario madrilefio El Sol, aproveita para 
darlle difusión extragalega ao tema: "La esta, 
tua: Eu non quería, pero erripeñouse Benlliure". 
Parece xustificarse o homenaxeado. 

Nese mesmo ano un estudiante sensíbel, fu, 
turo poeta e dramaturgo de sona universal, 
publicaba a sua impresión, captada un par de 
anos antes en viaxe de estudos: "Recordemos 
la gran pUiza de Santiago de Compostela con el 
monumento al señor Montero. ¡Que salivazo 
tan odioso, a la maravilla churrigueresca de Ui 
portada del Obradoiro y al hospital grandioso!" 

río compostelán de Risco con Stephan Déda, 
1us "Montero Rios estaba o día aquil invisibele na 
Praza do hospital", quizá por mor da brétema 
ou porque Dédalus non merecía aquela vi, 
sión. Mais, sen dúvida, eran os debuxos e vi, 
ñetas de Castelao os que acadaban un maior 
protagonismo na loita contra a estatua e o 
que simbolizaba. Así no diario vigués Galicia 
en agosto de 1922, volve á carga, facendo 
dialogar a dous paisanos sobre o terna: 

"-¿Foches ó fuego do Apóstol? 
-Fun, pero non puden ve,lo: tiña diante de 
min a estatua. de Montero Ríos" 

Rexisfro Civil, Matrimonio ci, 
vil, Leí do Poder Xudicial...}, 
participante no nacemento da 
Institución Libre de Ensino, co, 
laborador de Prim e íntimo do 
re i- Am-adeo , -pa-soti--00----ant+,d i-~ 
nastismo a apoiar a restauración 
borbónica, lago uns anos de pre, 
tendido apartamento político. O 
"rnoriterismo" pesou moito na 
vida galega ainda despois da reti, 
rada pública do seu mentor e pa, 
ra rnoitos foi un sinónimo de ca, 
ciquismo. 

E'N c·o ·M.POSTE~A • . por._ CAS T ELAO 
E en abril do ano seguinte (20,N, 
23) no mesmo xomal vigués Cas, 
telao fai falar á estatua, que se di, 
rixe deste xeito a un paisano: 

No m-esmo ano da morte de Mon, 
tero Ríos apare~:ia· na revista La 
Voz de Galicia (número de 17,y, 
1914), publicada por galegas en 
Buenos Aires, unha caricatura do 
e~,político, da autoría de Caste, 
lao dentro dunha série de persoei, 
ros galegas. O rianxeiro, que da, 
quela ainda ía camiño do humo, 
ris'ta social no que se converteria 
POl!CO despois, representa ao "Cu, 
co de Lourizán" abatido e decrépi, 
to, sentado nunha cadeira e ben 
arroupado cunha manta· sobre as 
pernas e aos pés un braseiro. 

Montero Ríos deixaba unha fa, 

.-......... 
. . ·;".. , . . : 
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"A ESTATIJA. -Faime o favar de de, 
errlle-6--A-lcalde- que-s-'esrt&ttneterulo 
conmigo certos vellos de Santiago." 

Tamén no Galicia, o día do 
Apóstolo dese mesmo ano, Día 
de Galiza, baixo o título "En 
Compostela, por Castelao", un 
neno campesiño que pasea cos 
seus pais polo Obradoiro sinala 
extrañado a estatua e pregunta, 
lle á nai: 

"-Ay mimá: ¿cando bota;án 
aquel monifate de fuego? 
-AqueUi cousa non é un monifa, 
te; é unha estátua.." 

mília política de xenros e ache, 
gados (pasantes do seu bufete) 
que mantivo o seu poder en Ma, 

No Galicia, Diario de Vigo, NA 456 con data de Martes 11 de Marzo de 1924. 

O Galicia de Vigo daba noticia 
polo 1924 (implantada a Dicta, 
dura de Primo de Rivera) de que 
o concello de Conxo acordaba 
retirar do salón de plenos os re, 
tratos de Montero Ríos e do seu 
xenro. Pénsase que o de Santiago 
non tardará en facer o mesmo, ao 
tempo de retirar a estatua da Pra, 
za do Hospital, fundándose en 
razóns de orde estético e moral 
pública. A Ditadura, en princi, 
pio, acomete contra o sf mbolo 
e os políticos do tumismo. drid e na sociedade galega do seu 

tempo. Quizais por iso, un par de 
anos despois da morte do prócer o concello 
de Santiago erixialle unha estatua en bron
ce, obra do escultor valenciano Benlliure, 
sobre un gran pedestal de pedra. E non se 
Hes ocorreu cousa mellor que colocar o 
conxunto no médio e médio da praza do 
Obradoiro. O prócer que en tempos pole, 
mizara· publicamente co mesmo arcebispo 
de Compostela erguíase altivo fronte á sé 
do p_oder clerical. -

O Castelao que colaborara en publicacións 
coino Vida Gallega;· facendo "chistes para 
americanos" d"os que despois abominou, e 
que na caricatura que lle fixera ao modbun, 
do Montero Ríos poidera deixar entrever un 
chisco de tenrura cara o vello personaxe, co, 
meza a atacar a sua figura por médio da esta, 
tua e do emprazamento tan desaxeitado. O 
rianxeiro ven de ingresar no movemento na, 
-cionalista que acaban de inaug(rrar as recén 
·nadas Irmandades da Fala e o seu posiciona, 
mento ideolóxico e a sua arte radicalízanse. 

O 30 de setembro de 19i 7 aparece na porta, 
da ' de A Nosa Terra "idearium da Irmandade 
da Fala ~n Galicia e nas colonias D' America 
e Portugal", o que pensamos é o primeiro 
ataque .de Castelao contra a estátua. Baixo o · 
título "Meditazón labrega" un paisano refíre, 
se con retranca á estatua, á que lle dá as cos, 
tas:" - O demo me non leve! ... · A praza é 
grande, pro o moimento é ben cativo. . . ¡Si ti ve, 
ra que colocárese n 'il tod 'd familia!" 

Era nada menos que un mozo Federico Gar, 
cía Lorca, recollendo no volume Impresiones 
y' paisajes (Granada, 1918) as lembranzas da 
sua primeira visista a terras galegas, a onde 
voltaria como conferenciante e teatreiro. 
Desas visitas, das amizades galegas e do seu 
gosto pola nosa lírica e por Resalía, surxiria 
o precioso agasallo dos Seis poemas galegas, 
envoltos na polémica. 

No 1912, no órgano das lrmandades da Fala, 
A Nasa Terra (nº140, 15,y,zl) Castelao in, · 
sistia caricaturizando moi esquematicamente 
a estátua e poñéndolle un irónico tf tu lo e 
comentário: "Xoyas infusibres e infumabres. 
Tamén téñense salvado do incendio da Capela 
das Reliquias de estilo caciquil galego século XX, 
quen anda a daz,as-boquecu:las, i,a galería do 
Santiago ista "palmatoria" Pazo do Arzebispo 
que olUi a praza do hospital. ¡Os amadores das 
Belas Artes están d 'embora!" 

De un tiro "mataba" dous paxaros: o símbolo 
caciquil e a galería arcebispal, os dous aten, 
tados arquitectónicos á Praza . do Obradoiro. 

Non era Castelao o único entre nós en atacar 
a estatua. Outras voces erguéranse con máis 
ou menos difusión, sobre todo dende o campo 
do nacionalismo. Por exemplo, o xomalista 
Roberto Blanco Torres criticaba nun texto de 
1920 a eses homes "que pasan sin arroutar por 
xunto a estatua de Montero Ríos, aúlraxante pro 
esprito e pra estética ... " E cando o paseo literá, 

Castelao insiste de nov no mesmo x mal, 
outra vez baixo o título "En Comp tela", 
o 11 de Marzo de 1924. Desta volta auto, 
caricaturfzase el mesmo falando con Mon, 
tero Ríos. Chove en Santiago e o artista 
cóbrese cun paraugas. Aos pés da estatua 
aparecen sapos ou ras, quizá para simboli, 
zar a chúvia abundante deses dias ou algo 
máis rebuscado que se nos escapa. Mante, 
ñen un diálogo: 

"O CARICATURISTA.-E logo ainda seguimos 
no mesmo sitio, eh? 
A ESTATUA.-Xa ves; eu non che son coma 
Manolo, o meu xenro." 

A resposta do sogro pon en entredito os 
cámbios políticos do xenro, Manuel Garcia 
Freto. A caricatura repítese ao dia seguinte 
na contracapa. Mais o traslado non se reali, 
zou de inmediato. Ainda no 1927 outro ar, 
tista, nada menos que Carlos Maside, lle de, 
dicaba ao asunto un "mono" en El Pueblo 
Gallego (17,XI,27) con este pé: 

"T eño unha ide~ para arrombar o pleito sin 
trasladar a estatua. 
-¿ ... ? 
-Pois ... ¡trasladar a praza!" 

Quizá, como o traslado da praza era imposí, 
vel, por iso rematou por trasladarse a estatua 
a Mazarelos, a carón da vella universidade, 
arrornbando o pleito de vez.• 
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ANOSATERRA 

BOROBÓ 

Os discípulos galegos 
de Sánchez Moguel 

Tamén foi discípulo Ra
món Otero Pedrayo de 
Antonio Sánchez Mo
guel; anos despois que 
Miguel de Unamuno. 
Seguramente oira falar 
xa dil a seu mestre D. 
Marcelo Macías, cando 
o inxel crego maragato 
ilustraba aos seus bos 
alumnos do Instituto de 
Ourense: os seus sobri
ños, os Martínez Risco, 
Manuel, Seba tián, Vi
cente ... e os demai ra
paces que erian as lu
mieiras de Nós: Floro L. 
Cuevillas, o mesmo Ra
món .. . 

Don Marcelo .coñe
cera e amistara 
con Sánchez Mo

guel, no tempo en que, 
xa crego, cursou a carrei
ra de Filosofía e Letras, 
na Facultade da calle 
Ancha de San Bernardo. 
Anque non intimou tan
to con el coma con Sales 
Ferré que axiña sería o 
seu cuñado; ou co huma- Otero Pedraio. 

nista leonés Lázaro Bar
dón, ou ben con aquel outro An
tonio andaluz, González Garbín. 

Otero Pedrayo traza a silueta 
distes catedráticos, na agarimosa 
Vida de Don MarceLo Maceas y 
García, n º 28 dos Breviarios de la 
calle del Pez, León, 1992. Algúns 
diles así.mesmo foron profesores 
seus, nos primeiros anos do te
rrible século que agora, por fin, 
acaba. De Garbín tarnén trata o 
señor de T rasalba en O libro dos 
amigos. Vese que a Moguel, an
que fora a io mestre dil, nunca 
poido s r u amigo. As razóns 

rfan, e cadra, ingular arna-
x d dv rsari andaluz ao re
xi nali m galeg , que Otero 
pinta dun xeit emellante ao 
que o r tratou Unamun . 

