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]osé Carracedo Fraga 
Diccionario Latín-Galego 

O primeiro diccionario 
latín-galego. 
Un instrumento útil. 
Unha ferramenta máis 
na ·nosa lingua. 

Evolución do voto na Eleición Xerais 

1993 

Escanos Votos 

pp 141 8.201.463 
PSOE 159 9.150.083 
IU 18 2.253.722 
CiU 17 1.165.783 
PNV 5 291.448 
ce 4 207.077 
BNG 126.965 
ERC 1 189.632 
EA 1 129.293 
Ch A 
PA 
IC-V 
uv 1 112.341 
HB 2 206.876 

. ' , , . ,, . -.. ' . ' 

ANDRÉS PANARO 

1996 2000 

Esca nos Votos Escanos Votos 

156 9.658.519 183 10.230.345 
141 9.318.510 125 7.829.210 

21 2.629.846 8 1.253.859 
16 1.144.884 15 964.990 

5 317.373 7 351.816 
4 220.069 4 243.489 
2 219.043 3 302.726 
1 166.917 1 193.629 
1 115.512 1 100.570 

49.739 1 75.234 
134.800 1 205.733 

1 118.846 
1 91.350 
2 180.979 

-

' .. . . .. ..... . - -
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O triunfo por maioria absoluta do PP non invirte a dinámica de crecimento do BNG 

As eleicións xerais confirmaron 
as tendéncias anteriores 

-0- A. EIRÉ - PAULA CASTRO - H. VIXANDE - CÉSAR LORENZO 

O PP conseguiu a maioria absoluta no Estado, pero na Galiza aumentou só 25.000 votos, e segue ca seu des
censo nas cidades. Ainda asi, acada dous deputados máis grácias ao desplome do PSOE, que perde na Galiza 
187.000 votos. O BNG sobrepasa os 300.000 sufráxios, aumentando 82.000 máis respeito ao 96, e segue coa 
tendéncia ascendente que, de non racharse, levaríao nas próximas autonómicas a perta dos 600.000 votos. 

J votos nas actuais circunstáncias. O 
itenta mil votos máis son moitos 

É un moi bó resultado, só aque
les que non saben o que custa 
conseguir un voto novo se po
den sentir defraudados". Quen 

----asi tala é Francisco Trigo, depu
tado autonómico do BNG. Os 
nacionalistas debátanse entre a 
ledícia de que seguen a medrar, 
confirmándose as tendéncias, 
sobre todo nas cidades, e a ca
rraspeira do que puido ser e non 
foi: o grupo parlamentário. 

Foi esa idea, a da consecución de 
grupo parlamentário en Madrid, a 
sua idea forza da campaña. O 
non logralo pode trasmitir un rezu- _ 
me de fracaso cara a sociedade 
e, mesmo, para moitos militantes 
e simpatizantes. A dirección do 
BNG fai outros cálculos e olla co
mo se mantén a liña ascendente 
que os levaría a 600.000 votos 
nas eleicións autonómicas_ 

Ainda que a situación non é igual 
coa maioria absoluta do PP, pe-

. ro, sobre todo, ca desplome do 
PSOE e coa incerteza do seu fu
turo. O BNG, ainda que os seus 
dirixentes se neguen a dar esa 
mensaxe, terá que ir pensando 
en facerlle fronte por sí sós a 
Fraga nas próximas autonómi
cas, pero cunha mensaxe máis 
en positivo. Mesmo desde o 
PSOE son múltiples as voces 
que afirman que, nesta situación, 

No PP da Galiza preocupa o descenso nas ciclades. 

o léxico é que nos próximos co
mícios-autonómicos se situen por 
debaixo dos 1 O deputados. 

O obxectivo dos socialistas ga
legas nestes comícios non era 
axudar á derrota do PP, senón -
gañarlle ao BNG, quedar de 
segundos na Galiza. Así se 
evidenciou cando, na noite 
eleitoral, Emílio Pérez Touriño 
aparece todo afoute no médio 
da debacle para afirmar que 
cumpriran os seus obxetivos, 
"seguimos a ser a segunda for
za de Galiza". 

Estas declaracións non eran 
para enmascarar o fracaso, 
nen tan sequer para sair do tro
lla mauro da noite no que as 
gadoupas populares os barra
ran do mapa. Era, sobre todo, 
a constatación dunha estraté
xia posta en marcha na cam
paña eleitoral, sobre- todo na 
última semana. Foi aquí cando 
se produciu un pacto co PP. O 

PSOE sabia que non podía su
perar os seis deputados e que 
o BNG podía conseguilos. Foi 
por iso polo que puxeron a an
dar a campaña do "voto útil so
cialista", involucrando mesmo 
aos alcaldes. Unha das consta
tacións deuse en Lugo onde o 
PSOE sabedor de que estaba 
en xogo un escano entre PP e 
BNG e que eles non ian conse
guir outro, nen de lonxe, come
zou unha campaña publicitária 
para pedir o "voto útil socialis
ta'', e de ataques nos mitines 
ao BNG. Segundo os inquéri
tos, de conseguir o BNG un de
putado en Lugo, igualaría ao 
PSOE. Hai que ter en conta 
que en Lugo foi onde menos 
ascendeo o PP, tan só 2.200 
votos, baixando na cidade. 

Estes feitos foron os que leva-

ron a Beiras, en vários mítines 
nos últimos dias de campaña, a 
avisar ao PSOE "que non siga 
por ese camiño", ainda que todo 
quedou nun aviso e en lanzar
lles algunha zorregada palas ca
nelas como castigo. 

Os dous deputados 
a maiores do PP 

Os dous deputados máis conse
guidos polo PP sorprenderon a 
todos os analistas. Situaban a 
sua porcentaxe de votos sobre o 
50%, segundo os cálculos máis 
optimistas. Os nacionalistas ta
mén facian eses cálculos que, 
de sobrepasar o 19% dos votos, 
darialles grupo parlamentário 
próprio, mesmo seis deputados, 
dous por A Coruña e dous por 
Pontevedra, e un por Lugo e ou
tro por Ourense. 

Votos por circunscrición Xerais 2000 
Total o/o A Coruña o/o Lugo o/o Ourense % Pontevedra o/o 

pp 851 .468 53,8 326.740 51,73 129.549 57,96 120.599 56,9 274.580 47,11 
PSOE·EU 371.054 23,45 154.745 24,5 50.493 22,59 48.375 22,83 117.441 22,78 ' • 
BNG 302.726 19,13 124.840 19,77 37.10416,60 37.364 17,63 103.418 20,06 

Evolución do voto na Galiza ( 1979 • 1999) 
Aut.J81 XerJ82 Aut.185 Xer.186 l.t.inJB7 Europ187 Eurqi.189 Xer.J8g~ Aut.J89 Mln./91 XerJ33 Aut.193 Eur.194 l.t.Jn.195 Xer./96 

pp 302.475 489.355 512.114 504.623 456.698 513.744 313.124 517.795 583.759 570.417 734.203 746.961 624.761 757.025 806.846 
BNG 62.076 38.615 52.565 27.076 59.421 45.525 38.671 47.722 105.703 109.144 126.254 268.248 131.361 208.152 219.043 
PSOE 194.682 426.948 358.180 459.941 358.591 364.474 303.262 453.607 428.915 441.049 549.974 337.048 277.573 421.m 558.144 

A. PANARO 

Pero o PP barreu todas as por
centaxes estimábeis, sobrepa
sando o 54%. Con astes resul
tados, ao BNG faltáronlle 
16.000 votos para conseguir 
outros tres deputados. En Pon
tevedra quedou a tan só 3.000 
dun segundo escano que da
ban todos por feito, mália a 
acadar a máxima porcentaxe 
de votantes, o 20,06. 

O BNG cumplía as suas espec
tativas en votos 302.000 e en 
porcentaxe, 19, 13 %, pero o for
te descenso do PSOE, levou a 
que o PP aumentase considera
bel mente a sua porcentaxe e, 
pola leí de Hont, saise beneficia
do con dous noves deputados. 

Ainda así, o PP descendeu nas 
cidades a respeito das últimas 
eleicións xerais, que son as que 
hai que tomar como referéncia, 
polo distinto comportamento que 
se evidéncia no eleitorado. Esta 
é unha tendéncia que lles preo
cupa ao populares porque mar
ca a inclinación do voto xeral. 

A sua grande reserva de votos 
estivo nos pequenos concellos, 
con porcentaxes que, en moitos 

Pasa á páxina seguJnte 

Aut!J7 Mun./99 Xer. 2000 

793,427 709.870 . 851.468 
392,992 290.092 302.726 
297,981 294.941 371.054 ................................. ... , ,-,,,,._,, - "< • • ~ l , 1 '' , \ ...., "' .... -~ ~ ,.~ . - .- : .,. , - '1· • . •· ·' ... ._. - .. ~ ~ . - ' 

- . . ... - - . ... - . .. .... .. •# " , ·~ ' ··- .. ~~, ... ;.t.;;~ ,.o"-1.~ ¡ .... ,..,, .... ~fl. .. .111 t.JJ'[._ ,.-;,,.', 
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ven da páxina anteri~r · · 
casos, superaron o 80% dos 
votos. Foi aquí onde o naciona
lismo perdeu grande parte das 
suas posibilidad~s. Un nacion~- · 
lismo que, pola ~contra, come
zou a gañarlle ao PSOE en 
moitos pequenos concellos, al
go que antes ocorria en moi 
contadas ocasións no rural. Po
la contra, tamén os nacionalis
tas aumentaron os votos nas ci
dades, mesmo a respeito das 
municipais, sen distinción da
quelas onde teñen alcaldía ou a 

Abstención 
na Galiza 

Xeraism 
Xerais/79 
Municipais/81 
Autonómicas/81 
Xerais/82 
Municipais/83 
Autonómicas/SS 
Xerais/86 
Europeas/87 
Municipais/87 
Europeas/89 
Xerais/89 
Autonómicas/89 
Municipais/91 
Xerais/93 
Autonómicas/93 
Europeas/94 
Municipais/95 
Xerais/96 
Autonómicas/97 
Xerais/2000 

Resultados 
na Galiza 

Deputados 

pp 16 
PSOE 6 
BNG 3 

40,80 
49,50 
48,70 
53,60 
38,50 
42,30 
41 ,80 
41,10 
42,90 
37,90 
43,00 
41,00 
40,40 
36,30 
28,70 
34,38 
48,23 
32,31 
26 ,1 6 
33,70 
30,02 

Senadores 

12 
4 

-

.~\ i. ~ ~ . \. .._ . ..,.. ~ "':5 

~~-·:" ... -ESTA .SE.M~NA 

alcaldía é socialista, producín
dose un empate técnico co 
PSOE a votos, cando os socia
listas ·9s superaban amplamen-

·,1e nas últimas xe~ais . . :\' ·. -. 
.. 

Así as causas, estas· ele.icións 
xerais confirmaron as tendéncias 
de hai catre anos, pero a maioria · 
absoluta do PP pode. mudar- a$ 
percepcións sociais,.. aindc:f que ·o · 
signo desa nova conciéncia non 
se pode prever a quen beneficia
rá. Todo de depende da política 
duns e doutros. + 

Outras opcións 
na Galiza 

Nº de Votos 

EU-IU 20.244 
AUTO NOMO 3.033 
Democracia Galega 2.270 
CG 2.094 
FPG 1.826 
PH 1.694 
UC-CDS 1.631 
Es-2000 851 
FE 815 
PLN 662 
PADE 518 
FEl-FE 2000 292 

Votos en Branco 21 .423 .~ 

Votos Nulos 10.967 

. 

Circunscripción 
Única 

pp 14 
PSOE 6 
BNG 5 

Considerando á Galiza como un 
único distrito eleitoral. 