Limitareime a traducir o longo 
parágrafo que lle adica nas páxi
nas 110/11 de Vida de Don Mar
celo, pois p nso que a Fundación 
Otero Pedrayo, coidadora de 
seus bens, non terá incomenen
te a que se pofia, no meu pésimo 
galega. Polo que af vai: 

"Don Antonio Sánchez Moguel, 
nacido en Medina Sidonia, dez 
anos antes que don Marcelo (is
te naceu o 1 º de xulio de 1843; 
tiña pois Moguel a edade de 
Murguía). Educouse en Sevilla. 
Contan que de neno foi seise na 
fermosa catedral hispalense. 

Os que estudiamos nos primei
ros anos diste século no caserón 
da calle Ancha non esquecemos 
a alta estatura, o levitón formi
dable, o bombin ou millar media 
chisteira de Sánchez Moguel, a 
súa voz ceceante nos finais dos 
parágrafos que se comprada en 
construir con coidado e armonía 
do Sééulo de Ouro. Solteirón 
empedernido, irónico e polemis
ta, estaba dotado dunha prodi-

xiosa memoria e sorprendía ci
tando trozos enteiros de cróni
cas e epitafios lides nas súas via
xes por España. Tiña a gala co
ñecer todas as catedrales e mo
numentos. Gustábanlle as tertu
lias de café e rodearse de xoves 
admiradores e aspirantes a cáte
dras na sua masa da calle de La 
Luna. Ás vegadas tratábaos ru
damente. Nunha ocasión, via
xando polo campo mauro de 
Melilla, foi secuestrado polas 
Kábilas o que produciu a natural 
reclamación, sobre a que escri
biu maliciosamente un periódi
co ( carezo do permiso dos here, 
deiro do anónimo poeta festivo 
pra verter o galego os seguintes 
verso que deixo, por iso, en cas
telán): 

El infiel audaz y osado 
secuestrar quiso a Moguel 
¿Que haremos con el infiel? 
¡Dejarnos de diplomacias 
Y que se queden con él. 

"Coñecía ben (Sánchez Mo
guel, continúa Otero Pedrayo) 
as literaturas neolatinas e reser
vaba pra Alexandro Herculano 
unha das suas poucas admira
cións. Foi absurda a súa oposi
ción contra os métodos da Fi
loloxía. Queimoulle toda a vida 
a derrota sufrida en oposicións 
co grande Menéndez y Pelayo. 
Mantivo longa amistade con 
Don .Marcelo". 

Non fai a menor referencia, 
Pedrayo, na biografía de 
Don Marcelo Macías, á in

tervención académica de Sán
chez Moguel que provocou as 
contundentes respostas de Mur
guía e Brañas; as cales derivaron 
na creación da Asociación Re
gionalista Gallega. Nen tampou
co alude Don Ramón ao eco que 
o maxisterio antirrexionalista de 

Moguel tivo no ma1s 
acérrimo dos seus discí
pulos galegas: Leopoldo 
Pedreira. 

Debeu coincidir Pedeira 
con Unamuno na asis
tencia á cátedra de Sán
chez Moguel. Pois é no 
1980 cando o mozo Leo
poldo (nacido na Coru
ña o 4- m-1869) vai a 
Madrid, "a inficionarse 
de la atmósfera del 
cosmopolitismo imposi
ble que se respira en la 
Corte"; coma il mesmo 
anotara que dicían . os 
seus detractores rexiona
l is tas. Escribiuno nun 
polémico libro titulado 
El Regionalismo en Gali
cia (Estudio Crítico), edi
tado catre anos despois 
en Madrid, por Luis Ruiz 
Contreras (o libelista 
Palmerín de Oliva, que 
logo será famoso tradu
tor, e pastiche, de Anato
le France) . 

Nada ten que ver, nas 
suas ideas, o libro de Le

opo ldo Pedreira, coas obras de 
semellante título de Manuel 
Murguía e de Alfredo Brañas. 
senón todo o contrario, pois iste 
xove escritor coruñés manexa os 
conceptos antirrexionalistas e 
anticeltistas expostos polo seu 
"insigne. maestro", Sánchez Mo
guel, no seu discurso clave do 
88. Anque se defende do disparo 
que o entón tamén mozo Ma, 
nuel Casás Lle fai, dende La Voz 
de Galicia, acusándoo de que as 
páxinas do seu libro están inspi
radas polo irónico polemista an
daluz. Pois Pedreira, diferindo 
dil, admite do rexionalismo, na 
última páxina de seu volume, 
"lo que tiene de razonable y ad
misible; buena es la descentrali
zación, malo el parlamentarismo 
y el caciquismo; bueno es amar 
el rincón en que nacimos; malo 
es amar sólamente ese rincón; 
etc. etc ... ". 

Mais, Leopoldo Pedreira ~om
parte enteiramente a preven
ción de Antonio Sánchez Mo
guel respecto ao celtismo, "dog
ma capital del regionalismo ga
llego", anticipándose asi un sé
culo ás últimas conclusións dos 
prehistoriadores adrede da Gali
ci a castrexa. Porque se fiaba 
máis da ciencia de Sánchez Mo
guel que da fantasía de Vicceto 
e a intuición de Mu~guía. 

Aportando así Pedreira un 
dato máis pra biografía de 
seu "sabio catedrático". O 

único, asegún il, que "coñecía 
en España istas cuestións de vi
su, por ter asistido ás clases de 
celta do Colexio de Francia; re
correndo despóis as proviñcias 
bretonas, onde existen celtas 
auténticos". No que precedeu, 

· nuns coarenta anos, ao célebre 
e tan fecundo viaxe de Caste
lao a Bretaña. • 
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O Trinque 
Escravos e negreiros 
A novela El Negrero (Tus
quets, 1999) do galego Lino 
Novas Calvo (Grañas do Sor
Mañón, 1905-Miami, 1967), é 
unha obra de leitura abrigada 
que dá conta, con veículo 

aventureiro, da máis oprobio· 
sa história da explotación e o 
xenocídio que viviu a huma
nidade: a escravitude da povo
ación negra e a destrución de 
África.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Allarb 

• EXPOSICIÓNS 

APRENDE 
A MIRAR A PINTURA 
Mostra didáctica, patroci
nada por Caixagalicia, que 
podemos ollar na Fábrica 
até o 12 de Marzo. 

ArteixQ 
• EXPOSICIÓN$ 

MANUEL MURGUIA 
Mostra que, a traves de do
cumentos, fotografias e ou
tros materiais, permftenos 
facer unha viaxe pala vida 
e obra do que se lle adica 
iste ano as Letras Galegas. 

O Barco 

• EXPOSICIÓNS 

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

V. PAZ ANDRADE 
Mostra fotobiográfica reali
zada polo Instituto Galego da 
lnfomuición (grupo Sargade
los), que percorre a vida e 
obra do ilustre escritor, po
lítico e intelectual galeguis
ta (1898-1987). Até o 5 de 
Marzo na Casa da Cultura. 

•TEATRO 

PARELLA ABERTA 
Obra coa que sube ao ce
nário Balea Branca o Ven
tes 1 O na Casa da Cultura. 

Betan;os 
•TEATRO 

Ü BULULU DO LlNIER 
Será representada polo Te· 
atro do Adro o Venres 10 
no Auditório Municipal. 

BoDAS DE SANGUE 
É levada ao cenário polo 
Clube de Xubilados de Cai
xagali~ia da Corufia o Ven
res 17 ás 20 h. coa interven· 
ción do grupo instrumental 
e o coro do citado clube. 

Bue u 

•FESTAS 

ENTROIOO 
Acibu, Bueu Atlético de Ba
lomnán e o Concello organi
zan distintas actividades para 
istas festas. O Xoves 9, ás 18 
horas, haberá un espectáculo 
a cargo do pallaso Popin; ás 
19, empezarán os obradoiros 
de maquillaxe facial e de ca· 
bezudos que repitirán ao día 
seguinte á mesma hora; e ás 
22, actuación da comparsa. 
O Venres 10, ás 22 horas, 
festival de comparsas. O Sá
bado 11, ás 1 7, enterro do 
'paxaro do mal agoiro; e ás 21 
concerto polos Da Taza. O 
Domingo 12, ás 22, concerto 
por Quempallou. 

• EXPOSICIÓNS 

ANTÓNIO PESSOA 
Autodidacta, a sua obra 
pictórica (acuarelas, acríli
cos e lenzos), denota un 
coñecimento das artes e un 

gosto polos grandes da pin
tura diste século. Na sala 
Amália Domfnguez Bua até 
o 12 de Marzo. 

Cangas 
•TEATRO 

ÜCERCO 
DE LENINGRAOO 
Obra que representará a 
compañia Teatro do 
Atlántico o vindeiro Ven
res 17 na Casa da Cultura. 

Carba U o 
•TEATRO 

0 CONTRABAIXO 
Obra que leva ás táboas o 
grupo Baleá Branca, o pró
ximo Xoves 16, no Auditó
rio Municipal. 

Celanova 
• CONFERÉNCIAS 

X. CARRO ÜTERO 
Falará sobre A arqueta•Te· 

licário de San Rosendo de 
Celanova", o Xoves 16 ás 
20:30 horas, no Salón de 
Sesións do Concello. 

• EXPOSICIÓNS 

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

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

OENTROIOO 
Pódese visitar na Casa de 
Administración de Sargade
los, en Cervo. Propriedade 
do Museo do Povo Galego, 
trata de " descreber, contex
tualizar e analisar o amplo, 
rico e complexo mundo de 
ritos e costurnes que confor· 
man o Entroido, festa da risa 
e da bulra, desde a vella Eu
ropa á identidade do carna
val galego. Durante Marzo. 

RAIMuNoo IBÁÑEZ 
O marqués de Sargadelos 

é obxecto dunha exposi· 
ción no Museu do Mar de 
San Cibrao. 

Chantada 
• EXPOSICIÓNS 

0 ENTROIOO RIBEIRAO 
Mostra fotográfica sobre o 
entroido na ribeira chanta
d ina que se encontra na 
Casa da Cultura até o 14 
diste mes. 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 
Dentro do ciclo "Cinema e 
direito", o Centro Galego de 
Artes da lmaxe proxectará 
. o ~oclciillnnltMa
tar un reiseñor, de Robert 
Mulligan (EE UU, 1962), o 
Xoves 9, no que un avogado, 
na Alabama dos anos 30, 
acepta defender un home 
negro acusado de violar a 
unha branca; The fortune 
cookie /En bandexa de pra
ta, de Billy Wilder (EE UU, 
1966), o Venres 10 e o Sá
bado 11, na que un cámara 
de tv finxe unha grave do
enza, após ter un accidente, 
convencido polo seu cuñado 
para cobrar unha elevada in
denización; Sacco e Vamet
ti, de Giuliano Montaldo 
(Itália-Franza, 1971), o Mar
tes 14, que conta como fo
ron condenados a morte, 
nos EE UU, os dous anar
quistas de orixe italiana acu
sados duns asasinatos que 
non cometeran. Continuan 
co ciclo adicado a Luis Bu
ñuel, comezado o Xoves 2 
con Don Quintín el amargao 
e os dias sucesivos con Cen
tinela alerta! ou A Filia de 
Juan Simón, coa fita Un 
chien Andalou / Un can 
andaluz (Franza, 1929), 
L'age d'or /A idade de ouro 
(Franza, 1930), e Las Hur
des, terra sen pan (España, 
1933) o Mércores 15 e Xo
ves 16. As proxeccións realí
zanse ás 20:15 horas, non 
sendo os Sábados que son ás 
18:30. A entrada custa 200 
pta., 100 con carné xove, e 
o abono para 10 sesións 
l.500pta. 

• CONFERÉNCIAS 

}ULIÁN BARRIO 
O Arzobispo de Santiago 
dá unhas charlas cuares
rnais, con motivo da cele
bración do Grande Xubileu 
do ano 2000, o Luns 13, 
Martes 14 e Mércores 15 ás 
20 horas, na Fundación Ba
rrié. A prirneira charla ver
sará sobre "A igrexa, don 
de Deus no terceiro milé· 
nio"; a segunda, "Terceiro 
milénio: nova primavera 
da igrexa"; e a terceira, "O 
Xubileu 2000 na nosa igre
xa particular de Santiago 
de Compostela". 

O MUSEU VISTO 
POR UN TÉCNICO 
Corno se visita unha expo-

centro de arte Atlántica. 

LEOPOLOO NóVOA 
Pinturas e gravados, das 3 
últimas décadas, <leste ar· 
tista galego na Sala de Ex
posicións de Caixagalicia, 
até o 23 de Abril. 

TUTANKHAMÓN 
lmaxes dun tesouro baixo o 
deserto exípcio, estará, até 
o 19 de Marzo, na Estación 
Marítima. 

MONCHO AMIGO 
Mostra a sua última produ
c ión no Museu de Arte 
"Contemporánea Unión-Fe· 
nosa (Avda. de Arteixo 
171), babeo o tftulo de "O 
ar do péndulo". 

sición? Taller de museolo- MANUEL F'ERROL 
xia e llmseografor. No-Mu~- - Mosi:ra a sua coñec1.da sér e 
seu de Belas Artes iste Xo- fotográfica sobre a emigra-
ves 9 ás 17:30 a carga de ción no Quiosque Afonso, 
Ana Carril. até o 9 diste mes. 

Ü ALZHEIMER, 
COIDAOOS P ALJATIVOS 
No Salón de Actos da Fun
dación Caixa Galicia, o 
Mércores 15 ás 19:30 h.o
ras, por Elvira Fern.índez 
Puente e Ariana Ávila. 
Organiza o Coléxio Oficial 
de Farmacéuticos. 

• EXPOSICIÓNS 

AGUSTIN lBARROLA 
Bosques en miniatura feítos 
con paus, pedras de cartón, 
e esculturas en madeira 
configuran a mostra do ar
tista basca na Estación Ma
rítima co título "Arte e na
tureza" e que poderernos 
ollar até o 2 de Abril. Iba
rrola é coñecido, sobre to
do, polas suas interven· 
cións na natureza como a 
realizada hai pouco no Re
xo, en Allariz. 

SOLEDAD PENAL TA 
Mostra as suas esculturas, 
baixo o tfrulo "Os rostos do 
camifío", na galeria Pardo 
Bazán, até o 30 diste mes. 

JORGE LLORCA 
Acuarelas e óleos con te
mática vexetal <leste fe. 
rrolano, profesor da Esco
la de Artes "Pablo Picas
so", que podemos ollar no 

ROY LICHTENSTEIN 
"lrnaxes reconodbeis" un
ha das máis importantes e 
representativas mosttas so
bre este artista, considera
do como un cualificado ex
poñente da Pop An, e que 
está composta por 123 
obras entre esculturas, pin
turas e obra gráfica_ A ex
po.sición fo¡ organizada po
lo ConseUo Nacional para a 
Cultura e as Artes e o Mu· 
seudo Pal.ácio de Be.las Artes 
de México e podémola 
ollar na Fundoci6n Barrié, 
de 1 7 a 21 :30 h; até o 23 
de Abril. 

•MÚSICA 

RICAROO PAZO & 
ALEJO AMOEOO 
Ricardo, co oboe, e Alejo, 
co piano, dan un concerto 
no Auditório da Fundación 
Barrié, o Sábado 11 ás 
12:30 h.oras, con obras de 
T. Albinoni, W.A. Mar
zan, B. Britten e J.W. Ka
lliwoda no repertório. 

CruSTlNA PATO 
En concerto, o vindeiro 
Xoves 16 ás 21 horas, no 
teatro Rosalia de Castro. 
Co patrocCnio de Caixavi
go e Ourense en colabora· 
ción co Concello. 

unha poltd,a tnotá a esclate
cc;r uti,lw sért~ de asasirtatos 
segull\do as ~íscas que dei:xa o 
psicópata. Ptevisibeltnente, 
ao-ímal 1'lant6r~ae. 

CÚ1'$l que Laura lngels recibe a 
indicación sobrenatural de 
salvará Fram<i da ocupación 
inglesa. Ponse á cabeza das 
tróp<l$ até qu.e conquire a co.. 
roaci6n do rei, despois perde 
os papeis e esquece que a polí· 
tica prima sobre a guerra. 
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n abuso a menores cando padeA 
ce unha crise nerviosa porque 
,filhr dunha' amiga tnortet1 
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Cristina 
Pato, á 

direita, e 
Mutenrohi 

dan un 
concerto en 

VIGO, o 
Sábado 11, 
e, o Xoves 

16, na 
CORUÑA. 

Pepin Tre 
combina 
música e 

humor, 
o Venres 10, 

no 
Clavitém&alo 

deWGO 
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A Estrada 
•TEATRO 

PILAR PEREIRA 
Presenta Un lunar venne
llo, o Venres 10, no teatro 
Principal. 

Ferrol 
• CONFERÉNCIAS 

ASOCIEDADE 
MEDIÁTICA 
A cargo de Fermin Bouza, 
dentro das "Xornadas da 
Muller" do Ateneu, o Mar
tes 14 e Mércores 15 ás 
20:30 horas. 

• EXPOSICIÓNS 

As MULLERES NO S. XX 
Mostra fotográfica, no Ate
neu, do 13 ao 23 de Marzo. 

XAQUIN MARIN 
A Fu~om Artábria (Ma
dalena 31), acolle amostra 
"Umha vida desenhando 
um pafs" de X. Marin até o 
12 de Marzo. 

ALEXANDRO CARRO 
Ten unha mostra da sua 
pintura na galeria Sargade
los, até o 23 de Marzo. 

MADE IN THE WORLD 
Mostra de gravado contem
poráneo, que xunto coa ti
tulada "A colección", que 
recolle obras de Sotomayor, 
Máximo Ramos, Bello Pi
ñeiro e Vicente Diaz Gon
zález; e ainda oun-a máis que 
baixo o epígrafe de ''lnter
vencións" reune obras de 
Rosa Vdoso, Carlos Nieto, 
Loureiro e MI Xosé Diaz; 
poderernos contemplar no 
Centro Cultural Torrente 
Bal1ester até o 30 de Marzo. 

•MÚSICA 

CtnCULATE 
Grupo folc que participa no 
''Fiadeiro Musical" do Ate
neu o Sábado 11 ás 20 h. 

•TEATRO 

BARTOLETA 
Ista compañia subirá ao ta
boado do Auditório "To
rrente Ballester" iste Xoves 
9 ás 20: O horas. 

Ñ S DUN EDUTOR 
O pró ximo Xoves 16 no 
Auditório Munic ipal "To
rre nte Ballester'', pola 
compafiia Talia Teatro . 

Lug 
•ACTOS 

EUXE A TUA NOITE 
É o lema escollido polo 
Concello para denominar a 
sua alternativa á movida 
tradicional. Terá lugar os 
Venres e Sábados do ano, 
escepto durante Xullo e 
Agosto, nas instalaci6ns de 
Frigsa contando con cafeta
ria, socorrista, monitor de 
deportes, animador deporti
vo, monitor de intemet e 
pinchadiscos, para poder 
praticar natación, balon
cesto, futbol, tenis de mesa, 
waterpolo, tenis e kaiak po
lo, xogos acuáticos e de 
mesa, navegar por intemet, 
actuacións de malabarismo 
e máxia, ademais de música 
claro. Das 11 da noite até 
as 3 da madrugada. 

• CONFERÉNCIAS 

DEUSES E HEROES: 
A ÓPERA BARROCA 
ESPAÑOLA 
A cargo de Roberto Relava, 
no Salón de Actos, de Caixa 
Galicia a partir das 20 horas. 

URBANISMO E 
SOCIEDADE 
A trama urbana do Lugo me
dieval por Adolfo de Abel 
Vilela, no Saón de Actos de 
Cai.J<a Galicia o Luns 13 ás 
20 horas. Neste mesmo local 
pero o Mércores 15, Xosé M. 
Caamaño Xesto fa1ará sobre 
os Campamentos romanos 
da. GcdJaecia ás 20 horas. 

• EXPOSICIÓNS 

ARTE E SoLIDARIEDADE 
T erceira edición diste certa
me que poderemos contem
plar na Sala da Fundación 
Caixa Galicia. 

A. PÉREZ SÁNCHEZ 
Mostra as suas obras, até o 1 7 
diste mes, no Edifico Admi
nistratioo da Xunta. 

MODERN1SMO 
CATALÁN 
O Museu Prooincial acolle is
ta mostra de máis de 30 artis- . 
tas, desde Rusinyol, pasando 
por Gaudí, até Mas i Fonde
villa, que nos dan a sua vi
sión do modernismo a rneio 
de óleoo, deseños, acuarelas, 
esrucos policromos e alfaias. 
Até o 19 de Marzo. 

J. LORENZO MACIAS 
Ma>tra as sua pinturas na Bi
blioteca Provincial até o 22 
de Marzo. J. González fai o 
próprio no C-entro de Grava
do Augatinta. No Bocabu, te
rnos unha mostra colectiva 
baixo o título "Para disfrazar
se non fai falla cortar as uñas 
dos pés". A galeria Clérigos 
acolle obras de Santos lñu
rrieta. E a galeria Sargadelos 
ten unha mostra sobre Rafa
d Dieste. 

•MÚSICA 

PEPlN TRE 
Música e humor, o Venres 
1 O no Clat1icémbalo, da 
man de Pepin Moreno, coa 
guitarra e a voz; Femando 
Sastre, na percusión; e José 
L. Y agüe, no contrabaixo. 

SILVIA MELERO 
Dálle ao flamenco e xunto 
con Cuchus Pimentel e 
Marcos Teira, nas guitarras 
e Delio Dom(nguez, coa 
voz; estará o Sábado 11 no 
Clavicémbalo. Esta sala ta
mén acolle, o Mercares 15, 
ao canta-autor arxentino 
Rafael Amor. 