ANOSATERRA 
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¡: 1 . . ~ • ·;.. .• -,,_;o-y. De seguir a mesma tenc:léncia, o &NG poderia chegar aos 600.000 votos na eleicións autonómicas vindeiras. A. PANARO 

Evolución do voto nas cidades ( 1993 - 2000) 
pp BNG PSOE 

Xer.193 Mwi.195 Xer.196 Auf/97 Mun.199 Xerais/00 Xer.193 Mum.195 Xer196 AIJl/97 Mun199 Xerais/00 Xer193 MunJ95 Xer196 AuV97 Mun~99 Xerais/00 

Vigo 73.555 69.095 75.895 66.639 48.200 76.800 13.399 19.061 28.071 48.071 32.800 36.100 48.513 37.890 49.180 28.877 31.100 36.400 
Ponleveáa 17.893 15.989 20.511 17.689 15.505 20293 4.358 7.361 7.454 13.193 14.887 9.035 13.943 9.719 13.967 8.231 7.028 11.263 
Santiago 25.005 19.790 28.485 27.804 20.759 27.971 5.524 4.566 8.886 15.266 8.811 11.233 14.883 22.131 15.064 6.991 16.121 11.319 
Fenol 21 .040 13.545 23.567 19.233 12.916 21 .658 3.729 5.1 29 6.363 13.159 11.151 10.681 16.325 10.052 15.482 8.556 7.072 10.330 
A Corufta 63.640 49.128 n.986 57.637 29.321 63.148 11 .560 10.739 19.228 37.546 15.394 25.442 56.546 69.704 52.782 33.673 66.961 41.596 
lugo 23.490 21.718 26.571 23.658 19.000 26.071 3.324 6.750 5.899 11.782 9.346 9.253 1.5.519 8.943 16.500 10.000 10.411 13.535 
Ourense 27.491 26.513 28.969 28.620 26.786 29.297 5.035 11 .921 10.782 17.977 12.519 14.768 23.884 13.732 22.697 12.507 11 .180 16.222 

Aut.=Autonómicas Mun.=Municipais Xer.=Xerais 

. 

O voto das hipotecas 
As afirmacións que se viñan producindo nos últimos 
anos de que no Estado español xa era imposíbel unha 
maioria absoluta quedaron totalmente ridículas co 
triunfo do PP. Voltamos a unha situación semellante á 
de 1982 ainda que as circunstáncias e os 
condicionantes non sexa os mesmos. Se daquelas 
existía unha percepción social maioritária que 
demandaba un cámbio, agora o que exixe a cidadania 
é estabilidade. Os cidadáns votan, coma sempre, o 
que consideran mellor para si, e nestas eleicións, 
ainda que se poda criticar a sua cortedade de miras, 
apostaron porque siga a mesma política dos últimos 
catro anos. 

O España vai ben foi interiorizado pola maioria 
eleitoral. E non só porque fose un slogan afortunado, 
senón porque baixaron as hipotecas, pudendo 
accederá propriedade da vivencia unha nova xeración 
(máis de 3.000.000 de persoas en condicións 
impensábeis hai catre anos). O parque móbil estatal 
tamén se renovou nun 43%, e as privatizacións (pan 
para hoxe, fame para mañá) permitiron acometer un 
importante plan.o de infraestruturas. Por outra parte, o 
boom das novas tecnoloxias criou unha psicose de 
cámbio, perspectivas novas e esperanzas 
inagardadas. 

perfeitamente para o PSOE en 1996, foi evidenciado 
como totalmente infundado. Nengunha das debacles e 
catástrofes que se anunciaron se cumpriron. O PSOE 
pagou agora as falcatruadas realizadas desde 1982, 
sobretodo a mans da xuventude. Pero non só foi o 
GAL, a corrupción, senón a despolitización e 
desideoloxización da sociedade, a instalación da 
cultura do banal, do efémero, do triunfo fácil. Agora 
colleron o que sement_aron e a sua perda arrasta ds 
ideólogos da "modernidade". 

Neste contexto, o nacionalismo galego atopábase 
nunha perigosa situación. Non só era máxima a 
dificuldade para conseguir os seus obxectivos 
políticos, senón que se podía ollar nunha tesitura 
semellante á de 1982 se non tivese madurado 
politicamente e estruturado organizativamente. Doutro 
xeito estaria vivendo agora unha nova catarse como a 
que carcome a esquerda estatal. 

hoxe todos estarian talando do éxito rotundo. 

O medre do nacionalismo nas cidades e o descenso 
do PP nas capitais a respeito das xerais, mostran a 
mesma tendéncia que se viña repetindo nos últimos 
comícios e que o mesmo Mariano Rajoi considerou 
como tendéncia "preocupante" nas últimas eleicións 
autonómicas. Esa tendéncia e a constatación de que o 
eleitorado vota diferente segundo o tipo de consultas, 
situa o BNG en idéntica posición que estaba despois 
das municipais para que Xosé Manuel Beiras poda 
acceder á presidéncia da Xunta. 

Ainda así, os nacionalistas galegos non poden 
esquecer a nova realidade (a novas realidades a 
sociedade tamén reacciona de xeito diferente) e terá 
que adaptar q seu discurso para convencer os 
eleitores que lle son necesários. O BNG debe de 
apresentarse como opción positiva de Governo e non 
tanto como descalificadora ou deslexitimadora 

Mais o nacionalismo galega conseguiu uns grandes daqueles que, ano tras ano, conseguen a maioria 
resultados nas circunstáncias adversas nas que se absoluta nas urnas. O BNG está abrigado a conseguir 
moveron estas eleicións. Ben é certo ·que non acadou o apoio de moitos dos que hoxe llo dan ao PP. Neste 

·o grupo parlamentar, a sua meta, pero debeuse ao senso haberia que entender as palabras de Francisco 
reparto de votos, pois o BNG superou a barreira dos Rodríguez cando afirma que unha das prioridades do 
300.000 votos nunhas eleicións xerais. Con tres BNG en Madrid vai ser a de conseguir que o PP 
pontos menos do PP (o 53%, os cálculos do BNG cumpra coas suas promesas coa Galiza e, se non o 

-· Se-isto--nortabondase-para f1t1e-a-maferta deeidise-e - - - - - estaban-en qble-non-superase.o.50%.,h .os. -- --- - -- -- - _ Jai,.polos_en.evjdéncia ante a socie0ade-. f. .... • -.."·"· ·"'·· 
seu voto, o medo á direita; que funcionou nacionalistas galegas conseguirian 6 deputados e A NOSA TERRA 
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ACOROÑA - . 
CONCELLO pp BNG PSOE OUTROS 

Abegondo 2.084 496 578 84 
Ames 5.049 1.975 1.763 222 
A ranga 1.251 168 199 13 
Ares 1.577 605 710 61 
Artelxo 5.196 1.946 2.862 348 :¡· .:. 

.-
Arzua --2.395 ' 983 745 .. -76 /:· 
Balla,A 1.906 .,, so3 ···- -- 571 ~ ·- 28 !'" ' . -• ·-Bergondo - - 2.073 . "574 966 .79 
Betanzos 3.714 1.138 2.648 176 
Boimorto 1.062 218 282 27 
Bol ro 5.440 2.713 2.007 176 
Boqueixón 1.895 :360 • :.i_, 464 22 
Brtón 1.934 :·520 ·" .641 '~-; 6.~ ;~""* 
Cabana 2.161 509 . e 7.82"' - . - -_ 28 

C8banas 832 343 572 :® 
Camariñas 1.543 515 1.486 · \13· 
Cambre 3.974 1.809 2.812 302 
Capela, A 308 197 349 2 
Carba no 8.909 3.973 3.476 212 
Cariño 1.449 512 796 26 
Camota 1.548 791 734 44 -Carral 1.546 426.- . ·973_ ,. 

52 
Cede Ira· 2.249 1.205 " 811 

·, 
.' 73 ~~ \ 

cee- ·- - ·:- 2.135 727 ' . 1.539 
,. -. 4Z. < -

Cerceda 1.802 - 397· 1.2'96 .. . 55· • 
> 

Cerdido 683 145. 99 9-
Cesuras " 1.050 224 280 15 
Colrós 757 129 229 10 
Corcublón 384 438 -246 2Ó 
Coristanco 3.275 750 1.050 - . 52 
Coruna,A 63.148 25.442 41.596 4.499 
Culleredo 3.999 2.196 3.846 289 
Cúrtls 1.613 376 452 ' 18 
Dodro 1.146 472 397 25 
Dumbrta 795 372 908 28 
Fene 2.991 2.959 1.807 394 
Ferrol 21.658 10.681 10.330 1.900 
Fisterra 1.339 557 564 27 
Frades 1.028 373 334 14 
lrixoa 682 137 218 12 
La racha 4.434 1.045 1.536 49 
Laxe 1.1 59 324 632 32 ' 
Lousame 1.224 493 705 39 
Mal pica 2.454 890 1.123 85 
Mallón 828 ' 154 324 14 
Mazaricos 1.903 637 448 31 
Mellde 3.278 788 666 132 
Mesia 1.135 388 -- 282 28 

. Miiio 1.740 495 636 39 
Moeche . 611 141 134 65 
Monfero 612 197 398 19 
Mugardos 1.616 744 993 176 
Muros 2.808 1.426 1.436 89 
Muxla 1.925 585 1.136 45 
Narón 7:921 3.659 3..251 517 
Neda 1.461 807 935 169 
Negrelra 2.619 629 975 46 
Noia 4.687 1.616 2.041 145 
Olelros 7.019 2.471 3.921 444 
Ordes 3.617 ·1.292 1.344 245 
Oros o 1.637 5o4 568 55 
Ortlguelra 3.212 632 973 104 
Outes 3.071 808 828 164 
Oza dos Rios 1203 250 346 35 
Pademe 957. 256 510 32 
Padrón 3.365 1.077 ' 1.216 60 
Pino, O 2.028 364 335 56 
Ponteceso 2.596 652 912 65 
Pontedeume 2.478 1.337 1.217 130 
Ponles, As 2.274 2.706 1.282 235 
Porto do Son 2.997 988 1.570 82 
Póvoa do Caramllíal 3.332 1.352 1.438 87 
Rlanxo 3.003 2.077 2.035 108 
Rlbelra 8.799 2.761 2.463 258 
Rols 2.158 632 532 27 
Sada 3.460 1.098 1.940 168 
San Sadumllio 1.171 406 371 -27 ' Santa Comba 4.266 1.140 1.136 58 
Santiago 27.791 11.233 11.319 1..251 
Santlso 998 222 219 36 
Sobrado 1.172 130 188 125 
So mozas 869 62 1 112 3 
Teo 4.837 pos 1.7.59 . 171 
Toques 920 - 81 123 - 7 1 

Tordo la 2.118 373 383 39 
Tauro 1.767 477' 479 33 
Trazo 1.261 291 426 46 
Val do Dubra 1.810 403 563 21 
Valdovllio 2.276 576 

I' 
682 72 

Vedra 1.894 436 617 30 
Vllarmalor 463 117 . 146 15 
Vila5antar 675 156 93 3 
Vlmlanzo 2.121 916 2.006 38 
Zas 2.090 860 596 34 

, LUGO 
CONCELLO pp BNG PSOE OUTROS 

Abad In 1.281 298 201 16 
Alfoz 1.125 166 372 21 
Antas de Ulla 1.217 266 240 5 
Baleira 888 167 232 8 
.Baralla 1.144 358 442 12 
Barreiros 1.394 r 450 401 29 
Becerreá 1.199 341 569 14 
Begonte 2.106 258 361 17 
Bóveda 880 218 306 5 
Burela 2.627 664 733 155 
Carballedo 1.538 351 343 14 
Castro de Reí 2.200 762 526 36 
castro verde 941 433 665. 60 
Cervantes 452 162 400 13 
Cervo 1.563 558 1.017 70 
Chantada 3.754 1.233 1.055 73 
corgo,o 1.348 504 597 46 
Cospeito 2.414 509 667 45 
Folgoso do Courel 457 66 418 5 
Fonsagrada, A 1.302 622 897 108 
Foz 2.938 893 2.014 109 
Friol 2.413 453 584 40 
Gultlrtz 2.336 794 681 41 
Guhün 1.573 462 328 16 
fnclo,O 1.196 294 367 . 12 
Láncara 1.035 440 413 23 
Lourenzá 1.099 349 373 32 
Lugo 26.071 9.253 13.535 1.460 
Melra 875 181 187 12 
Mondolledo 1.942 407 663 45 
Monforte de Lemos 6.719 1.940 2.661 261 
Monterroso 1.275 367 603 23 · 
Muras 598 86 14'1 3 
Návia de Suarna 873 135 292 . 11 
Neguelra de Mul\lz 34 14 82 o -
Nogais, As 367 94 493 8 
Ourol 693 93 396 10 
Ou leiro de Reí 2.072 511 363 26 
Palas de Rel 1.940 403 494 21 
Pant6n 1.643 282 511 15 
Parad e la 1.048 280 440 6 
Páramo, O 797 215 223 7 
PaS1orlza, A 1.721 436 369 31 
Pedrafita do Cebreiro 324 120 614 7 
Poi 979 276 193 1.0 
Pontenova, A 1.599 297 455 31 
Portomartn 766 273 147 6 
Póvoa do Brollón-- 959 225 410 24 
Qulroga 2.105 217 550 30 
Rábade 587 157 288 12 
Rlbadeo 3.062 1.012 1.342 121 
Ribas de Sil 429 72 361 10 
Rlbelra de Plquln 351 68 159 6 
Riotorto 770 316 226 18 
Samas 956 258 193 2 
Sárria 3.384 1.587 2.092 177 
Savlñao,O 2.094 732 636 23 
Saber 1.502 258 390 13 
Taboada 1.504 356 529 28 
Trabada 854 102 169 15 
TrlacaS1ela 231 62 237 3 
Valadouro, O 1.041 186 447 13 
Vlcedo,O 800 202 305 33 
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Vilalba ~ 