J. HERNANDEZ & 
A. ABRAMOVIC 
O primeiro é contratenor e 
o segundo anda ás voltas 
co laude, a viuela de man e 
a guitarra renacentista, e 
van estar, o Luns 13 ás 
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Históri.a da G·aliza en cóm.ic 
0RQUESTRA _ 
SINFÓNICA DE GALIZA 
Dirixida por Tuomas Oli
lla, dará un concerto, o 
Xoves 16, na S .L Catedral. 

fíció Sarmiento do Museu 
de Pontevedra, até o 12 
diste mes. 

~ ~-z LL 
oW_ 
o 
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Especialmente pensada 
para a educación secundá
ria pero que pode ser visi
tada por calquer persoa 
que tefia curiosidade por 
cofiecer a história diste pa
ís, a través de 24 murais 
con textos explicativos. 
Desefiada por A Nasa Te
rra e Pepe Carreiro está · 

20:30 horas, no Círculo das 
Artes para dar un concerto 
sobre poesia española e ita
liana do século de ouro: 
"Recorde a alma dunnida", 
con obras .de Narváez, ,Da
za, Fuenllana, etc. 

Marin 
• EXPOSICIÓNS 

A ARTE COA AGULLA 
EO DEDAL 
Asi é como se chama amostra 
que podemoo ollar no At.eneu 
"Sea. Cecilia" do llimingo 12 
ao, tamén Domingo, 19. 

Narón 
•TEATRO 

SOÑOS DUN SEDUTOR 
lste Venres 10 e Sábado 11 
no Audit6rio Municipal, po
la compañia Talla Teatro. 

Oleiros 
•TEATRO 

CRlMEs ANÓNIMOS 
Será cenificada por Nove 
Dous o Sábado 11 na Casa 
da Cultura. 

Ortigueira 
•TEATRO 

RARA AVIS 
Representará a obra O ra· 
bo o Venres 10 na Casa da 
Cultura. 

Ourense 
• CONFERÉNCIAS 

AUTISMO, DESENROLO 
E TRA T AMENTO 
Dentro do 11 seminário que 
sobre iste tema se desen
volve na Aula de Cultura 
de Caixavigo e Ourense, 
coa intervención de Ángel 
Riviére, da Universidade 
Autónoma de Madrid, o 
Martes 14 ás 18:30 horas. 

•CINEMA 

UNDER THE SUN 
De Colin Nutley (Suécia, 
1999), foi Mención Especial 
do xúri en Donostia 99 e é 
candidata á Mellor Fita Ex
tranxeira para os Osear diste 
ano, e conta a história dun 
xove que vive nunha granxa, 
após a morte da nai, e que 
non sabe ler nen escreber 
polo que ten que fiarse dos 
demais, a través dun anúncio 
casa cunha moza de clase 
média da cidade que se fai 
coa facenda e co corazón do 
mozo. Iste Xoves 9 na Casa 
da Cultura, ás 20:30 e 23 ho
ras, organizado polo Cine
clube "P. Feixóo". Para o se
guinte Xoves 16, programan 
A zona oscura de Tim Roth 
(Grande Bretafia, 1998). 

• EXPOSICIÓNS 

INTERIORES. YISIÓNS 
ÍNTlMAS DuN SÉCULO 
Mostra que alberga pintura 
de artistas españois desde 
finais do XIX até os nosos 
días, e que podemos con-

patrocinada por Caixogali
cia e poderémola contem
plar en VII.A DE CRUCES 
até o Domingo 19 no Sa
lón de Plenos do Cohce
llo; en RIBADA VIA até o 
24 de Marzo na Casa da 
Cultura; e en PoNTEDEU
ME até o 26 de Marzo na 
Casa do Concello. + 

templar na Aula de Cultu
ra de Caixavigo e Ourense 
até o 19 de Marzo. 

• LEITURAS 

POR QUÉ SE FALA 
TAN POUCO GALEGO? 
E por qué se lé ainda menos? 
lste é o tema que van tratar 
David Otero e António Ro
dríguez López, o Luns 13 ás 
20: 15 horas, na Aula de Cul
tura de Caixavigo e Ourense, 
dentro do ciclo "Os escrito
res galegas cara o s. XXI". 

•MÚSICA 

FUI 
Que ven sendo o Festival 
Universitário de Irulustriais 
que se celebra o vindeiro 
Xoves 16 no campo de fut
bito do caillpus de Lagoas, a 
carón do pavillón universi
tário, e que consiste no con
curso musical de novos va
lores, pola mañá, onde tres 

grupos competirán porga
ñar 50.000 pta; a actuación 
do grupo canário Cabeza 
Borradora, que quer borrar 
as fronteiras entre o pop e o 
dance; e a actuación de Djs 
que pecharán o festival ao 
solpor, antes do derradeiro 
autobus do dia arrancar cara 
o centro. Ademais, quios
ques informativos de ONGs 
e feira de mercado xusto. 

MúSICAEN 
MOVIMENTO 
Concerto didáctico o Xo
ves 16 ro teatro Princit>al. 

•TEATRO 

Os VELLOS NON 
DEBEN DE NAMORARSE 
A coñecida obra de Caste
lao, cenificada polo CDG e 
dirixida por Manuel Areoso, 
estará, até o Luns 13, no tea
tro Principal ás 20:30 horas. 
Para máis información ou re
alizar reservas pódese chamar 
ao telf. 988 241492. 

Pon.teareas 
• EXPOSICIÓNS 

GALIZA. EN FOCO 
Mostra de ,fotoperiodismo 
diste coñecido certanie, 
convocado pola Aso
ciación da Prensa de Fe
rro!, e que podemos con
templar, até o 12 de Marzo, 
no Museu Municipal . 

A.s Pontes 
•TEATRO 

CANTA CONNOSCO 
Espectáculo infantil de 
música a cargo de Migallas 
Teatro, iste Xoves 9 de 
Marzo, na Casa da Cul.tura. 

Pontevedra 
• ~XPOSICIÓNS 

XA VIER MUIÑOS 
Consideran a sua pintura 
como reflectora dun mundo 
de imaxes que habita nas 
lembranzas e que a memó
ria reconstrue a meio dun 
proceso de síntese. Na sala 
Teucro até o 5 de Febreiro. 

IsmRo CoRnzo 
Nado en Bueu e licenciado 
en Belas Artes pola U. 
"San Carlos" de Valéncia, 
actualmente é profesor no 
Instituto ''Valle Inclán" da 
cidade e rnostra a sua pin
tura na galeria Sargadelos. 

MIRAR E LER OS 
CAPRICHOS DE GOYA 
Poderemos ollala, no Edi-

Os PIORNOS DE 
SALBANDA O MINEIRO 
En Novembro do pasado 
ano, a 'Equipa de Preven
ción de Orogodependén
cias do Concello organizou 
unha festa da arte da que 
fixo partícipes a 153 alu
·nos, de distintos centros, 
asi como a 40 adultos, en
tre pais e profesores. Agora 
o teatro Principal recolle o 
espírito e a xeografia de 
aquel acontecimento e pre
séntaa baixo a personalida
de de plástica social. -

GARCIA V ARELA 
Mostra parte da sua obra, 
até o 17 de Marzo; na gale
ria Anexo. 

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

VIRXíuo VIÉITEZ 
As imaxes das T erras de 
Montes, comprendidas en
tre 1955 e 1965, deste fotó
grafo galego poderemos ve
las no Pazo da Cultura até o'. 
12 de Marzo. 

•FESTAS 

ENTRO IDO 
O Venres 10, ás 18:30, dará 
comezo o velório do Loro 
Ravachol na sala mortuória 
instalada na Praza da Ver
dura; ás 21 sairá o cortexo 
fúnebre da Praza da Ferrería 
para, despois dun percorrido 
por diversas ruas, volver a 
ela e proceder á queima_ do 
loro; parellamente, Xosé 
Portes Bouzán fara leitura 
dunha loubanza necrolóxica 
na sua honra. Até o Venres 
1 O poderanse degustar en 
distinto.5 estabelecimento da 
zona monumental o menu 
tradidonal dista festa. 

•MÚSICA 

SAOCO 
Ritmos caribeños e salsa 
por iste grupo cubano-vi
gués, o Xoves 9 ás 23 ho
ras, no Camawey por 400 
libras. 

ºMuseu 
P.nwinciol de 
WGOacalle 
amostra 
sabre 
Modemism0 
catalán 
élléo 19 
de Marzo. 

Bienal da Caricatura en Ou.reose 
Nove exposicións están incluí
das na V Bienal da Caricatura de 
Ourense que, inaugurada o día 1, 
permanecerá aberta até o 15. No 
Museu Municipal pódese ver un
ha escolma de caricaturistas ga~ 
legos (1998-2000), como Mi
guelanxo Prado, Carlos Quessa
da, Xaquin Marin, Xosé Lois, 
Femando Ruibal, Suso Sanmar
tin, Pepe Carreiro e Gogue, en
tre outros. Mención especial te
ñen os caricaturistas noveis, que 
concorren a~ concurso prévio e 

.que expoñen as suas obras na 
Casa da Xuventude; ali están Xa
cobo Femández, Roberto Losa
da, Xoán Carlos Abraldes, Da
vid Quinteiro, Alberte Rodrí
guez Guitián e Afonso Vicente, 
ademais de outros. No apartado 
que se adica á caricatura da ou
tra beira do Miño, exponse "Ca
ricaturas por Timor", mostra a 
cargo de Humoigrafe de Lisboa e 
o Sindicato de· Jornalistas de 
'Portugal e que podemos ollar na 
Sala de Exposicións do Claustro 

de San Francisco. Diste país ta
mén chega, ao Clube de Xubila
dos de Caixa Galicia, "O humor 
nao tem idade", mostra colecti
va adicada aos vellos. Máis, a 
exposición histórica sobre Ma
riano Miguel. modernista galego 
que cultivou a caricatura en 
prensa a cabalo entre os séculas 
XIX e XX, encóntrase no Liceu. O 
autor convidado desta edición, 
Raul Arias, que publica- habi
tualmente en El Mundo, no Mu
seu Municipal. A última obra de 
Siro López serve para comemo
rar os seus trinta anos na profi
sión e podémola contemplar-no 
Centro Cultural Simeón. Local 
que tamén acolle a colección de 
Tomás Vega "Caricatros & Re
traturas" que oferece personaxes 
da vida local ourensá. E na Casa 
da Xuventude, os humoristas ca
ricaturizan aos escritores, máis 
de vinte debuxantes fusilan aos 
literatos do século XX. A Festa 
da Caricatura celebrarase, o 
Venres 11 e Sábado 12 a partir 

V> das 19 horas, no Centro Cultural 
9 Simeón con debuxantes galegas e 
~ portugueses que traballarán cara 
~ ao público.+ ' 
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Lavandeira 
mostraos 

seus 
deseños no 
pu&Modu1 
Vivendi de 

SANTIAGO. 

Eva lootz 
ocupa coa 

sua mostra, 
compolta 
porunha 

instalación, 
folagi afias e 

eKUlturas 
recentes, 

I Q galeria 
Trintade 

Compastela. 
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SUSANA SEIV ANE & 
LEILIA 
A gaiteira e as panderetei
ras estarán no Pazo da Cu/,
tura o Sábado 11, ·ás 21 ho
ras, por 500 pta. 

CATAVENTUS 
Orquestra de ventas con 
música tradicional ameri
cana, ríthm & blues, o Ven
res 10 ás 23 horas, no Ca
mawey por 500 pta. 

•TEATRO 

ROMANCE DE Mico~ 
MICÓN E ADELAHA 
No teatro Principal, o Mar
tes 14 e Mércores 15 ás 12 
horas, en sesión especial 
para escolares, por Sarabe
la Teatro. 

Porto do S'on 
• EXPOSICIÓNS 

DEBÚXAME UN CONTO 
Na Casa da Cultura, patro
cinado por Caixagalicia, do 
15 ao 31 diste mes. 

Redondela. 
•CINEMA 

FLORES 
DE OTRO MUNDO 
De lciar Bollain {España, 
1999), narra, fundamen
talmente, a história de Pa
tricia, dominicana imigran
te ilegal; Milay, cubana e 
disposta a descubrir o mun
do e probar calquer expe
riéncia; e Marirrosi, con tra
ballo e boa casa pero soa no 
meio da cidade. O Venres 
10 ás 21:30 no Multiuso do 
Paseo da Xunqueira merce
de ao Cine-clube "Claque
ta" e a Asociación de Mu
lleres "Xanela". Por outra 
banda, a directiva do cine
clube informa que continua 
aberta a campaña de suscri
ción de sócios cunha cuota 
trimestral de 1.500 pta. e 
xuvenil de 1.000 (menores 
de 20 anos). O enderezo do 
cine-clube é o apartado 121. 

Ribadeo 
•TEATRQ 

SOÑOS DUN SEDUTOR 
Cenificada por Talia Tea• 
tro, o Domingo 12, na Ca
sa da Cultura. 

San Sadurniño 
•TEATRO 

Ü BULULU DO LINIER 
Representación a cargo de 
Teatro do Adro, o Venres 
10 no Audit6rio Municipal. 

Santiago 
• CONFERÉNCIAS 

A IDADE MÉDIA 
DESDE SANTIAGO 
Por Manuel Diaz Diaz no 
Paraninfo da Faculdade de 
Xeografia e História iste 
Xoves 9. 

LuísTosAR 
"Palavra de poeta" deno
minase o acto de Tasar, na 
Aula de Cultura da Funda
ción Caixa Galicia, que se· 
celebrará o Mércores 15 ás 
20:30 horas. 

• EXPOSICIÓNS 

EDUARDO CHILLIDA 
O escultor donostiarra reune 
perta de 80 obras a través 
dun percorrido cronolóxico 
que serve para aprezai- as dis
tintas etapas da sua obra 
plástica. Obra sobre papel: 

Convocatórias 
XVIII CURSO DE CULTURA 
TRADICIONAL GALEGA 
Celebrarase en Lugo, do 1 7 ao 22 de 
Abril, convocado pala A.C. "Cantigas 
e Frores" constando das seguintes espe
eialidades: Baile tradicional {perfeizoa
mento), 100 prazas e con prática, coreo
grafía e dirección; Pandeireta e canto 
(ferfeizoamento), 25 prazas; Percusión 
(perfeizoamento), 25 prazas; Técnicas 
de gaita (perfeizoamento), 25 prazas; e 
Iniciación á Técnica Vocal e Interpre
tación Coral, 25 prazas. A matrícula é 
gratuíta e a persoa intereseda en partici
par só se pode inscreber nunha especia
lidade debendo aportar instrumento 
musical naquelas especialidades que o 
requiran. O prazo de inscrición remta o 
8 de Abril ou cando se cubran as prazas 
existentes. O curso está dirixido por Xú
lio Méndez Menéndez de Llano e os 
cursos serán impartidos por Montserrat 
Rivera Crespo, Pilar Peña de Castro e 
Mi! Belén Vázquez Merelles, no que se 
refue a baile tradicional; Ana Mi! Gar
cia Otero, pandeireta e canto; Xoaquin 
Xesteira, percusión; Bruno Villamor 
Gay, técnicas de gaita; e Xúlio Domín
guez, técnicas vocais. Máis información 
na Asociación Cultural "Cantigas e 
Frores'', Apdo. 344 - 27 .080 de Lugo ou 
no telf/fax 982 214 303. 

SEMlNÁRIO NON ARTISfA. 
SOBRE MARCEL DUCHAMP 
Convocado polo Centro Galega de Ar
te Contemporánea (CGAC), de Santia
go para os días que van do 28 ao 31 de 
Marzo, ambos inclusive, e con sesións de 
17 a 20 horas. No seminário preténdese 

analisar a importáncia que Duchamp ti
vo na arte do s. XX. Inventor do termo 
rea.dy made, as suas obras supuxeron un 
revulsivo para o contexto expositivo e 
artístico da época. A dirección correrá a 
cargo de Francisco J. San Martín, nado 
en Donostia en 1954, historiador e críti
co de arte, profesor de T eoria e História 
da Arte do s. XX na faculdade de Belas 
Artes da Universidade do País Basca 
que, através dunha série de charlas, furá 
un achegamento ás diferentes facetas do 
pensamento e obra deste artista. As soü
citudes para participar pódense presen
tar, até o 21 de Mano, no CGAC, De
partamento de Actividades. Rua Valle 
lnclán s/n Santiago. Telf. 981546602 e 
fax 981 546 633. A matrícula custa 
7 .000 pta. e entre as inscricións recebi
das realizarase unha escolla de 30 parti
cipantes pois, se ben o seminário está 
aberto a calquer persoa interesada, terán 
preferéncia os licenciados e estudantes 
de doutorado en História da Arte e Be
las Artes. As persoas participantes en
tregaráselle o libro ''Non artista (Marcel 
Duchamp )", no que se recollerán as po
néncias do mesmo. Espedirase un certifi
cado de asisténcia. 

CURsos DE EsTAMPACIÓN EN 
BETANZOS 
Organizados, durante o mes de Abril, 
pala Fundación Centro Internacional 
da Estampa Contemporánea (CIEC), 
coa colaboración da Universidade da 
Coruña (créditos de libre configura
ción e becas) e a Faculdade de Belas 
Artes de Pontevedra. Homologados 
pola Consellaria de Educación como 

horas de formación permanente do 
profesorado. Son sete cursos práticos e 
teóricos na distintas técnicas da estam
pa que se adaptan aos níveis de ini
ciación e perfeizoamento. O de Grava
do Calcográfico realízanse do 10 ao 15, 
dirixido por Anne Heivaert; do 17 ao 
22, dirixido por Carlos Glez. Villar; e 
do 24 ao 29, dirixido por Nono Bande
ra. Litografia: do 10 ao 15, e do 17 ao 
22, ambos dirixidos por Ornar Kessel. 
Técnicas Fotográficas: do 17 ao 22, diri
xido por Eduardo Castro Bal. E o de 
Serigrafia, do 24 ao 29, dirixido por Paz 
de la Calzada. A cuota por curso (30 
horas), materiais incluídos, é de 19.000 
pta. De 1uns a Venres de 17 a 21 h. e 
o Sábado de 10 a 15 h. lnscrición e in
formación na Fundación CIEC. Rua 
do Castro 2. 15.300 Betanzos (A Coru
ña) Telf. 981 770 011 - 636 533 456. 
Fax 981 774 285. Correo electrónico 
ciec@mixmail.com 

X CERT AME DE POESIA 
"ROSALIA DE CASTRO" DE 
CÓRDOBA 
Poderán concorrer a el calquer persoa 
que o desexe, cun s6 poemário, inédito, 
que non fose presentado a outro certa
me (durante a presente convocatória), 
nen fose premiado. A extensión non 
debe ser inferior a 300 versos nen supe
rior a 600, presentarase por quintuplica
do en exemplares separados, mecano
grafados por unha s6 face e debidamen
te grampados, cosidos ou encadernados, 
sen sinatura e baixo lema, acompañados 
dun sobre pecho no que figurará o lema 
do traballo e, dentro, nome e apelidos, 

enderezo e telf. do autor ou autora. Os 
traballos deberán ser enviados á Casa de 
Galicia, Plaza de San Pedro 1, 14.002 
de Córdoba e no sobre farase constar 
"Para o X Certame de poesia Rosalia de 
Castro'', tendo en canta que o prazo de 
admisión de orixinais pecha o 18 de 
Abril diste ano. Para a modalidade en 
galega hai un prémio de 600.000 pta. e 
douscentos exemplares da edición do li
bro. Haberá un accésit que recebera co
mo prémio a publicación do libro e 
douscentos exemplares diste. O Xúri 
emitira o veredito cara o 17 de Maio. 
Máis información no telf. 957 473 795 
ou 957 476 464. 

BoLSAS DE COMÉRClO 
EXTERIOR 
A Cámara Oficial de Comércio, Indús
tria e Navegación de Santiago, en co
laboración coa Xunta, convoca istas 
bolsas para realizar práticas de Comér
cio Exterior no exttanxeiro destinadas 
a titulados superiores, preferentemente 
en Económicas, Empresariais ou Direi
to, que dominen o inglés. A data para 
optar a elas remata o 30 da Abril. Máis 
información no telf. 981 584 600. 

ÜBRADOIRO DE BAILE 
TRADICIONAL EN BUEU 
A Concellaria de Cultura e o Grupo 
de Danzas "Antoxo" van pór en mar
cha un curso de baile tradicional ga.le
go que empezará o próximo Xoves 16 
de Marzo, data até a que se pode reali
zar a inscripción na Casa da Cultura de 
11 a 13 e de 17:30 a 19:30 horas. Máis 
información no telf. 986 324 338. • 

EvALOOTZ rriarán e Vítor M. Santi- glés West, que lembran o su- polo IV AM, reune máis de 

debuxos e formas onde o co
llage toma unha nova forma 
do concepto escultórico; Te
rras chamotas: obras realiza
das en terra cocida; Mode
los: maquetas realizadas en 
·pequenas dimensións; ade
mais de outra pezas de acei
ro, ferro, alabastro ou grani
to. Na Sala "l. Diaz Pardo" 
do Audit6rio de Galiza do 15 
de Mano ao 11 de Xuño. 

LAVANDEIRA 
Mostra os seus aeseños no 
pub Modus Vivendi a partir 
diste Xov:es 9. 

A austriaca afincada en Ma-
drid iniciouse dentro da 
plástica postminimalista, 
centrándose progresivamen-
te cara o campo da escultura 
e da instalación. lste Xoves 
dia 9, ás 20 h, inaugura un-_ 
ha mostra, composta por 
unha instalación, fotografias 
e esculturas recentes, na ga-
leria T rinta que permanece-

. rá aberta até o 6 da Abril. 

MAREA NEGRA 
É como chaman o pintor 
Antón Sobral e a poeta 
Oiga Novo ás suas cria-
cións, que se encontran na 
galería José Lorenzo até o 
21 diste mes. 