1 

6.534 

1 

1.194 

1 

1.302 

1 

84 
Vlvelro 4.930 1.717 2.148-. ' 280 
Xermade 891 316 235 13 
Xove 1.759 333 409 38 

~· 

........... OURENSE : · - -
CONCELLO pp BNG PSOE OUTROS 

~ 

Allerlz . 1.119 1.759 _ 364 24 

" ·. Amoéiro ~ . . .~ :\. . 862 ' 2'75.- .. : 3~!1 ~ ,- ·32 
- Amola ... -· 562 184..;. L t28 J 7 ·- ~ 

Avión - ' '''1.343 --. 66 .. 
" 

-82 .: 5 . 
Baltar 628 170 107 13 
Banda 1.224 222 241 5 
Ballos de Molgas 908 288 .·262 --8 
Barbadás 1.849 781 "740 46 

•. ·earco,o .- 3.264 . _ .. 855 '· W1 r 213 
.Beade 278 - 43 . ~ . ..: · 9-1 -· .. ;.1_ 
Bearti ... ~ ' 861 37 2e 4 ~ 

Blancos, Os 586 89 164 84 
Bobo ras 1.489 219 367 11 
Bola.A 798 153 113 8 
Bolo, O 624. 119 152 5 
Calvos de Randin 580 73 201 1 

' carballeda de Av1a 630 102 317 ·-;-< .47 
cartlalle<Ía Valdeorrras 710 119 320 15 -
cdí'ballll'iQ, o •. 4.165" 1.351 1.952 74· 
·cartelle ' •• 1.653 533 426 1-6 
castre10 de Miiio 951 177 349 9 
Castrelo do Val 417 - 117 324 4 
'castro ca1delas- - 626 106 575 11 
Cea 1.392 457 298 17 
Celanova 2.252 680 638 41 -Cenlle 777 168 190 10 
Chandrexa de Quelxa 473 48 74 5 
Coles 1.207 357 532 24 
Cé>rtegada 636 63 222 5 
Cualedro 1.227 193 152 21 
'Entrtmo 438 95 390 8 
Esgos 702 95 110 12 
Gomesende 453 101 155 3 
Gudil\a,A 715 144 312 14 
lrtxo,O 976 147 241 12 
Larouco 274 55 105 4 
Laza 801 219 225 23 
Leiro 868 220 235 12 
Lobelra 576 103 163 8 
Lóbios 1.113 144 408 13 
Maceda 1.400 405 329 16 
Manzaneda 541 103 142 109 
Maslde 1.647 231 356 11 
Melón 584 123 219 18 
Merca, A 1.31-0 274 139 7 
Mezquita, A 406 65 277 1 
Montederramo 532 131 146 10 
Monterrei 1.530 206 . 573 24 
Mullios 1.005 180 309 5 
Nogueira de Ramuin 1.431 218 283 10 
Olmbra 896 139 251 12 
Ourense 29.297 14.768 16.222 1.515 
Pademe de Allarlz 737 168 181 8 
Padrenda 1.196 187 273 13 
Parada de Sii 428 64 93 
Pereiro de Aguiar 2227 453 427 176 
Peroxa,A 1.208 210 362 29 
Petin 374 76 234 14 
Pllior 754 196 168 4 
Pontedeva 290 38 73 1 
Porquelra, A 453 173 132 6 
Póvoa de Trives 1.134 185 511 18 
Punxln 418 80 176 6 
Quíhtela de Leirado 556 59 66 8 
Ralrtz de Velga 572 340 166 19 
Ramirás 878 255 203 4 
Rlbadllvla 1.816 855 1.158 342 
Rió 462 72 101 4 
Rlós 671 189 473 15 
Rua,A 1.648 503 851 60 
Rublé 559 139 493 12 
Santo Amaro 709 139 201 8 
SanClbraodas VI~ 1.632 251 609 13 
Sandiás 767 155 272 9 
Sarreaus 950 181 121 2 
Taboadela 746 175 201 8 
Telxelra, A 349 42 45 1 
Toén 955 241 

~ 
418 14 

Trasmln!is 626 134 507 14 
Veiga, A 749 63 224 5 
Verea 467 132 325 3 
Verin 4.095 1.141 1.522 106 
Viena do Bolo 1.418 291 713 27 
Vilamarin 1.270 269 171 17 
Wimdl,dll Valdaonas 1.012 125 480 17 
Vllar de Bárrio 1.012 155 212 9 
Vllar de Santos 184 447 45 3 
Vllardevós 757 174 773 17 
Vllartlio de Censo 361 94 83 
Xinzo de Umia 3.046 903 1.492 247 
Xunquetra de _Ambla 1.180 167 163 17 
)(¡rq.oeia de 8;¡Blafiedo 547 73 80 2 

PONTEVEDRA 
CONCELLO pp BNG PSOE OUTROS 

Agolada 1.701 319 284 13 
Arbo 1.471 334 383 36 
Balo na 3.377 1.158 1.163 138 
Barro 1.240 373 408 39 
Bue u 3.867 1.534 1.196 133 
Caldas de Reís 2.484 808 1.656 f>7 
Cambados 4.807 1.908 1.418 109 
Campo Larneiro 798 174 403 12 
Cangas 6.838 3.519 1.843 545 
Cañiza, A 2.477 306 556 41 
Catolra 1.009 475 717 42 
Cerdedo 724 202 ' 302 15 
Co1obade 1.475 492 1.o26 41 
Covelo,O 1.635 232 220 23 
Crecen te 1.230 239 252 23 
Cúntis 1.529 583 1.025 43 
E>ozón 740 180 142 4 
Estrada, A 8.080 2.388 2.601 461 
Forcarel 1.992 412· 535 33 
Fornelos de Montes 410 138 . 701 9 
Gond.omar 3.573 1.24Ó 1.493 121 
Guarda, A 3.402 1,000 1.234 195 
llla de Arousa 1.185 751 1.206 79 
L.alin 8.290 1.851 1.801 146 
Lama, A 1.043 139 332 16 
Marin 6.993 2.181 3.034 247 
Mealio 1.995 486 613 40 
Me is 1.736 514 571 246 
Moalla 5.079 2.556 1.574 404 
Mondariz 2.027 519 731 35 
Mondartz-Balneárto 282 109 55 11 
Maraña 1.324 360 1.014 34 
Mos 4.353 1.6Ó7 2.057 151 
Neves, As 1.716 . 343 718 37 
Nlgrán 4.844 1.501 2.118 187 
Ogrobe 2.846 1.331 1.701 22S 
Ola 1.005 230 544 21 
Pazos de Borbén 1.247 329 223 15 
Polo 4.035 1.852 1.665 145 
Ponteareas 5.353 1.705 ' 2.460 201 
Ponte-Caldelas 1.966 520 598 42 
Pontecesures 973 436 299 19 
Pontevedra 20.293 9.035 11.263 . 1.063 
Porriño, O 5.274 1.820 1.827 163 
Portas 1.158 \ 368 429 13 
Redondela 7.631 3.351 4.615 561 
Rlbadúmla 1.778 472 . 557 41 
Rodeiro 1.355 312· 600 19 
Rosal, o 2.002 567 937 43 
Salceda de Caselas 2.374 657 509 43 
Salvaterra de Millo 2.463 756 1.491 76 
Sanxenxo 5.362 1.507 2.040· 107 
Sllleda 3.420 971 1.089 112 
Soutomaior 1.832 711 596 41 
Tomillo 3.819 1.081 1.290 62 
Tui 6.038 1.534 1.608 159 
Valga 2.407 612 642 53 
Vigo 76.804 36.108 36.430 5.342 
Vllaboa 1.481 939 913 46 
Vila de Cruces 2.735 720 647 56 
Vllagarcla de Arousa 9.036 3.511 5.919 449 
yuanpv¡i>~e.A'.o~sa _ • 4.167 954, -¡} .J ;¡"' .• '"' ~\!67 .. ) J ' 119 
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O voto persoal e segreclo é unha prática pouco habitual na Galiz.a. A. PAN.ARO 

O BNG comeza a superar ao PSOE tamén no rural 

O PP só perde 
en 13 municipios 
Tan só 13 municípios, dos 315 
que compoñen Galiza se lle es
capan ao triunfo do PP. Nos an
teriores comícios xerais foron 
médio cento de municíos nos 
que gañou a dereita, pero, ago
ra o PSOE desfondou. 

O PSOE só gañou nos municf
pios de A Capela, Dumbria, Ne
gu e ira de Muñiz, As Nogais, 
Triacastela, Pedrafita, Vilarde
vós, Fornelos de Montes e a llla 
de Arousa. 

Para o BNG é significativo o 
triunfo en As Pontes. O BNG re
cuperou a alcaldía neste conce
llo por maioria absoluta despois 
da moción de censura que pro
moveu Romai Beccaria en 1997 
contra os nacionalistas e, agora 
consolidou a sua supremacia 
nas xerais, algo que antes non 
tiña ocorrido nunca. Tamén ga
ñou nos seus tradicionais bas
tións de Corcubión, Vilar dos 
Santos e Allaríz, ainda que, nes
te último concello o seu alcalde 
Anxo Quintana non saise depu
tado. O dia das votacións, al
guns veciños afirmaban que non 
ia votq.r para o BNG para que 
non sacasen a Quin da alcaldia. 
Asi os votos nacionalistas baixa
ron a respeito das municipais. 
En Fene, outro concello tradicio
nal do BNG non conseguiron es
ta vez derrotar ao PP. 

O BNG tamén sube unha média 
de 5 pontos nas vilas de tama
ño médio a respeito das últimas 
eleicións xerais. Existen zonas 
dun aumento importante, como 
é a comarca do Salnés, tanto 
en Vilargarcia, como en Camba
dos ou en O Grol/e f;n. Vhmiro.,· ,.. 

de onde era candidato Hernán 
Naval, o BNG tivo un ascenso 
de máis de 9 pontos. Pero o 
máis importante para o BNG é 
que comezou a superar ao 
PSOE en moitos concellos me
dianos rachando a tendéncia 
existente até de agora nas xe
rais. Alguns destes concellos 
son tan importantes coma Car
ballo, Riveira, Narón , Ponte
deume ou Rianxo (estes dous 
con alcaldes socialistas); 
Chantada, Celanova; Bueu, Mo
aña ou Poio. Pero onde se olla 
máis a parda do PSOE e o au
mento do BNG foi nos conce
llos eminentemente rurais nos 
que arrasa o PP. Hai un dado 
significativo, o BNG aumenta 
considerabelmente naqueles 
concellos onde gañou a Frente 
Popular en 1936, o que quer di
cer que, se non se garda unha 
memória, si que hai un maior 
substrato para un cámbio políti
co, unha cultura política diferen
te, ainda que sexa acochada. 

A sangria do PSOE a respeito 
da xerais nas vilas médias foi 
ainda máis acusada que nas ci
dades, incluidos aqueles conce
llos nos que governa, mesmo 
con maioria absoluta. Asi, en Vi
lagarcia pasou de?.555 votos en 
1996 a tan só 5.519 votos nes
tas útimas xerais. No Carballiño 
nestas eleiccións xerais acadou 
1.952 votos, fronte aos 2.699 de 
1996, cando governaba en coa
lición co BNG. En Betanzos aca
daba en 1996 3.217 votos, fron
te aos 2.648 de agora. En Xin
zo, onde o PSOE conseguiú o 
governo municipal, agora ten só 
un tércio dos que consegiu o 
PP.,1 1i11ái~"deit3:.0QG ,vqtos 1 + - r:L·~ 
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O PSOE baixou en todas e noPP son significativas as 
baixas de A Coruña, Ferrol e Compostela 

. 1 

O BNG aumentou 
os votos en todas as capitais 
Na cidade de A Coruña o que 
máis perdeu a respeito de 1996, 
as anteriores xerais, foi o PSOE, -
que minguou en 11.186 votos. O 
PP fíxoo en 9. 738 e o BNG au
mentou en 6.214. En Pontevedra 
o PSOE descendeo en 2. 700 vo
tos, mentres que o BNG ascendía 
en 1.500 votos e o PP, pola con
tra, baixaba 1 .909 sufráxios. 

En Vigo, o PSOE descendeo en 
12. 780 votos, o BNG subiu en 
8.029 e o PP obtivo 905 sufrá
xios máis. En Compostela, pola 
contra, o PP descendeo 514 vo
tos, ainda que se mantivo no ru-

ral e baixou sobre todo naqueles 
bairros onde habitan funcioná
rios. O BNG gañou 2.347 votos 
e o PSOE, mália o tirón de Ce
refino Díaz e da alcaldía, obtivo 
3.745 votos menos . • 

No Ferrol o PSOE pardeo 5.142 
votos, o PP 1.909 e o BNG au
mentou 4.018. En Lugo o PP 
minguou en 500 votos, o PSOE 
en 2.965 e o BNG aumentou en 
3.354. En Ourense o PSOE par
deo 6.264 votos, o BNG aumen
tou en 4.078 e o PP, coa alcal
día única nas cidades, aumen
tou en tan só 583. • 

O minguado número de votos conquerido por Franchco Vázquez e Cartos Principe im
pédelles ter o papel relevante que ambos arelaban. x.c. 

O coruñés saca 52.000 votos menos 
que Fernández Moreda hai catre anos e o vigués 
queda por baixo do candidato do BNG na sua cidade 

Fracaso de Carlos Príncipe e 
Francisco Vázquez no Senado 
Francisco Vázquez conseguiu 
52.082 votos menos que Fer
nández Moreda hai catro anos. 
Vázquez quedouse agora en 
164.442 votos, fronte aos 
216.524 votos do seu concellei
ro de urbanismo na corporación 
coruñesa. Tamén acadou unica
mente 9.731 votos máis que a 
candidatura socialista ao con
greso, e só 34.000 votos máis 
que a candidata do BNG a se
nadora, Maria do Carmo García 
Negro. Vázquez, tampouco su
perou en votos a ningun dos se
nadores do PP, quedando a ca
se cinco pontos porcentuais de 
Ramón Rodríguez, o menos vo
tado dos-populares. A candidata 
nacionalista, 9arcia Negro, aca
dou o mesmo porcentaxe de vo
tos que a menos votada dos so
cialistas, Villanueva Nieves. 

Estes resultados hai que anali
salos á luz da campaña invidua
lista que puxo en marcha o al-

. calde coruñés cara lograr unha 
praza de Senador e demostrar 
que tiña, por si só, moito máis ti
rón que o partido. Os dados non 
lle deron a razón, mália aos car
. tos gastados na campaña indivi
dual e aos apoios conseguidos, 

con Plataformas incluidas e ga
binetes de prensa pagos para 
influir nos médios de comunica
ción. Esta foi a segunda grande 
derrota de Francisco Vázquez 
fronte ao seu partido, por máis 
que tenten emascarala. 

Tampouco Carlos Príncipe saiu 
millor parado, mália a conseguir 
praza de senador. Perdeu 
44.425 votos, dos 162.242 vo
tos que acadou hai catro anos, 
indo en terceiro lugar da lista 
socialista, pasou agora a tan só 
112.817. Só superou os votos 
do seu partido para o Congreso 
en 1.376 sufráxios. O dado é 
ainda máis significativo se te
rnos en conta que en Vigo, onde 
Príncipe é tenente de alcalde e 
cabezaleiro do PSOE, ex alcal
de en duas lexislaturas, foi ven
cido polo candidato do BNG Xa
vier Alonso por case 2.000 vo- . 
tos, --38.427 votos do naciona
lista, por 36.569 do socialista-, 
mália que o ex alcalde vigués 
tamén realizou unha campaña 
personalista, pero de menor te
nor que en 1996. Alonso supe
rou os votos do BNG noutros 
case dous mil, máis ca Príncipe 
aos do seu partido.+ ~ 1 
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O PSOE debátase entre 'renovación' e 'refundación' 
despois da dimisión de Almunia· 

Amar quer aproveitar a maioria 
absoluta para centrar ao PP 
Aznar negociará co_n CIU e 
ce para que apoien a sua in
vestidura. Tenla asi dar unha 
mensaxe de diálogo e de po
lf ti ca "centrista" que- xa 
anunciou na noite eleitoral. 
Con quen non negociará é co 
seu anterior sócio, o PNV. O 
PSOE, pola contra, debátese 
de novo entre "renovarse" 
ou "refundarse" nun congre
so a celebrar en Xullo. IU, po
la sua banda, anúncia tamén 
cámbios, sen que se albis
que moi ben por onde irán. 

''Xa- ninguén é de ningoén",-con 
estas palabras tentou Mariano 
Rajoi poñerlle ao Franquismo a 
pesada lousa popular de máis de 
dez millóns de votos, a maioria 
da povoación estatal que acudiu 
ás fumas. Non é mal xeito de en
terralo, sobre todo porque será 
unha cárrega moi pesada para 
todos aqueles que queiran levan
tala. Rajoi sábeo e afirma que, 
agora o "franquismo, a derecho
na ou o perigo das libertades, 
epítet9s que a esquerda veu de
dicando ao PP, están abocadas . 
ao máis absoluto dos fracasos". 

Estas declaracións de Mariano 
Rajoi, un dos grandes triunfado
res da noite eleitoral, tanto na 
Galiza como en Madrid, hai que 
lelas co complemento doutras 
realizadas a respeito da Galiza: 
"o grande triunfo do PP débese 
á renovación". Quer dicer, Aznar 
e Rajoi van apostar por retirar 
da circulación calquer tufo do 
franquismo que lles quede ainda 
en cárregos importantes do par
tido. Na Galiza teñen a Fraga. 
Até de agora Fraga era intocá
bel. Agora, co grande triunfo de 
Aznar xa non. Xa non necesitan 
del. Tanto é así que moitos xa 
soñan con que Fraga decline 
apresentarse como candidato á 
Xunta nas próximas eleicións e 
que deixe xa paso a Rajoi. Os 
resultados nas cidades seguen 
a preocupar. Non subiron. 

Pero Rajoi prefire agardar catre 
anos. Hai quen di que aposta por 
suceder a Aznar. Se non é asi, 
poderia pensar en voltar a Gali
za. Pero a batalla xa se desatou 
ao dia seguinte das eleicións ao 
valorar os resultados. Unha bata
lla que terá una cruenta continua
ción cando se celebren os conse
llos provinciais e locais que apra
zaron por mor dos comícios. A 
guerra no PP galego vai conti
nuar. Uns e outros só fixeron ar
marse de votos e razóns. 

O debate no PSOE 

O debate sobre o futuro do 
PSOE xa comezou a mesma 
noite eleitoral. A dimisión de Al
munia puxo a andar todas as 
ideas enfrontadas sobre o parti
do. Borrell afirma que o Felipis
mo está "enterrado". lbarra bóta
lle a culpa aos "ideólogos de Pri
sa", na vez de aos seus compa
ñeiros por facerlles caso, recla
mando un "partido, partido". 

Amar foi o grande triunfador das eleicións. Agora quer aproveitar a ocasión para 
desmantelar o ºvello partido". P. B. 

refundar un partido liberal que 
claro está, opoñeríase ao aborto 
e ao recoñecimento das na
cionalidades, criticando a Mara
gall. Chaves négase a saltar á 
política estatal. 

guismo", ao "progresismo", ao 
"imbricarse na sociedade" que 
propugna ·ceferino Díaz. O pro
blema está en que oferecerlle a 
esa sociedade. E niso non se 

Guerra foi tan sá
bio de non quei
marse na campa
ña ao mancarse 
nunha perna. Se
rra dimite en Ca
talunya. 

No partido deba
ten quen debe de 
mandar despois 
da dimisión da 
executiva. Uns 
afirman que os 
"baróns". Pero ca
da vez quedan 
menos, van per
dendo peso no 
partido. En Cata
lunya ameazan 
con segregarse 
definitivamente do 
PSOE. A liña 
catalanista pro-
pugna un achega-

1 Xa ninguén 
é de ninguén", 
con estas 
palabras tentou 
Mariano Rajoi 
poñerlle ao 
Franquismo a 
pesadalousa 
popular de máis 
de dez millóns 
de·votos" 

mento a ERC e a CiU contra o 
- PP. Hai xa quen tala, de novo, 
dunha formación catalanista 
'transversal" de esquerdas. Con 
socialistas, con republicanos, 
cos de Iniciativa ... En Xullo habe
rá congreso estatal. 

poñen de acor
do. Cada diri
xente socialista 
ten a sua men
s ax e. Mesmo 
hai diferéneias a 
respeito dos 
pactos co BNG, 
ainda que a 
maioria pense 
que "de non dar
se iríanos moito 
pior". Pero Ta
boada, en Pon
teved ra non 
pensa así. E ca
da un anda a fa
cer a guerra po
i a sua banda. 
Polo menos en 
tres grupos. 

De momento se
mella existir un 

·c o n s e n s o 

Francisco Vázquez vóltase a E na Galiza? Na Galiza seguen 

maioritario en 
que non se pode voltar a mu
dar de secretário xeral. Agora 
ben, desde A Coruña queren 
defenestrar a Príncipe, a Villari
no, a Louro, a Sueiro ... E teñen 
apoios en moitos outros conce
llos, pero non moitas razóns de 
peso, unicamente en culpar da 
desfeita ás listas escollidas . 
Saben que non é certo. • • P.?~!~la~ p~r~ ~~~retário x_e!~I : _ coma sempre. Volta ao "gale-
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Pita Varela avisa á oposidón de que se 'prepare' para o que vai vir 

O 'corte de mangas' do conselleiro 
. ---~ - ·_ , - "' .. .. ./ 

O Conselleiro da Presidén
cia, Xaime Pita interpretou os 
resultados dos comícios xe
rais como un "corte de man
gas" aos movimentos so-

. ciais que ·protestaron contra 
a política governamental na 
Galiza. Despois, dirixíndose 
aos deputados da oposición, 
Pita advertiunos para que 
"se preparen·", ante os catro 
anos de maiorra do PP., e, 
"men~res tanto, aguántense". 

Un día despois de os dirixentes 
populares ofereceren consenso 
aos grupos da oposición en Ma
drid. O mesmo día no que Aznar 
anunciaba que os resultados 
"pasaran páxina" ca franquismo 
e a intoleráncia, o conselleiro da 
Presidéncia e voceiro do PP, Pi
ta Varela, apouquiñou Clara
mente os nacionalistas e socia
listas. Pero non foi o único, a 
sua atitude foi coreada e aplau
sada polos seus compañeiros 
de escano, incluídos os conse
lleiros. E respaldada implícita
mente polo presidente do Parla
mento, García Leira. 

vo era bon para que desde os 
escanos do PP sacasen á fies
tra a sua vjtória manchada de 
sangue, como se a democrácia 
fose moza. A intervención do 
nacionalista Emílio López foi se
guida desde as bancadas popu
lares con rexoubeo e desprezo 
total. Cando chegou a hora de 
votar a proposta do BNG, come
zaron os berros de "183, 183!", 
como se estivesen nun campo 
de futbol. -

Rexoubeo 
xenerali:zado no PP 

Pero foi ante as crítica.s dos so
cialistas en matér:ia de infraes
·truturas ca(ldo o voceir_o popular 
e conselleiro, Xaime Pita, puxo 
sobre a mesa os resultados elei
torais para avalar a eficácia do 
Governo. Foi aqui cando empre
gou o do ''fino corte de mangas 
ás plataformas que protestan en 
contra nosa". E como ainda non 
lle daba a medida a sua afoute
za, advertí u á oposición: "prepa
rádevos para o que pode vir 
agora", acusando ao BNG de li
derar as protestas sociais. 

contrário. Foi por isa polo que o 
escolleron, e todo indica que, 
nestas circunstáncias, a sua fa
chendosidade irá en aumento, 
se ternos en canta que as suas 
contestación foron aplausadas 
polos seus compañeiros. 

Cando talaba Ismael Rego os 
populares seguían coa sua re
xouba. Significativa era a atitu
de dos conselleiros Celso Cu
rrás e Hernández Cachón . O 
parlamentario socialista quei
xouse ante o presidente do par
lamento pola atitude dos popu
lares e este, que antes deixara 
facer, agora, nunha posición 
surprendente e intolerábel 
(desculpada despois) contes
toulle · ao parlamentário no uso 
da palabra: "a atención non se 
exixe, hai que suscitala". Frase 
que, sen dúbida, quedará nos 
anais do parlamentarismo cun 
anaquel. negro. 