FERNANDO SINAGA 
Ten unha mostra das suas 
esculturas, na galeria SCQ, 
até o 21 de Marzo. 

Ü ENSINO 
NA II REPÚBLICA 
Mostra organizada pola 
Fundación 10 de Marzo e 
debida a Hermínio Barrei-
ro e Antón Costa, como 
integrantes do Comité 
Científico, e a Ricardo Gu-

drián, no que respeita á do-
cumentación, e que se en-
contra na galeria Sargadelos 
até o 18 diste mes. 

J .L. MARTÍNEZ 
As paredes da galería Palo-
ma Pintos serven para pen-
durar as suas pinturas. Até 
iste Luns 13. 

FOTOORAFlA 
ESPAÑOLA 
CONTEMPORÁNEA 
O panorama de fin de sé-
culo (1998-1999), organi-
zado polo Ministério de 
Cultura, na Aula de Culru-
ra de Caixa Galicia, até o 
15 de Marzo. 

IV PRÉMIODE 
PINTURA MALv AR 99 
Podemos contemplar as 
obras finalistas diste pré-
mio na Igrexa da Universi-
dade, até o 12 diste mes. 

HEUREKA) CENTRO 
FINÉS DA CIÉNCIA 
Ordenadores, teléfono¡ móbi-
les, internet. .. a tecnoloxia 
pódese utilizar sen coñecer o 
seu funcionamento, polo que 
ista exposición, denominada 
"Comunicación", ten.ta expli-
car, de maneira prática, en 
que consisten istes cámbios 
revolucionários. Non s6 pre-
senta a tecnoloxia da infor-
mación senón tamén a inte-
racción humana e a comuni-
cación animal. Refráns que 
llllen Europa. Viaxar no tem-
po coñecendo as culturas a 
través da escrita. Falar cun or-
denador na tua língua e il tra-
ducirao á sua. Fai de director 
dunha orquestra virtual. Os 
paxaros . teñen línguas e dia-
lectos. Como se comunican 
os cachalotes ... Até o 3 de 
Xuño no Museu do Povo Gcv 
lego. As visitas de grupos te-
rán que ser concertadas co 
Depatamento de Educación 
no telf. 981 583 620. 

PHILIP WEST 
&ÜRANELL 
O Pazo de Bendaña, sede da 
Fundación Granell, acolle, até 
o 27 de Marzo, unha exposi-
ción que recolle obras do in-

rrealismo figurativo de Ma- un cento de obras deseñadas 
gritte e nas que o mundo dos polo intelecrual, entre as que 
soños fui posíbel unha aso- se encontran libros, afiches, 
ciación de imaxes absurda e cartaces ou portadas de clis-
estrana. Os debuxos, óleos e cos. Are o 27 de Mano. 
colaxes realizados por U. 
Granell permétennos coñe- •MÚSICA 
cer a sua evolución desde a 
primeira etapa rubista até os DHAIS 
anos 60 nos que pinta as O coñecido grupo folc gale-
''paisaxes máxicas". go estará na sala NASA iste 

Xoves 9 ás 22 horas . 
PACO PEST ANA 
O escultor galega titula "A REAL FILHARMONIA 
estela do delírio" a mostra DE ÜALIZA 
que podemos contemplar, Estará no Audit6rio de Gali-
no Museu GraneU, até o 2 7 za, o Xoves 9, ás 21 horas 
de Marzo. A Casa da Parra, dirixida por Miguel A. G6-
baixo o título "A sombra mez-Martínez, coa "Sinf~ 
espida do poeta", tamén nia Clásica", de S. Proko-
acolle obra deste autor até fiev; "Le Taombeau de 
o 15 diste mes. Couperin", de M. Ravel; 

a "Sinfonía n 11 8", de L.v. 
Losr IN SOUND Beethoven. Para o Mérco-
A mostra trata de oferecer un res 15 e Xove.s 16 ás 11 h -
panorama da música dance, a ras, ista mesma formación, 
cultura de clubes, analisar a dirixida por Maximino Zu-
estética, valores, significados malave, tamén interpretará 
e imaxinários da música tech.. "O amor bruxo", de M. de 
no, house, trance, drum'n'bass, Falla e "A madrugada do 
big be.at, leftfieL11., doom tempo, panadeiro", de R. Halffter, 
dubt.ech, experimental e am- dentro do programa de 
biem. O proxecto canta cun concenos didácticos. 
programa musical, elaborado 

CORO UNIVERSIT ÁRIO por Ernesto Gómez, que in-
clue 60 CDs doo estilos antes Dirixido por Miro Moreira 
mencionados. Ademais das e con Paula Carballeira, co-
exposicións, sección de vídeo ma contacontos, dá un con-
e espaws de documentación. certo didáctico para escala-
Se queredes saber máis "per- res, o Luns 13 ás 11 horas, 
dédevos" polo CGAC. Até o no Audit6rio da Galiza, ten-
12deMarzo. do no programa "Cancións 

de Zoolouco (Os animais ta-
HELENA ALMEIDA mén fan contraponto)". 
Portuguesa, diplomada en 
pintura pola Escala de Belas Sober 
Artes de Lisboa, mantén a 
mostra no CGAC que inclue 

• EXPOSICIÓNS vários meios artísticos como 
son fotografía, cenografia, 

A ARTE DA ESCRITA instalacións e pintura. Até o 
19 de Marro Mostra que, sobre iste te-

ma, poderemos contem-

Luís SEOANE plar, até o 12 de Marzo, na 

Retrospectiva sobre iste no- Casa da Cultura. 

me fundamental da vanguar-
Valdoviño da artística galega no CGAC, 

coa que o centro pecha o 
ano. Divídese en duas partes, • EXPOSICIÓNS 
a primeira recolle pinturas, 
deseños e gravados datados FOTOGRAFIAS 
entre 1932 e 1979, e a segun- Do Clube de Montaña de 
da, no soto, titulada Luis Seo- Ferrol, até o 19 de Marzo, 
ane: grafista, e coproducida na Casa da Cultura. 
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A ede 

Vigo 
•CINEMA 

LA NIÑA 
DE TUS SUEÑOS 
Fita que será proxectada, no 
Centro Cultural Caixavigo , 
dentro das actividades para es
colares, do Luns 13 ao Venres 
17, e o Luns 20 e Martes 21, 
en sesións de 10 e 12 horas. 

• CONFERÉNCIAS 

A HISfÓRIA DA 1ROMPA 
Por Juan M. Gómez de Ede
ta, o Venres 10 ás 20:30 ho
ras, no Auditório do Con
servatório de Musica (Ma
nuel Olivé 23 - O Castro). 

• EXPOSICIÓNS 

EsTÁNClAS 
Título xenérico que esconde 
a mostra colectiva de doce 
criadores, licenciados ou es
tudantes dos últimos cursos 
da Faculdade de Belas Artes 
de Ponrevedra, que acolle 
obras realizadas con distintas 
técnicas como son a focogra
fia, v(deo ou escultura. Parti
cipan Marta Gefaell, Fabiola 
L. Pallarés, Eva Hemando 
Lirola Macarena Glez. Mu
ñ.oz, Manuel Rei Garcia, Lo
ren Ares, Álex Mene, Belén 
Magariños, Rurén L. Ares, 
Sílvia García Cairu.os, Orea 
e Roi Faz. No Coléxio de 
Arquitectos (Marqués de 
V aladares 2 7). 

Ü FEMlNINO 
NA PINTURA GALEGA 
Mostra colectiva que se en
contra na galería Saga e que 
poderemos contemplar até o 
20deMarzo. 

FUNDACIÓN ÜULBENKlAN 

A páxina da fundación cultural portu· 
guesa Calouste ulhcnkían t n ao dispor 
dos tu uán s da r ·Je ligazóns con serviros 
da fundaci n, ast como información so
br as actividades artfsticas, culrurais, 
científicas investigadoras. Ademais, in· 
duc a Biblioteca da Arte, que conta cun
ha das máis relevantes coleccións de pu
bl icaci6ns artfaricas. Tamén hai infonna· 
ción relativa ás bolsas de ·tudo e inves• 
tigación e novas institucionais. t 

Podemos 
ollar CI 

deseños de 
Xoaquin 
Ganido 
no colé 

O Bardo de 
VIGO. 

XOAQUIN ÜARRIOO 
É o pre o galego con roáis 
anos na cadea, 19, e cum
prirá condea o vindeiro ve
rán. Ainda que nado en 
Leiro (Ourense), foi en Vi
go onde adquiriu a rebeldía 
proletária que os anos no 
cárcere n on conseguiron 
borrar, ainda que aprendeu 
a transmitila co boli, coas 
mans, facendo deseños e 
esculruras. No café O Bar
do (Cervante 5), até o 20 , 
diste mes. 

DARIO BASSO 
Ollga as suas pinturas na ga
lería VGO até o 2 7 diste mes. 

M. PARDO DE VERA 
&FERNANDA 
GARCIA·ZABARTE 
Olmparten a Nova Sala de 
Exposicións (P. Sanz 26, 
1 º), nunha mostra que abre 
o Venres 10. 

CHARO LAGO 
Inaugura unha mostra na 
Sala de Arte (Galeria P. 

Sanz-V. Moreno) iste 
Venres dia 10. 

Ü ClNEMA DESDE 
AS SUAS ORIXES 
Propriedade do coleccionis
ta Pato Ballesteros, a mostra 
é unha completa recopila
ción de documentación grá
fica, proxectores manuais e 
eléctricos, lanternas máxi
cas, tomavistas de todas as 
épocas, sistemas leitores de 
son e os elementos máis xe
nuinos do proceso histórico 
da séptima arte. Na Sala Te
mática de C aixavigo e Ou
rense até o 30 de Marro. 

CARBONÁRIA 
O Centro Portugués e a Bi
blioteca Museu República e 
Resistencia de Lisboa, coa 
gallo de comemorar o XC 
aniversário da República 
Portuguesa, organizan ista 
mostra que podemos ollar 
en Romil 12, l 2 . 

CAR.TAOS DE ENTROIIX> 
Os participantes na convo
ca tória diste ano están á 
vista na Sala dos Peiraos até 
o 12 diste mes. 

ARMINoo SALGUElRO 
Natural de Vila de Cruces, 
titula "A selva de Alkia" a 
mostra que conxuga todas as 
manifestacións artísticas ac
tuais e que emprega como 
soportes as imaxes e texto 
até convertelo en mensax:e 
pictórica Na Casa das Artes 
até o 2 de Abril. 

Luís SEOANE 
Olnsta dos paneis foto-bio
gráficos da mostra realizada 
na Coruña no 89 e engá
denselle duas vitrinas bi
bliográfica relativas á aten
ción que tiña Seoane pola 
investigación científica e 
industrial; outro grupo reco
Ue o significado do seu tra
ballo no teatro e na cria
ción da moderna poesia so
cial galega; outro, mostra o 
compromiso coa causa xus
ta da Galiza contra o fascis
mo durante a guerra e a so
lidariedade coa revolución 
cubana; e derradeiramente, 
unha mostra fotográfica da 
colaboración na obra Caste
lao e a sua época, de Ricard 
Salvat, montada polo CI
T AC da Universidade de 
Coimbra, e que frustrou a 
PIDE o mesmo dia da es
trea. Durante Marzo na ga
leria Sargadelos. 