Pero desde as fileiras populares 
seguiron coas suas. Así, cando 
estaba intervindo o deputado 
nacionalista Francisco Trigo, o 
popular Manuel López Outeiral, 
molesto por un comentário be
rrou : "aquí hai moito gilipollas 
salto". A oposición, loxicamente, 
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Os populares corearon en alto 
os seus 183 , escanos, póndose 
ainda moito n'láis farrucos.e pre
potentes ca antes. Calquer moti-

Non é que Xaime Pita sexa un 
elegante parlamentário, pois· 
sempre se distinguiu por todo o OllOU para el. t Xaime Pita, Conselleiro da Presidéncia. A.PANARO 

POR UNHA NOVA RELACIÓN BNG--PP 

Lonxe do sabor contraditório que debcaron 
estas eleicións nalguns membros do BNG, 
penso que o nacionalismo galega acadou o 
obxetivo básico de constituirse na oposi, 
ción real ao PP en Gahza, despois de ter 
mqstrado que o crecimento dos dez últimos 
anos é constante en todos os procesos elei, 
torais, mesmo no menos favorábel como foi 
o destas ·eleicións ao Parlamento español. 
As cifras p.resentan un BNG con tantos 
adeptos como o PNV, por poñer o exemplo 
dun partido que govema nunha comunida, 
de cun número de eleitores semellante, coa 
única salvedade de que o reparto de escanos 
resulta claramente desfavorábel para o Blo, 
que que paga un prezo de cen mil sufráxios 
por acta, exactamente o doble dos bascas. 

A variante prlncipal dos recentes comícios 
non radica sequer no incremento do PP, 
que engadiu pouco máis de 400 mil votos ás 
suas listas en todo o Estado, a respeito de 
1996, senón na debacle dos referentes da 
esquerda estatal, grave non só polo que su, 
pón de perda eleitoral, senón polo que indi, 
ca de esgotamento dun módelo. De5a deba, 
ele a única nota positiva é a dimisión de 
Almunia, un bon primeiro paso p~ unha 
futura recuperación que, en todo c~o, ·re, 
sultará custosa, dado, como parece, que non 
se ~rata dunha crise coxuntural, senón da 
obsolescéncia do próprio proxecto político, 
tal e como hoxe se encontra formulado. 

Sen embargo, tamén o BNG se atopa agora 
ante a necesidade de redefinir, en certa 
medida, o seu discurso, non por debacle co, 
mo o PSOE e IU, senón por éxito. Non é o 
mesmo ter como obxectivo a meta xa 
acadada de converterse en oposición real, 
que o de aspirar a govemar o país, é dicer, 
o de lograr o rango de forza hexemónica no 
próprio território. De agora en diante o 
prioritário non será a definición xenérica 
do proxecto, nen a confrontación corpo a 
corpo co adversário, senón o contraste coa 
realidade das disti'ntas propostas. Para con, 
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vencer aos eleitores que lle son necesários a 
fin de converterse en maioria non pode re, 
currir á descalificación apriorística do dis, 
curso do seu oponente, ainda que somente 
seña porque moitos dos seus imprescindí, 
beis futuros votantes están hoxe babeo a in, 
fluéncia precisamente 

por auséncia de proxectos reais de desenvol, 
vimento) que pala eficácia da represión ou 
dun esquematicamente definido caciquismo. 

O PP non govema, por poñer outro exem, 
plo, coa táctica de reprimir o idioma, senón 

coa de simular que o 
dese partido. Nun sis, 
tema político, criticá, 
bel, pero consolidado, 
tampouco serve de 
moito a estigmatiza, 
ción do contrário, nen 
a ·alusión constante a 
unha falta de lexitimi, 
dade real ou suposta 
dos dirbcentes dun par, 
tido que, con máis ou 
menos renarterias, pa, 
san cada certo tempo 
polas urnas e con visí, 
bel éxito. 

~Ü BNG atópase 
defende e mesmo in, 
cluso coa de defendelo 
realm ente ainda que 
cun énfase escaso, in, 
suficiente ou irrespon, 
sabelmente mal orien, 
tado. 

agora ante 
a necesidade 
de redefinir, É real tamén, en fin , 

que non todos, pero si 
moitos, dirixentes ga, 
legos do PP sín tense 
cómodos nun habi tar 
de referéncia galego, 
ainda que defenden a 
necesidade de seren ao 
mesmo tempo espa, 
ñois, no,n tanto por es, 
pañolismo vocacional, 

Non pode ser considera, 
do xa, en-todo caso, o 
PP como unha organi, 
zación cripto,fascista, 

en certa medida, 
o seu discurso, 

non por debacle 
como o PSOE e IU, 

/ / . " senon por ex1to . 

fora da existéncia, hoxe 
secundária, de fascistas ou franquistas nas 
suas· filas. A sua prática encóntrase ben máis 
próxima do modelo norteamericano que do 
modelo nazi, prática que ten o seu centro de 
gravidade na símulación xerada pala propa, 
ganda e non na violéncia ao estilo ditatorial. 
Serva de exemplo a estrepitosa vitória de 
Mayor Oreja sobre ET A, baseada máis na 
forza persuasora da televisión que na represo, 
ra da garda civil. 

Poderiarnos dicer tarnén que 5endo certo que 
'Diz Guedes ten ordeado reprimir a grupos de 
labregos en numerosas ocasións, non son 
fundamentalmente os antidistúrbios os ·que 
explican o sentido do voto maioritário no ru, 
ral galega. O éxito do PP explícase, neste te, 
rreo, máis por razóns estruturais (pensións, 
remesas da emigración, fuxida da xente nova 

• • ~ • • - • • ' • J ... 
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como por consideraren 
que esta é a única vía 

de acceso á modemidade. O nacionalismo 
debe invertir o discurso e intentar demos, 
trarlle aos eleitores, que ese amor á pátria 
chica, dentro dunha pátria máis grande, en, 
cerra na prática unha submisión moi pouco 
rentábel para Galiza, como historicamente 
se demostrou, e que só un maior peso polí, · 
tico e unha relación en pé de igualdade Pº' 
de s!'.r beneficiosa para o naso país. 

O labor que se lle abre polo tanto ao BNG 
é pedagóxica e concreta. Para captar novos 
eleitores -en definitiva para aumentar a 
conciéncia nacional a través dese primeiro 
paso que é o voto- vai ser a cada menos 
útil a descalificación xeralizadora e vai ser 
necesário o contraste documentado de pro, 
gramas e, sobre todo, o desveamento Pª' 
ciente e constante desa simulación que ca, 

-.c• ' t I ! ~_, ... .,. 
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racteriza a política do PP, ese facer que fai. 

Como ten dito xa algun deputado do BNG, 
moitas leis do PP non son intrínsecamente 
más. Servirían cando menos como primeiro 
paso para artellar o país. O que sucede é que 
non se aplican, e i.so é o que cómpre expli, 
carlle, na prática de cada dia, aos eleitores, 
sobre todo aos que votan ao Partido Popular. 

A relación institucional, cando vaia resu l, 
tar beneficiosa para o cidadán, e a xestión 
eficaz, onde comeza a haber experiéncia 
neste sentido, son outras tantas cualidades 
que evaluará o eleitorado. 

• Ü CÁMBIO DESDE DENTRO. A maiores 
do modelo político que cada organización 
ten como guia necesária, s6 é postbel gover, 
nar desde o convencimento da maioria e a 
ese convencimento só se chega cando o 
eleitor toca el mesmo a ferida ao xeito de 
Santo To más. Só a partir dun esforzo de ve, 
rificación constante das políticas aplicadas 
polo PP resultará postbel convencer e mudar 
o sentido do voto de milleiros de eleitores 
actualmente conservculares que, non o esque, 
zamos, pertencen, en grande parte, a grupos 
sociais tan necesitados e tan galegas como 
os que hoxe xa votan ao nacionalismo. 

Non cabe dúbida de que este traballo polí, 
tico precisa dun elevado grao de formación 
e dun elevado grao de compromiso cos sec, 
tores sociais concretos, moi lonxe do es, 
quematismo da esquerda tradicional (polo 
que PSOE e IU pagan hoxe o seu prezo) e 
do deseño eleitoralista de gabinete. Os 
cámbios profundos son os que nacen da re, 
alidade concreta e o BNG, coa heterodóxia 
consustancial ao seu carácter de forza na, 
cionalista e de sempre apegado aos proble, 
mas do país, está en imellorábeis condi, 
cións para conseguilos. Compre unha acle, 
cuación do discurso, que por outra parte xa 
está iniciada, para continuar o valiosísimo 
camiño andado até agora.+ 
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A militáncia.apenas ceJebra a vitória.e Fraga prefire ficar nun segundo plano 

Os populares, surprendidos polo claro triunfe> 
Os dous ordenadores conec
tados á páxlna web do Minis
térlo do Interior foron os pro
tagonistas da noite eleitoral 
na sede do PP galego. Os da
dos confirmaban aos poucos 
a rotunda vitória de José M!! 
Aznar e a inquedanza ia me
drando entre os poucos mlli
tantes que por ali se achega
ran. Do sóbrio vifío tinto que 
acompañou os lnquéritos 
das oito da tarde pasouse ao 
cava do escrutfnio definitivo. 

Cando o secretário xeral do PP 
da Galiza, Xesus Palmou, deu a 
primeira valoración da xornada 
eleitoral, ainda non se adiviñara 
a surpresa. ''Todo parece indicar 
que o PP acadará unha grande 
vitória, colocándose ao bordo da 
maioria absoluta", dixo. Mais a 
sensación era máis optimista . 
Acosado polos xornalistas, Pal
mou recoñeceu que as chama
d as da rua Génova de Madrid 
daban un resultado inédito. 
"Non quera dicer nada do que 
lago me teña que arrepentir'', 
confesou o dirixente popular en 
voz baixa antes de abandonar a 
rolda de prensa. O guión prefi
xado desde o cadro de mandos 
de Mariano Raxoi asi o marca
ba. Había que deixar tora a eu
fória que tan torpes fixera no pa
sado a Javier Arenas e a Fran
cisco Álvarez Cascos. 

Por iso o talante eminentemente 
burocrático de Palmou, agacha
d o baixo as mans trementes, 
cinxíuse á liña que máis lle gus
ta a Fraga. "Agradézolles aos 
galegas o apoio que nos deron 
co seu voto. En especial á miña 
terra, A Estrada, onde acada
mos o 65 por cento"_ Despois só 
esbozou un sorriso e rematou 
lende textualmente da sua nota. 
"Este triunfo é un grande avan
ce para España e para Galiza". 

Os xornalistas ali destacados xa 

Fraga asegura que oHa clero o futuro e que non adiantai'á as eleicións. A.N.T. 

fixeran a metade do seu traba
llo. Agora só lles restaba-espe
rar a Manuel Fraga e arremui
ñarse ao redor do oráculo da in
ternet. A medida que saian no
vas dados, máis escanos ian 
para o PP. Co 40 por cento es
crutad o, Aznar tiña a maioria 
absoluta. Da sede compostelá 
entraba e saia continuamente 
un camareiro con pratos de co
mida e botellas de viña. Fora, 
algun coche pasaba a toda velo
cidade, puxando o cláxon. Ao 

mesmo tempo, alguns estudan
tes, chegados en tren para reini
ciaren a semana lectiva, berra
ban desde a outra beira da rua. 
"Populares, fascistas". 

Mais na oficina do PP non habia 
apenas militantes. Só os respon
sábeis de prensa e os traballado
r es da própria sede. Entre
mentres, a impresora seguía cus
pindo números, cada vez máis 
brillantes para a cor azul que tin
xe todo o mobiliário do local, "a 

Os nacionalistas estiveron pendentes dos restos até as once 

cor azul que domina en toda a 
Gal iza", como dicia o apresenta
dor da TVG, única canle que ·emi
tía, vencida en audiéncia pola ca- . 
lor dos números da internet 

Perto das ·once, asomaron as 
primeiras facianas comedidas 
de simpatizantes que chegaban 
á porta preguntando por Fraga. 
Naquel intre era o personaxe 
máis desexado, especialmente 
polos cronistas que querían vol
ver de contado ás redaccións 
dos seus xornais para rematar o 
seu tráballo. 