A ESCULTURA GALEGA 
Na colección Caixavigo, as 
novas incorporacións, no 
Centro Cultural Garcia Bar
bón. Are o 19 de Marzo 

RICKDÁVILA 
Exposición que recolle un
ha escolma de imaxes dos 
proxectos roáis importantes 
deste coñecido fotógrafo 
na Sala de Exposicións da 
Fundación Caixa Galicia, 
até o 14 de Abril. 

•FESTAS 

LEGAlS 
O colectivo de lesbianas e 
gais de Vigo "Legais" orga
niza unha festa, ó Venres 10 
a partir da medianoite no 
VlP Space (Areal), con ac
tuacións e por 500 pta. para 
gastos de financiamento. 

• LEITURAS 

Ü DESAFIO DE 
FACER LITERATURA 
Dentro do ciclo "Escritores 
galegos cara o s. XXI", Xavier 
Alcalá e Aru'bal C. Malvar 
falarán sobre a Novela negra 
e a de aventuras, o Martes 
14, na Sala de Conferéncias 
do Centro Cultural Caixavigo 
a partir das 20 h. 

Anúncios d.e balde 
• Equipa de filmación en 16 mm. 
con cámara· SBólex 16Pro Stella
vox, trébede Arri-Cartomi e filtros, 
totómetros, termocolorímetro. Para 
venda ou aluguer. Razón no telf . 
986 222 612. 

• Véndese furgoneta flenault Tra
ficc de teito alto. Razón no telf. 986 
486 303. 

• A loita galeguista no Bierzo non 
deber morrer. Apoia a nosa reivindi
cación, Castealo faríao. Axudas eco
nómicas na ce. de Caixa Galicia 
2091-0985-76-3000079409. Colectivo 
Fala Ceibe, Avda. del Castillo 203, 22 

C 24.400 Ponferrada.b gf gfgg3we 

• Queremos facer a agrupación do 
BNG en Astúrias. Contacta con nós 
no apartado de correos 1973. 33.080 
de Ovieu. 

e cidades denunciando todo o que só 
a poesia pode denunciar. 

• Vendo Reñault 5, con rádio casse
te e rodas novas, matrícula PO .. .T, 
por 100.000 pta. Telf. 986 250 922. 

• Selecciónase persoal , preferibel
mente titulados agrícolas. Razón no 
982 231 559. 

• Consegue o Calendário nacionalis
ta 200 adicado a Castelao no que ato
parás, ademais das datas sinaladas pa
ra o movimento nacionalista, a biografia 
do grande patriota galega. Duas tintas, 
cartolina de 300 gr .. 65 X 37 cm. Solicí
tao, por 300 pta. máis gastos de envio, 
no local nacional de Galiza Nova: San
tiago de Chile 28, entrechan dto. 15.706 
Santiago de Compostela, no telf. 981 
553 526, ou no correo electrónico gzno
va@hotmail.com onde tamén podes so
licitar a lámina en papel martelé repro
ducindo a fotografía de Castelao debi
da a Ksado en tamaño 45 x 32, por 
500 pta. máis gastos de envio. 

•Solicita o nº 5 do Boletin das Sri· 
gadas Chairegas en D~fensa do 
Patrimónío nos telf. 982 211 508 ou 
982 243 990. 

• Esquerda Nacionalista 

Cultura, está a trabalhar na publica~o 
dum livro de Moncho de. Fidalgo, 
"Conversas com Antom Arias Cur
to" (cofundador do EGPGC), confia
mos em que aginha o possas enco
mendar ou mercar nas livrarias. Ade
mais, oferece aos leitores as seguintes 
publicaQ6es, que podem encomendar 
ingressando o seu importe na conta 
seguinte: 0085-0388-44-0000002545, 
seguidamente enviaráo o justificante 
do banco assím quanto o seu ende
re<;o para o apartado 24034, 28080 de 
Madrid. O Sereno (M. de Fidalgo), 
1.000 pta; Segundo o caminho do ven
to (J.R. Rodrigues), 1.500; Contos de 
fada em do maior (J.R. Fernandes) , 
1 .000; Luzia, ou o canto das sereias 
(M. de Fidalgo), 1.500; Contos do outo
no (J.R. Rod~gues), 1.000; Conversas 
com Antom Arias Curto (M. de Fidalgo) 
1.500; Renova9áo 2 ou 3, 500 pta. 

•Ven de sair a nova revista lcária, adi
cada aos contos e relatos curtos. Para a 
sua demanda (enviar selo de 35 pta.), 
ou vindeiras colaboracións, dirixirse a X. 
Eduardo Martínez Amor, Rua Rafael Al
berti 21 , 4º B, 15008 A Coruña. 

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

• A A.C. Zaloira de Pontedeume 
vende un co con dous temas de Fal
triqueira (cantareiras), Atahíde (folc), 
Trevinca (folc-new age), Foly Lamas 
(blues-pop), e Krecha Vagula (rock), 
ademais de fotos e información de to
do tipo sobre Pontedeume e acompa
ñado dun libriño de 12 páxinas a cor 
con comentários sobre os grupos, 
asociación ... e un prólogo do musicó
logo X. Paz. O seu prezo é de 1.500 
pta. máis gastos de correo e pódese 
pedir ao apdo. 14, 15.600 de Ponte
deume ou por correo electrónico a 
manumoares@wanadoo.es 

(Mocidade), editou o n2 6 da revista • Véndense invernadoiros de mul-
Manesquerda cunha análise sobre o titúnel de parede recta ou de túnel. 
funcionamento interno de Galiza Nova; bon prezo. tlf. 981 199 484 Pergun-
entrevista aos antigos e antigas porta- tar gor Antón~ tardes. 

·voces de EN-Mocidade con motivo do / / 
v aniversário ; entrevista ao actual por- , m:Regáláse cadelo duns 3 meses, 

• O portal electrónico da Comarca 
de Ourense-0 Carballiño do BNG 
ecóntrase en www.auria-bng.net 

tavoz de EN-Moéidade Vítor Cacha- sen raza concréta, moi cariñoso. 
rrón; Ramón Suárez Picallo, o deputa- Deixade mensaxe no 981 370 319. 
do da emimación; Condicións laborais /.. 
das empregadas de fogar; e un artigo • Galegas residentes en Talavera 

• Galiza Nova de Compostela ven de 
editar_ calendários de peto plastifica
dos coa foto de Castelao e o lema 
"Daniel Castelao, 1950-2000, a loita 
continua". Para solicítalo envía os teus 
dados e 4 selos de 35 pta. a G aliza 
Nova, ruado home Santo 54, baixo. 
15.703 Santiago de Compostela. 

sobre Salvador Allende. Solicitáa no de la Reina quixeran recibir todo ti-
apdo. 384, 15.780 de Santiago de po de cancións de berce ou para 
Compostela enviando 200 pta. en se- bebés, en galego, tradicionais ou re-
los e receberala na tua morada xunfo centes, ou reseñas bibliográficas on-
cun autocolante antimilitarista. de estén recollidas. Tivemos hai pou

co un nena e queremos cantarlle na 
nosa língua. Xavier Santos. Apdo. de 
Correos 14 O.P. 45.600 Talavera de 
la Reina. Toledo. 

• Fruito da xi edición do certame de 
Xevale Ecoloxia a Arte en Defensa 
da Natureza, baixo o nome de Esco
petas verdes, nace a poesía denún
cia de guerrilla a pral das fragas, bos
ques, rios ... Envíanos as tuas poe
sias guerrilleiras ao apartado postal 
35 de Chantada, serán distribuídas 
como pasquines polas ruas das vilas 

• 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 D Advanta
ge. 95.000 km. (5 anos). Telf. 981 
261 024 - 609 703 170. 

• Renova~o. Embaixada Galega da 

• Na rua dous números do boletin 
poético "A Escolma". Pódese solici
tar, gratuitamente, enviando un selo 
de 35 pta. a: Alberte Momin, R.U. Xe
sus Bale Gai, Rua Afonxo X o Sábio 
s/n 27002 Lugo. Asimesmo, podedes 
enviar colaboracións para vindeiros 
números.+ 

•MÚSICA 

MARIANNE MULER & 
FRANCOIS LENGELLÉ 
Marianne toca a viola de 
gamba e Frans:ois a clave, e 
estarán, iste Xoves 9 ás 
20:30, no Auditório do 
Olnservatório de Música in
terpretando a "Integral das 
sonatas para viola de gamba 
e clave" de J.S. Bach. Neste 
mesmo cenário, o Martes 
14, haberá unconcerto a car
go do coro da ONG. E sen 
movemos de local, o Xoves 
16 ás 20:30, Daniel Ligorio 
e o seu piano pois, tamén, 
dán un concerto. 

AKADEMlE FúR AL TE 
MUSlKE BERLIN 
A orquestra é consecuéncia 
da reunión de distintos xo
vens músicos profisionais de 
Berlin no ano 82. Oln estru- · 
tura democrática, traballa sen 
director permanente, con 
motivo do 250 aniversário do 
pasamento de J.S. Bach, dá 
un conceno, o Venres 10 ás 
20:30 horas, no Centro Cultu
ral Caixavigo con iste progra
ma: "Sufte en do maior BWV 
1066", "Doble concerto en 
do menor para oboe, violino, 

corda e babeo continuo BWV 
1060", e "Conceno de Bran
demburgo -nº 4 BWV 1049'', 
todas el as de J .S. Bach; e 
"Sinfonía en sol maior W q 
173", e "Sinfonia en mi me
nor Wq 177'', de Carl P.E. 
Bach, fillo do anterior. 

CRISTINA PATO & 
MUTENROHl 
Tanto unha como os outtos 
son coñecidos ahondo pero ... 
da primeira podemos desta
car a sua ruptura cos paráme
tros tradicionais e a rixidez 
do correcto dentro da música 
tradicional, debutou con 
Mutenrohi dos que se separa 
para editar o disco Tolémia, 
onde fai un traballo de inves
tigación moi interesante coa 
gaita. Os ourensáns de Mu
tenrohi xa levan uns cantos 
anos dándolle á música cel
ta?, mesturando funky e pop, 
tradición e vanguarda, cuali
dades que se aprezan no seu 
último traballo Cousas da l.ua. 
Pois'ben, iste Sábado- 11 ás 
22:30 horas no Centro Cultu
ral Caixavigo, dan un concer
to no que tamén participa a 
cantante Gistina Barriga, de 
novo en Mutenrohi. 

fESTIV AL DE INVERNO 
Que' celebra a A.C. e Vici
ñal de San Paio de Návia, o 
Sábado 11, coas agrupacións 
folclóricas Semente da Arte 
Galega, de Beade, e Froles 
Mareliñas, de Chapela. 