"Non quero talar de vencedo
res. Galiza e España foron as 
que gañaron. Esta maioria é a 
recompensa de tanto esforzo 
dos que levamos anos e anos 
loitando polo triunfo da ideolo
x1a ae centro". o - discurso- do 
presidente da Xunta era acendi
do e a emoción comezaba a bri
llar na sua ollada. "Doulles as 
grácias a José Mª Aznar, polo 
seu traballo de xestión de Espa
ña, e a Mariano Raxoi, que foi 
un excelente director de campa
ña". O adail gal ego do PP esta
ba radiante e as suas palavras 
batían coma un torrente contra 
a sua dentadura postiza. ·~Reno
vamos o compromiso que tiña
mos con Galiza e agora trasla
dámolo ao fundo da alma. Gali
za quere seguir sendo ela mes
ma e asi o conseguirá, con nós 
e o apoio do Apóstolo Santia
go". Fraga negou que fose 
aproveitar a explosión popular 
para adiantar as eleicjóns auto
nómicas. "Esa é a política dou
tros, eu non consinto que se 
lles abrigue aos galegas a esta
ren votando continuamente". 

Cita en Casting 

Os simpatizantes procuraban 
como ouro en pano unha das 
invitacións con direito a consu
mición. "Estas son s.ó para os 

O Bloque bailou toda a noite co cuarto escano 
Os militantes que estaban na 
sede nacional do BNG pegaron 
un berro cando os primeiros in
qúeritos deron a esta formación 
entre cinco e seis deputados. 
Eran as oito e dez da tarde. Cin
co minutos máis tarde a chefa 
de prensa dos nacionalistas 
anunciaba unha imediata rolda 
de prensa. O xefe da campaña 
Mário López Rico e o secretário 
de Organización, Francisco Gar
cía comparecían ante a prensa 
pero amasaban cautela. A esas 
horas os dados eran históricos, 
o incremento era importante -o 
BNG era a única forza que su
bía na Galiza-, o ,PP tocaba tei
to e o PSOE baixaba e cedía 
votos ao PP. 

·Case todos os xornalistas pre
sentes celebraban o ascenso; 
uns porque os seus meios xa 
enviaran a cubrir a información 
aos traballadores máis-afins, ou
tros porque o ascenso do BNG 
había darlles protagonismo a 
eles mesmos. Oito cámaras de 

X.M. Beiras, acompc¡iñado de F. Radriguez:, compareceu ante a prensa perto das 11 da noite amasando satisfacción polos resultados. Á.N.T. 

televisión enchian máis da me- . eran da Televisión Española, as 
tade da sala que para roldas de restantes de médios diferentes. 
prensa ten o Bloque, duas delas Os periodistas das televisións 

xa agoiraban longas conexións 
coa sede dos nacionalistas ga
legas, as proprias canles -agás 
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\xornalistas", berraba un traba
llador da oficina caneando co
pas de cava. 

Detrás do Audi negro no que 
Fraga ia de copiloto sairon to
dos os redactores e reporteiros 
gráficos. A imaxe da noite esta
ba na discoteca do ·Hotel Ara
guaney, Casting. Escrutado o 
95 por cento, habia cen persoas 
na sala de festas. O presidente 
da Xunta abrazouse a Mª Xesus 
Sainz e achegouse á barra para 
pedir unha cervexa. Xesus· Pal
mou e Dositeo Rodríguez prefe
riron a tónica. A versión dance 
do hino do PP tapaba as verbas 
de Fraga, que repetia entre bá
goas "España, España". 

Na pista de baile brincaban os 
máis atrevidos, mozos de gafas 
escuras e-pantalons Docl<ers. 
Mais moderadas, as señoras de 
lentes progresivos, que aplau
dían e buscaban desesperadas 
o abrazo con Fraga. "Ei, carba
lleira'', repetíanlle os máis novos 
ao seu líder. Unha rapaza corría 
dun cabo ao outro da discoteca 
ondeando a bandeira da gaivota. 

Baixo o "chunda-chunda" atro
nador, Mª Xesus Sainz arran
couse co folclore e bailou a pri
meira muiñeira bakalao. Fraga, 
sen perder o brillo nos ollos, 
saiu arrodeado dun enxámio de 
fotógrafos e marc~ou de novo 
no coche. oficial.. As portas da 
discoteca, Palmou e o delegado 
do Governo central na Galiza, 
Xoán Miguel Diz Guedes, reci
bían felicitacións da militáncia. 
Entre os que celebraron a vitória 
do PP estivo o director de RNE 
na Galiza, Severino Cagide, que 
lago de se abrazar ao secretário 
xeral do partido, entrou na dis
coteca ao mesmo tempo ca un 
grupo de gaitas e tambores que 
saiu rapidamente, quizais adoe
cido polo estridente ritmo dos 
novas tempos.• 

_ a_g_aleQa= desexabao_ver cum-_ 
pridas as previsións que daban 
ao Bloque grupo parlamentário 
porque non desexaban que as· 
surpresas alterasen a metódica 
organización para a cobertura 

' da noite eleitoral. -

Per_o moi poucos minutos des
pois de Francisco García e Má- _ 
río López Rico abandonaren a 
sala, os primeiros recontos con' 
votos reais comezaron a afinar 
os· resultados. O PP subía, o 
PSOE escachábase e o BNG 
quedaba sen grupo parlamen
tar. Conforme avanzaba a noite 
os síntomas de desencanto 
eran máis palpábeis entre os 
xornalistas que entre os poucos 
responsábeis do BN~ que aso
maban a tace pola sala de pren
sa. En realidade, só a concellei
ra nacionalista Encarna Otero 
era visíbel, pero en nengun mo
mento amasaba intranquilidade. 

Beiras chegou pasadas as nove 
(Continua na páxina seguinte) 
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Ven da páxina anterior 
e média da noite e entrou direc
tamente nas oficinas do . BNG, 
sen pasar pola sala de prensa. 
Para as dez e c.uarto,· a chefa 
de prensa prometia un ha com- . 
parecéncia. A anunciada roda 
de prensa_ do ministro do Interior . 
Jaime Mayor Oreja para as dez 
e vinte permitiulle ao Bloque re
tras~r un chisco máis a sua pre
senza. O resultado dos tres· de- -
putados mantíñanse, pero as 
marxes de· restos de votos eran 
m oi estreitas e 

en anteriores comícios: "non po
demos facer o traballo dos ou
tros". Do mesmo xeito, anuncia
ba que "en Madrid van a ter ó , 
que tivemos aqui duranté déz 
anos", manifestaba a sua de
cepción pola demisión de Almu
nia e invitaba ás forzas políticas 
a unha reflexión sobre o que 
ocorre socio-políticamente na 
Galiza. Para Beiras, desde o 
ponto de vista sócio-político hai 
ün fascismo que ·progresa polo 
"pasotismo político". Na mesma 

reflexión, o por
sempre cabía a 
posibilidade de 
rabuñar un esca-
no máis. 

1
Nan poñades -
esa cara": 

tavoz nacional 
do BNG tamén 
criticou velada
mente a coriduta 

· da base social 
do PP no Estado 
para chegar ao 
poder non só an- · 
tes destas elei
cións, senón ta
mén das anterio-

Beiras Ás dez e média 
da noife, conclui
da a intervención 
de Mayor Oreja, 
Mário López Rico 
e Francisco Gar
cia comparecían 
de novo, prome
tían unha imedia
ta presenza de 
Beiras, debulla-

aos xornalistas 
presentes 
na sede res, coa chama

do Bloque. da crispación po
lítica dos últimos 
tempos· de Felipe 

ban os resulta-
dos, advertian 
que a lei D'Hont 
prexudicara ao 
BNG e indicaban 
que estaban pen-
dentes do segundo deputado en 
Pontevedra. 

Satisfacción e lei D'Hont 

!mediatamente despois de re
matar esta roda de prensa, Joa
quín Almunia anunciaba a sua 
demisión ante as opinións diver
sas dos xornalistas pr,esentes 
na sede do Bloque. As once 
menos dez comparecia Beiras e 
manifestaba a sua satisfacción 
polo ascenso do Bloque e volvia 
a pór de manifesto a implicación 
negativa que nas pequenas cir
cunscrizóns ten a lei D'Hont. 
"Cos mesmos votos, pero cun
has circunscrizóns algo distintas 
serian seis deputados e que ia
mos facer, celebrar a grande vi
tória ?", perguntabase retorica
mente. A comparecéncia de 
Beiras foi longa; ao seu carón 
estaba o deputado pola Coruña 
Francisco Rodríguez, que ape
nas intervi~ na roda de prensa. 
Aludindo ao resultado do PSOE, · 
o líder dos nacionalistas gale
gas repetía algo que xa dixera 

González, cir
cunstáncia que 
non mencionou 
directamente. 

"Non poñades 
esas caras", dí

xolle Beiras aos xornalistas can
do a roda de prensa tocaba ao 
final. Pero antes, o nacionalista 
apontaba contra o despiste do 
PSOE na eleición de contrincan
te e viña a pedir pechar filas aos 
progresistas, non sen matizar 
que "nas autonómicas o BNG 
vai ter que gañar só ao PP". 
Dentro das críticas e á pergunta 
dun xornalista, referiuse a unha 
intervención do presidente .do 
Consello da Cultura Galega, 
Carlos Casares, que calificou de 
vitória pírrica o resultado do 
BNG. En realidade, nunha tertú
lia nun meio de comunicación, 
Casares gardara escrupuloso-si
léncio cando os primeiros resul
tados daban grupo parlamentar 
ao Bloque. A sua voz só se es
coitou cando o número de esca
nos comezou a recuar. Foi en
tón cando se referiu á vitória pí
rrica. "Escritores hai que podan 
valorar estes resultados, pero 
cando un está nun posto político 
e dedícase a facerlle o traballo 
suxo ao PP, terá que respon
der", dixo Xosé Manuel Beiras. • 

Os militantes do BNG estiveron, até última hora, agardando que mudasen os dados 
de participación 
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Pérez Touriño subliñou que sen os pactos municipais co BNG o retroceso seria maior. 

Touriño recoñece o retroceso na Galiza pero subliña o segundo pasto tras do PP 

Os resultados· deixan un rasto de 
desolación na sede dos socialistas galegos 
O desánimo foi a nota carac
terística da noHe eleitoral na 
sede dos socialistas galegos 
e é que os resultados non 
permitian matices. O PP apa
recía como gañador absoluto 
incrementando en Galiza o 
número de deputados obtidos 
en convocatórias anteriores a 
costa do PSdG-PSOE. Por ri
ba; cando xa estaban cáse
que todos os votos escruta
dos, Joaquín Almunia apare
cía en televisión para anunciar 
a sua dimisión irrevocábel 
diante das bases que se con
gregaban en Ferraz. Con esta 
notícia, a comparecéncia de 
Emílio Pérez Touriño, espera
da para arredor das dez da 
noite, retrasábase ainda máis 
e cando se producía era para 
facer unhas rápidas valora
cións de compromiso. 

Advertiao o xefe de prensa do 
PSOE momentos antes da 
tardía comparecéncia do se
éretário xeral dos socialistas 
galegos. "Touriño comparece 
en cinco minutos, fai as valo
racións e marcha. Non hai 
perguntas". Con este anúncio 
frustrábanse as expectativas 
·dos· xornalistas desprazados 
na sede socialista que espe
raban desde habia horas. E é 
que os acontecimentos que se 
foron sucedendo ao longo da 
noite suscitaba·n múltiples 
cuestións que demandaban 
resposta. .-

Pero a mesma decisión de cin
g uirse a un texto escrito, sen 
máis, era unha resposta global 
por si própria. O forno non es~
taba para bolos. Nen sequer 
para rosquillas. Os resultados 
non deixaban dúbidas e no ar 
flotaba unha inequívoca sensa
ción de desánimo, porque cal
quer expectativa, por negativa 
que fose, ficaba ben lónxe da 
realidade. Os socialistas bai
xaban até índices insuspeita-

dP,-)> t1 ~~,'~~ ~~p~~~~~' ~~·~~.?e• , 

as previsións máis favorábeis . Desaparecidos 

Fronte aos dados, só quedaba 
''felicitar ao PP como claro ga
ñador destas eleicións". E eso 
foi precisamente o primeiro 
que dixo Touriño, para quena 
única forma de matizar a sua 
abrumadora maioria foi recu
rrindo ao factor "abstención", 
que "nunca é desexábel nun 
sistema democrático e sobre 
o que todos deberiamos tirar 
conclusións por-

A diferéncia das pasadas elei
cións municipais, os socialis
tas galegas pasaron pratica
mente toda a noite desapare
cidos no interior das depen-

. déncias da sede compostela
na. Lonxe quedaba o trunfalis
m o amosado hai non má is 
dun ano, cando xa cos resul
tados que tiraban as primeiras 
porcentaxes de escrutínio 

saian para can
que en nada re
forza a vida po
lítica e a vida 
democrática". 

Touriño engadia 
tamén que "en 
Galiza os resul 
tados destas 
eleicións mar
can un retroce
so socialista en 
liña co proceso 
xeral do Esta
do", pero en to
do caso, subli
ñaba que "o 
PSOE consolí
dase como a se
gunda forza po
lítica do país" e 
comparaba os 
resultados desta 
convocatória 
ces acadados 
nas pasadas 
eleicións munici
pais. 

A diferéncia 
das pasadas 
eleicións 
municipais, 
os socialistas 
galegas 
pasaron 
praticamente 
toda a noite 
desaparecidos 
no interior das 
dependéncias 
da sede. 

tar vitória cun 
"gañamos as 
eleicións". 

Desta volta o 
único que se 
achegaba a fa
cer unha visita 
fugaz á sala de 
prensa era An
tón Louro e de 
paso pod fase 
ver a Francisco 
Cervií'io . Pero 
mália o intento 
de animar aos 
presentes, Lauro 
marchaba de 
contado ao ver 
aparecer na pan
ta 11 a de televi
sión os resulta
dos dun novo re
conto parcial de 
votos. 

Para a i nter-
vención peran

te os meios de comunica-
Tratábase dun intento van de ción, Emílio Pérez Touriño, 
dar unha tímida nota de satis- como secretário xeral senta-
facción por ese suposto prémio ba só na mesa de compare-
de consolación que viña acom- céncias asumindo o seu pa-
pañado do compromiso do pel de máximo responsábel, 
PSdG-PSOE para "consolidar pero apoiado coa presenza 
e dirixir a construción do espa- na sala, de Lauro, Cerviño, 
zo político de centro-esquerda Ismael Rego e Dolores Villa-
en Galiza". E canto ao anúncio rino, entre outros. Con esa 
recén realizado por Joaquín Al- breve explicación dos resul-
munia de· apresentar a sua di- tados, a noite eleitoral dába-
misón irrevocábel, nada. Só se por rematada e de feíto, 
unha manifestación de respeito na sede socialista chegaba 
cara a decisión. ._, ... r ao seu fin.• 1 .• 
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Despols de catro anos· de tra
ballo arreo, como é valorado 
o non acadar un grupo parla
mentar? 

Desde o ponto de vista numérico 
os resultados hai que valoralos 
positivamente. Pero as eleicións 
sempre teñen unha carta autono
mia no seu comportamento. Es
tas eleicións realizáronse nun 
momento moi delicado, tanto pa
ra os intereses do nacionalismo 
en xeral como para o nacionalis
mo gal ego en particular, pola si
tuación dos actores do corpo elei
toral e a própria condición política 
do Estado español. Estamos 
nunha situación semellante á de 
1982, neste aspecto. Daquela 
existiu un momento de inflexión 
crítica que provocou o maioria 
absoluta do PSOE. Agora hai ou
tro momento de inflexión, ainda 
que moito máis artificioso desde 
o ponto de vista da situación polí
tica, pero que a sociedade captou 
como unha mensaxe de que ha
bía que fortalecer ao PP. 

Por qué esa percepción social 
maiorltárla de que habla que 
apolar ao PP? 

En primeiro lugar porque a eco
nomía ia ben, asi o afirmaban to
dos os partidos de ámbito esta
tal. Tamén se instalou a percep
ción de que era necesário aca
bar co condicionante do Governo 
central por parte de Pujol. E, en 
terceiro lugar, o combate ideoló
xico contra o nacionalismo, ten
tando vincular nacionalismo e te
rrorismo. Por último, darlle un 
maior peso, case un cheque en 
branca, ao Govemo do PP para 
rematar co problema da violéncia 
en Euskadi. Con estas circuns
táncias e neutra situación, o na
cionalismo galego seria barrido 
do mapa. Pero, desta volta non 
só non foi así, senón que fumos 
capaces de manter a tendéncia 
alcista. Xusto eses 16.000 votos 
máis ou, secadra, 20 .000, que 
darian un resultado espectacular 
de seis deputados, foron os que 
non demos conseguido por mor 
das circunstáncias esóxenas an
tes descritas. É unha mágoa, pe
ro a política é así. E hai que ana
lisala na sua complexidade. 

O resultado nas cidades 

Esas circunstáncias e esa 
percepción da necesidade de 
apolar ao PP tlveron a mesma 
lncidéncia en toda Gallza? 

Nas cidades aumentamos espec
tacularmente, moi por riba da mé
dia, en relación ás últimas elei
cións xerais. En cartas vilas, nas 
que ternos unha boa preséncia 
social e unha boa actuación insti
tucional, a porcentaxe tamén é 
espectacular. A forza do PP está 
moi en relación coa implantación 
do BNG, coa forza organizativa e 
coa capacidade de actuar en po
lítica. O problema está naqueles 
municípios pequenos, canto máis 
pequenos pior, que é, nesta oca
sión, onde menor abstención 
houbo. Nas cidades, pola contra, 
a abstención foi máis alta que na 
média, ainda que o conxunto de 
Galiza· a votación foi máis alta 
que na média do Estado. O PP 
arrasou no rural cunhas porcen
taxes espectaculares. lsto foi o 
que provocou, en certa maneira, 
que os resultados non sexan tan 
vistosos como puderan ter sido. 

Pero o BNG non dá parado o as
censo do PP, que segue a subir ... 

Nas cidades non sube, baixa in
cluso. Na mellar das su as ·~c1 r- ' 
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Francisco Rodríguez 
'Ternos que conseguir que o PP cumpra 

as suas promesas' 
-0- A. EIRt 

O DEPUTADO DO B.N.G. MÓSTRASE LEDO COS RESULTADOS ELEITORAIS, FROITO DE ANALISAR AS CAU

SAS TANTO DO ASCENSO COMA DA IMPOSIBILIDADE DE CONSEGUIR GRUPO PARLAMENTAR. AO MESMO 

TEMPO, FRANCISCO RODRÍGUEZ, MIDE AS PRÓPRIAS FORZAS NACIONALISTAS, RELATIVÍZAAS E ANÚNCIA 

CAL SERÁ O EIXO DE TRABALLO DO B.N.G. CARA OS PRÓXIMOS ANOS, NUNHA LIÑA MOi PRAGMÁTICA. 

cunstáncias, que é esta, non foi 
capaz de recuperar o voto de 
1996. Os síntomas, os indícios 
do que está a pasar eleitoral
mente na Galiza non cambia
ron. Que ocorre? O PP porcen
tualmente disparouse, ainda 
que non medrou case en rela
ción a hai catre anos, sobre to
do porque o BNG non foi capaz 
de aumentar todo o que o 
PSOE perdeu. Os resultados 
son enganosos a respeito da 
importáncia da recuperación do 
PP. As campañas do PSOE 
contra do nacionalismo e a prol 
de que a economia vai ben fo
ron suicidas. 

E os pactos de última hora IU-PSOE... .'I').:. ,·;.1.· ;, - ,., 

Non quera xulgalos nen negati
va nen positivamente, porque se 
os fixeron foi porque, de non fa
celos, aos socialistas secadra 
iríalles moito pior. Foi unha ac
tuación á desesperada. 

Forza insuficiente 

Pero, se non baixara tanto o 
PSOE, o BNG non teria subi
do secadra o que subiu ... 

O PSOE pudo manter mellar o ti
po evitando que o PP aumentase 
porcentualmente o que aumen
tou. Oeste xeito, nós, co mesmo 
número de votos, teríamos dous 
ou tres deputados máis. A men
sáXe do BNG foi ben entendida 
na'tjuélés qtie"' t~ñeri vlrictilós có 

A. PANARO 

nacionalismo e nos que se ache
gaban ao BNG por vez primeira. 
Por aqueles que están instalados 
nunha dinámica estatal da políti
ca a nosa mensaxe foi ouvida 
pero non abando considerada. 
lsto indica que a forza do na
cionalismo galego é moi superior 
á de hai catro anos, pero non é 
suficiente desde o ponto estrita
mente nacionalista, nunha dia
léctica na que haxa que enfrontar 
políticas estatalistas. Non nos 
podemos enganar. 

Quer dicer que a dinámica 
nuns comícios autonómicos 
segue a ser diferente? 

Non só na Galiza. É totalmente 
distinto·1am~ri en Catalonya ·e en· 
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Euskadi, onde existen uns parti
dos nacionalistas moi consolida
dos e asentados tradicionalmente 
no poder. Non vou xulgar se é 
negativa ou positiva esta dualida
de, pero a xente distingue cando 
se trata dunhas eleicións estatais 
ou autonómicas. Ainda asi, cada 
proceso eleitoral significa que o 
nacionalismo medra a respeito do 
anterior. lsto quer dicer que o na
cionalismo continua a ter un teito 
superior e que, naquelas elei
cións que lle sexan máis negati
vas, terá tamén un ascenso. Esta 
dinámica non se rachou, pero 
non esquezamos que non ternos 
a forza suficiente para afrontar as 
continxéncias da política estatatal 
con resultados óptimos. Ternos 
forza para avanzar, pero ainda 
non para ser determinantes se as 
circunstáncias estatais son ad
versas, coma foron neste caso. 

Que significan catro anos de 
maioria absoluta do PP en 
Madrid? 

Non quero facer un xuízo catas
trofista sobre o que ven. Manter 
maiorias ·absolutas non quer di-
cer que a soc1edade va1a tragar 
con todo. Tanto é asi que unha 
maioria absoluta pode abrir dia
lécticas políticas inesperadas, 

. tanto para ben coma para mal. 
Pero está por ver. Dependerá da 
capacidade que tañamos outros 
para actuar. A xente non gosta 
da prepoténcia e, se esta non vai 
acompañada de resultados posi
tivos, o PP pode entrar nunha 
crise social. Se a posición que 
mantén é máis tolerante-e-procli
ve ao diálogo, nós taremos que 
tentar que a xente participe na 
política através das nasas men
saxes e das nosas iniciativas. 

O que ao BNG lle pode asegurar 
que estes catro anos non sexan 
negativos é a conexión coa so
ciedade. Non podemos centrar 
os resultados na dialéctica Con
greso ou Senado, senón en ·que 
a povoación saiba cal é a política 
guvernativa, contestala nas cá
maras, pero, sobre todo, na rua e 
na opinión pública, e conseguir 
que, nestes catre anos, non este
amos no siléncio dos años: opor
se ao que sexa normal oporse e 
non facerse unha visión catrast
rofista das causas a non ser que 
haxe suficientes elementos de 
xuício que avalen unha oposición 
contundente e eficaz. 

A a actuación no Congreso 
vai depender logo do que faga 
oPP? 

O PP vai ter unha tendéncia na
tural" a obviar os_groblemas_gale
gos por mor dos resultados. Pero 
pode ser que se equivoquen se é 
asi. Hai moita povoación na Gali
za que agarda que o PP poda 
cumprir agora as promesas que 
lev~ facendo. O noso papel é que 
as cumpra, pero, se non as cum
pre, ternos que facerlle pagar esa 

- política. Todo vai depender dos 
médios que teñamos ao noso al
cance e de como os utilicemos. 
Ternos que mellorar moito a nível 
organizativo e revitalizar a organi
zación en canto aos seus víncu
los co traballo institucional. Non 
podemos basear a política nen 
nos médios de comunicación nen 
nun bon facer institucional, ainda 
que todo iso haxa que facelo. Pe
ro hai que darlle un plus moito 
maior á preséncia na vida social 
e na vida pública. lso permitira
nos, dentro de catro anos, seguir 
aumentando. Pero o aumento 
non vai depender só de nós, se
nón das circunstáncias nas que 

' ·se·fagan a:s efe1ti6ns: • , ., I ' 



·10 ESTA SEMANA 
N2 926 - ANO XXIII ANOSATERRA 16 DE MARZO DE 2000 . 

Touriño asegura que de non.ter pactado nas cidades co BNG, o retroceso socialista teria sido peor 

O BNG valora positivamente os resultados acadados 
'nun contexto de maioria absoluta do PP' 
Superada a data do 12-M, as 
forzas políticas fan balanzo 
dos resultados acadados nas 
eleicións xerais. A eufória do 
PP contrasta coa resignación 
coa que tratan de facer fronte 
os socialistas á perda de res
paldo eleitoral. A médio cami
ño sitúase o BNG que segue 
consolidando a sua posición 
en Galiza e coloca un deputa
d o máis no Congreso. Para 
Mário López Rico, responsábel 
de Meios da Permanente Na
cional, débese valorar, sobre 
todo, que o nacionalismo 
galego consegue un incre
mento do seu apoio nunhas 
eleicións xerais e "nun contex
to de maioria absoluta do PP". 