•TEATRO 

UL TIMAMENTE 
NON DURMO NADA 
Polo Teatro da Lua, dirixida 
por Gina Piccirilli e con Do
rotea Bárcena, Roberto Leal , 

J. Laxe e Beatriz Graña no 
reparto, no Centro Cultural 
Caixavigo, o Xoves 9 ás 20:30 
e V enres 10 ás 22:30 h. 

Vil a boa 
•MÚSICA 

TREIXADURA 
Grupo de gaiteiros que dá un 
concerto, que serve para 
apresentar o seu segundo tra
ballo discográfico, na Casa 
dos Druídas (Acuña), o Ve~ 
res 1 O ás dez_e meia da noite. 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

Ü DEBUXO 
NO SÉCULO XX 
Máis de setenta obras a 

tiavé da que podemos 
coñecer as diferentes 
pautas que o deseño mar
cou segundo os movi
mentos artísticos ao lon
go do século. A relación 
do debuxo co seu cria
dor, como xermolo e es
tudo do que se convertirá 
finalmente na obra. Da 
arte figurativa á abstrac
ta. Na Casa da Cultura 
até o 19 de Marzo. 

Vilalba 
•TEATRO 

ACTO 
IMPREVISTO 
A compaÍ'iia Pífano Teatro 
cenificará ista obra, o Sába
do dia 11, no Auditório Mu
nicipal.~ 
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Os Diarios de Syra Alonso voltan do exilio 
Máis de meio ~Léculo desp\i~ de seren escritos saen publicados na colección Muller~s de A Nosa Terra · 

~c.v. ' ' ) 

"Para chégar a Tordoia tiven _ 
que realizar unha pesada via 
xe en camión". Asi comezan 
os Diarios de Syra ·Alonso, o 
intenso memorial dunha mu
ller exilada que comeza a es
cribir despois de que o golpe 
militar de 1936 poña fin á vi
da do seu compañeiro, o pin
tor Francisco Miguel que 
tantas veces a retratara. Máis 
de cincuenta anos despois 
de seren escritas chégannos 
agora desde México as me-

>: mórias de Syra Alonso, unha 
dramática crónica . que a co
lección Mulleres de A Nosa 
Terra publica neste 8 de Mar
zo, Diada Muller Traballadora. 

Syra Alonso asina as duas par
tes dos Diarios en Tordoia e Ac
topán (México), datadas en 1938 
e 1945. O asasinato de Francis
co Miguel en mans fascistas é o 
motivo da sua escrita. Atrás que
daban os felices anos nos que 
acompañara ao pintor na busca 
de espazos de rebulir cultural, 

< nunha vida de vangarda que os 
levara a París, Cuba ou México. 
Os nomes de Siqueiros, Diego 

,_ Rivera, Blanca Luz Brum, Alejo 
Carpentier, Maria Izquierdo, Ein
senstein, Fernández Mazas ou 
Georges Braque coincidirán en 
distintos momentos da vida da 
parella, na traxectória na que 
Francisco Miguel vai dando car
po á sua obra artística e ela po
sa sempre paciente diante do 
pintor. Esa mesma ansia de ata
par ambientes de fervenza cultu
ral e poi ítica é a que os trae de 
novo á Coruña en 1935, nunha 
viaxe que só para Francisco Mi
guel non ia ter volta. Syra conta 
todos os seus intentos por salvar 
a vida do seu compañeiro preso 
e os posteriores esforzos por 

'! marchar cos seus tres tillos dun 
país que a abafaba. O relato re
mata cando sinte de novo o ar 
de México a bater na sua cara 
coma unha man "que tentase 
borrar todo o triste pasado". 

A mantenta Syra Alonso elabora 
..:,.. unha crónica dramática do que 

aconteceu na Galiza en 1936. 
Quere deixar constáncia de toda 
a dor que o fascismo sementou 
no país e que destruiu a "Casa 
da Felicidade" -como ·eles lle 
chamaran- que ela mais Fran
cisco Miguel abriran en pleiros á 
sua volta de México. "E posíbel 

... que estas mans que acarician 
as miñas, estas mans que cubro 
de bicos estean frias e inertes 

_ dentro dunhas horas?" escribe, 
despois dunha das últimas visi
tas que fai ao seu compañei ro 
no cárcere. En pequenos cader
nos con grandes letras azul tur
quesa vai narrando as suas "ho
ras máis tristes", os sucesos 
dramáticos que ela viviu e que a 
abrigaron a afastarse do país. 
Syra Alonso bica o mar da Coru
ña no que confunde as suas bá-

-). goas coa auga salgada e despí
dese para sempre de Galiza, 
onde nunca máis ia volver. Non 

..._ pode permitir que os seus tillos 
canten o Cara ao sol nin formen 
parte do exémit0 fraAquista. 

,.; 
/ 

Syra Alonso retratada polo seu compoñeiro Francisco Miguel. Abaixo, fotografia da seu posoporte. 

A modelo privilexiada dos cadros 
de Francisco Miguel muda a se
renidade que transmite nos de
buxos do compañeiro cando se 
converte na protagonista da his
tória que relata. Escrebe con dra
matí s mo unhas memórias que 
non permiten unha leitura desa
paixonada. Syra escrebe e garda 
con cautela os oademos na casa 
mexicana e mesmo deposita un
ha cópia nas mans da mecenas 
Dolores Olmedo -a muller que ti
vera unha intensa relación con 
Francisco Miguel-, feito que nos 
fala de que a autora non quería 
que os escritos quedaran aga
chados na casa. 

Pero a pegada· de· Syra Alenso· 

Brufau e Francisco Miguel ia 
desaparecer por longo tempo 
do país. Syra levou para Méxi
co a cicatriz que a policia fas
cista lle fixera no nariz cando 
convidaba a uns mariñeiros a 
visitar unha mostra do seu ho
me asasinado. Aquela mesma 
cicatriz que talaba da censura 
que ia pesar sobre os cadros 
de Francisco Miguel era asi
mesmo proba do manto de si
léncio tecido sobre a sua histó
ria. Tamén por iso era que ela 
tiña que deixalo escrito. 

Literatura de vida 

De vello, ouvíramos talar do me
morial dunha muller exilada en 
México, sen coñecer a sinatura 
do suposto diário alguns comen
tários apontaban á viuva dun ar
tista asasinado despois do golpe 
militar. A exposición da obra de 
Francisco Miguel aber:ta no Mu
seo Casa Estudio Diego Rivera e 
Frida Kahlo de México descubria
nos a identidade da autora da
qu:elas memórias. Xoán Ramón 
Fernández Alonso, o tillo que 
conviviu con Syra até a sua morte 
en 1970 e se converteu no alba
cea da memória da parella, remi
tiu para a colección Mulleres as 
memórias de·sua nai e se prestou 
a respostar a restra de cuestións 

-que as páxinas escritas, pola nai 

provocaban. Xoán Ramón tarda
ra ben anos en poder ler os escri
tos da nai, os ollos anubrábanse
lle e tiña que pechar os cademos, 
e agora mostrábase emocionado 
coa idea de que fosen publicados 
na Galiza, cando a obra de seu 
pai tamén estaba comezando a 
ser recoñecida no país. 

Volvian os seus diários máis de 
cincuenta anos despois de que 
ela marchara. O relato sorpren
día pala sua intensidade e mos
traba o arranque dunha muller 
que refuga vivir ªº acobillo da 
casa familiar para fuxir cos seus 
tres pequenos a México, o país 
que tan ben os acollera na sua 
mocidade. A forza da memória e 
a poténcia literária dos Diários 
levaban a que a leitura prendase 
conmovida pola sinceridade da 
história de vida que oferecian. 

Xoán Ramón Fernández contou
nos que Syra Alonso tirou sem
pre para adiante, que mália a 
imensa dor foi até a marte unha 
muller animosa. Que facia em
panadas ao xeito galega e a 
miúdo lembraba o último retrato 
que Francisco Miguel lle fixera 
en Oleiros. Aquel para o que 
ela, a muller do cadro, posara 
na Casa da Felicidade e do que 
dicia que, como un agoiro, ao 
pintor- lle saíra cos ollas tristes.+ 

Máscaras 
MANUEL CIDRÁS 

Se houbese alguén encar
gado de velar pola serie
dade dos procesos electo

rais , que polo visto non hai, 
debería prohibir que as campa
ñas coincidisen cos tempos do 
entroido. Esta divertida coinci
dencia vale para resaltar, a mo
do de caricatura, a íntima 
esencia carnavalesca que ten a 
aparatosidade das campañas. A 
apariencia seria e circunspecta 
dos candidatos, falando con 
solemnidade de temas trascen
dentes, non está moi lonxana 
do falso dolor e os prantos do 
Enterro da Sardiña. 

A ndaban as máscara de Az
nar polas rúas o outro día can
do veu a Vigo Aznar n per
soa, no medio dun de pregue 
de medios espectacular para 
sacar en directo no Tel diario 
un minuto de di cur o e ima
xe dun mar de gaivotas ban
deiras chegadas en aut bú , 
carnet en man, de t do os re
c u nch os de Galicia. Unha 
mi teriosa coordenación fai 
que nese minuto e e tea a 
pronunciar a frase crucial, a 
que debemos oir todos. O ne
nes da foto que rodean ao can
didato no escenario non on 
nenos, son máscaras, o memo 
que a multitude de extra que 
enchen o pavillón con másca
ras de felicidade, con máscaras 
que van ben para a ocasión, 
que van a máis cando o festi
val avanza. Máscaras de adhe
sión inquebrantable e grotesca 
que están alí non para o eu 
voto ser gañado senón para 
dar boa imaxe na tele, para as
pirar ao premio. 

O entroido é tempo de catarse 
e travestismo. Os homes vf -
tense de mulleres, as mulleres 
de homes, os civís de militare , 
os imbéciles e escuros de bo e 
xenerosos, o amig de inimi
gos e viceversa. O entr ido é 
tempo de viceversa, mái qu 
nada. Por iso e h ubese alguén 
encargad de velar p la ri -
dade das campañas deb ría fa. 
cer que non coincidisen co en
troido, por que non e pen ara 
que as promesas n fal a , qu 
as persoas son máscaras e a 
lítica un festiva l de viceversas. 

Ou se poderfa crer que o do
mingo, en votación popular, 
dáselle o premio á mellar com
parsa do entro ido. + 

V oLVER AO REGO 

U n documento do Vati
cano anúncia unha fu
tura autocrítica públi

ca sobre a evan xelización a 
sangue e fogo de tempos pasa
dos. Sen tempo non era, ainda 
que o perdón público solicita
do se faga entre panos quen
tes. O que non encaixa na ra
zón é a paralela beatificación. 
permanente dos denominados 
mártires da Cruzada de 1936. 
Porque r esulta qu e aquí a 
Conferéncia Episcopal di que 
xa non hai ren de que se arre
pentir desa época de opróbio 
nacional-católico. t 