Á espera de que se reuna, o Sá
bado 18 de Marzo, o Consello 
Nacional, a Permanente do 
BNG adiantaba unha valoración 
dos resultados acadados nas 
eleicións celebradas o pasado 
dia 12. E esa avaliación é, en 
conxunto, positiva porque "o 
BNG, fronte visións interesadas, 
segue avanzando". ' Este ·avan
ce, segundo o r,esponsábel de 
Organización, Francisco García, 
permite ao nacionalismo "refor
zar a sua posición e estar pre
sente en todos os ámbitos insti-· 
tucionais", incluido o Senado. 

Da leitura dos dados tírase que 
o BNG é a forza política que 
máis medra, xa que consegue 
máis de 80.000 novas votos 
fronte ao PP que suma 20.000. 
Con esta posición reforzada, 
Garcia subliña que os naciona
listas ·están "en condicións de 
levar adiante unha defensa efei
tiva dos intereses de Galiza". 

En todo caso, o máis destacábel 
é que .este proceso serviu para 

O BNG foi o partido que máis aumentou os votos. X. MARRA 

confirmar que se mantén a vaga 
ascendente do Bloque e ese será 
o prtncipal argumento a transmitir 
á cidadania, coa que os naciona
listas manteñen o compromiso co 
que abordaron estes comícios, 
encabezar as suas demandas no 

· Congréso dos Deputados, agora 
cun representante máis. 

Retroceso socialista 

Fronte ao medre do BNG e cos 
dados na man, os socialistas 
confirman tamén que son a outra 
cara da moeda. Os resultados 
poñen de manifesto que o 
PSdG-PSOE, lonxe de recuperar 
posicións, mantén a sua vaga 
descendente. Mália recoñecer a 
perda do apoio dos votantes, na 
noite eleitoral o seu secretário 
Xeral, Emílio Pérez Touriño, tra
taba de minimizala asegurando 
que se mantiñan como segunda 
forza política tras do PP. 

Sen embargo, logo da reunión 
da executiva ao dia seguinte 
das eleicións, o próprio T ouriño 

matizaba que "non hai paralelis
mo entre os ámbitos local e xe
ral". Nun intento de explicar que 
os resultados son distintos en 
función dos comícios e que asi 
o entenden os cidadáns. 

Para o socialista Antón Lauro, 
membro dó máximo órgao de di
rección galega, a análise é clara 
"estamos diante dunha perda 
importante de voto por parte do 
partido socialista". Alén de reco
ñecer o transvase cara o PP, 
Lauro considera que se debe ter 
en canta a elevada abstención 
que se produciu e que se anali
sa como "votantes socialistas 
que quedaron na casa". Esta 
abstención explíeana os socia
listas como produto dunha máa 
comunicación coas bases ou 
como consecuéncia "de acordes 
políticos non entendidos", en re
feréncia ao pacto IU-PSOE. 

Cinguíndose aos resultados 
acados en Galiza, Lauro subliña 
que "o PP está que se sae do 
cenário porque supera folgada-

mente o 50% dos votos emiti
dos, e eso en democrácia é ex
cesivo". Os socialistas entanden 
que parte dese incremento dé
bese "á vaga xeral que hai en 
todo o estado de medre do PP" 
e outra compoñente, que seria 
"a remodelación do cenário polí
tico galega que se inícia nas úl
timas autonómicas coa emer
xéncia dunha forza política na
cionalista, que é o BNG". 

Pactos co BNG 

Sen embargo, mália recoñecer 
que parte dos seus votantes op
taron por confiar a defensa dos 
seus intereses aos nacionalis
tas, os socialistas son contun
dentes ao valorar positivamente 
os pactos acadados nas cida
d~s co BNG. O próprio Touriño 
afirmaba que sen eles "estaría
mos mil veces peor". 

A análise que se fai neste senti
do é a de considerar que o elei
torad o teria diminuido ainda 
máis a sua confianza no PSdG
PSOE de este non ter pactado 
para posibilitar "alternativas de 
progreso nas cidades" e permi
tir que fosen os "populares " 
quen governaran os principais 
concellos do país. Coincidindo 
coa valoración de Touriño subli
ña ademais que "son pactos 
asinados desde a responsabili
dade" e que os cidadáns asi o 
perceben e, polo tanto, "non os 
poden penalizar". 

O PPdG avalia a 
alternativa de Raxoi á 
presidéncia da Xunta 

As análises dos resultados aca
dados en Galiza sobran para o 
PP, que máis alá das valora-

Aznar quer mudar várias leis fundamentais freadas pola oposición parlamentar 

O PP disponse a culminar 

cións realizadas na mesma noi
te eleitoral, non ten intención de 
volver a apresentar un balanza. 
Agora as quinielas son internas 
e xa comezan a agramar as pri
me iras voces que no seo da 
executiva galega valoran a posi
bi lidade de recuperar a Mariano 
Raxoi para que este encabece 
as listas como futuro presidente 
da Xunta. Antes mesmo de que 
se produza a retirada do eterno 
candidato, Manuel Fraga. 

Para os populares galegas, a 
necesidade de manter a Fraga 
en cabeza viña dada pola au
séncia dunha alternativa clara e 
con credibilidade dabondo para 
os galegas confiar o seu voto. 
Superada a golpe de incompati
bilidade a etapa Cuíña, que xa 
foi substituido por Xesus Pal
mou como secretário xeral do 
partido en Galiza, o conselleiro 
de Política Territorial , ten perdi
da a sua capacidade de influén
cia até na província de Ponte
vedra e queda relegado ao seu 
feudo do Deza, mália manter a 
sua boa relación cos baróns 
provinciais. 

Pola contra, Raxoi colócase na 
avanzada cunha imaxe construí
da desde Madrid non xa como 
ministro, senón como responsá
bel dunha campaña na que se 
conseguiu acadar a maioria ab
soluta. O ministrábel, que canta 
no seu currículo cunha carreira 
política completada nos pasillos 
da rua Génova, sitúase no pon
to de mira dos populares gale
gas que ven en el ao posíbel 
substituto de Fraga. Unha alter
nativa que estaria ademais ava
lada por Madrid, a diferéncia de 
Cuíña, que nunca foi considera
do polos populares da capital 
como a persoa axeitada. • 

:todas as reformas pendentes da pasada lexislatura 
A maioria absoluta que obtivo 
o PP o Domingo 13 de Marzo é 
o colchón no que confía José 
Mª Aznar para rematar todos 
os proxectos que a oposición 
dos seus sócios de CiU e PNV 
non lle deixaron culminar na 
pasada lexislatura. O novo go
verno prevé mudar a lexisla
ción radicalmente en temas 
tais como a imigración, a xusti
za, a educación, a sanidade e 
a xestión económica. 

Os resultados eleitorais serví
ronl le ao PP como motor de 
arranque para tomar certa re
vancha nos asuntos nos que a 
sua febleza parlamentar lles 
obrigou a cambiar as suas pri
mitivas intencións. O presidente 
anunciou xa que o máis urxente 
para logo da toma de investidu-

ra é a reforma da Lei de Estran
xeria, aprobada hai tan só uns 
meses coa oposición popular. 
Os termos desta mudanza son 
dous: control total das fronteiras 
através dos cupos anuais de 
entradas de inmigrantes e vin
culación dos permisos de resi
déncia aos contratos laborais 
dos estranxeiros. Esta normati
va, inspirada plenamente no ac
tual ministro en funcións de In
terior, Jaime Mayor, exemplifica 
o xeito no que o PP anceia 
adaptar a lexislación ao seu 
ideário político. 

Na área de xestión económica, 
o ministério de Facenda quere 
reducir os tramos máis altos do 
Imposto da Renda e proseguir a 
privatización dos servizos·públi
cos. Un dos obxectivos non 

cumpridos da xestión de Rodri
go Rato é a venda da xestión 
dos aeroportos, que tantos que
bradeiros de cabeza lle dera ao 
ministro de Fomento, Rafael 
Arias-Salgado. En canto ao fi
nanciamento autonómico, está 
por ver se o espírito dialogante 
anunciado serve para que Gali
za, Cataluña e Euskadi obteñan 
a transferéncia dalguns impos
tas indirectos, tal e como solici
tan os nacionalistas. 

A reforma sanitária pode culmi
narse rapidamente, se se po
ñen en marcha os programas 
que o Sergas en Galiza xa ten 
operando . O ministro en fun
cións desta área, Xosé Manuel 
Romai, quere privatizar parte do 
lnsalud, através das fundacións 
sanitárias. 

Aznar tamén precisa adaptar a 
reforma educativa aprobada po
lo PSOE para evitar asumir ple
namente o fracaso que xa se al
bisca para cando se implante to-. 
talmente. Como medidas previs
tas están a reforma da Lei da 
Universidade e da Loxse. 

No departamento de Xustiza, o 
PP quere aprobar a Lei Orgáni
ca do Poder Xudicial, que in
cluirá un novo sistema de elei
ción dos vocais do Consello 
Xeral do Poder Xudicial. Ade
mais, Aznar prevé modificar a 
xurisdición civil para adaptala 
ao modelo neoliberal. 

Outra reforma anunciada hai 
xustamente catro anos foi a do 
Cesi.d. Daquela, ,o vicepresi
dente Francisco Alvarez Gas-

cos adiantou moitos cámbios, 
freados en seco polos milita
res . Agora é Mayor Oreja o que 
quere mudar o servizo secreto, 
desmilitarizándoo e achegán
doo ao servizo secreto das for
zas de seguridade dependen
tes de Interior. 

Outras matérias pendentes 
que se formularon na pasada 
lexislatura son a revisión do 
Pacto de Toledo -se é posíbel 
outro consenso-, que ten que 
que convivir cos novas planos 
sobre pensións prometidos na 
campaña eleitoral e a reforma 
do Imposto de Actividades 
Económicas. Tamén se vai 
discutir a necesidade de editar 
un novo regulamento do Con-

. greso dos Deputados e de 
axeitar o Senado.• 
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O PP sitúase como segunda forza, aumentando en 1 O pontos e gañando nas tres capitais 

O PNV logra os mellores resultados desde a escisión de EA 
"Non me preocupa o PP", afirma 
Xabier Arzallus. Para o líder do 
PNV, "cumpríronse todos os no
sos obxectivos". O PNV aumen
tou os seus votos nun 30%, cin
co pontos máis que nas xerais 
de 1996, acadando os sete de
putados. Logran, deste xeito, 
idéntica situación que antes da 
escisión de EA, rozando os oito 
parlamentários que obtivo na 
primeira lexislatura democrática. 

Pero o PP tamén conseguiu 7 
deputados, aumentando 
80 .000 votos, 1 o pontos na 
porcentaxe, que o situa agora 
no 27%. O seu aumento é se
mellante ao do resto do Esta
do, conseguindo dous deputa
dos máis. Máis significativo é 
que o PP venza nas tres capi
tais das Bascongadas e en Na
farroa. Resulta claro vencedor 
en Áraba, onde case triplica os 
resultados anteriores, a costa, 
fundamentalmente do PSE-EE, 
pero onde gaña os deputados 
é en Bizkaia e Guipuzkoa. En 
Nafarroa a UPN consigue un 
deputado máis. 

Máis surprendente é que, mália 

ao aumento do PP, o PSE-EE, 
manteña a sua porcentaxe de 
votos, ainda que perde un dos 
seus cinco escanos, o de Gui
puzkoa. Pero os socialistas pa
san de segunda forza a ser ter
ceiros. A perda foi de 40.000 de 
votos. Quen perde todos os seus 
deputados en Euskadi é IU, tanto 
en Guipuzkoa como en Nafarroa. 

EA mantense. Non só consegue 
reter á sua deputada por Guipuz
koa, senón que mantén case 
inalterábel o seu eleitorado nas 
catre circurscripcións. Este resul
tado é máis significativo se te
rnos en conta o ascenso do PNV, 
que podia prexudicalos e a cha
mada ao "voto últil" que estes fi
xeron na campaña. Semella que 
o seu eleitorado segue a ser moi 
fidel e que tamén pudo haber 
trasvase de votos de HB a EA. 

Un dos indicadores destas elei
cións en Euskadi era a absten
ción, pois HB fixo do chamamen
to á non participación a sua ban
deira eleitoral. O número de vo
tantes descendeu en 7 pontos a 
respeito de hai catro anos, pa
sando de ser o 24,4% en 1996 

Arzallus afinna que o PNV saiu reforzado dos comicios. 

ao 35,58%, o 12 de Marzo, ain
da que a maior participación foi 
unha tónica xeral en todo o Esta
do. Máis significativa foi en Gui
puzkoa, onde ten máis forza HB, 
que nas outras tres províncias. 

Xabier Arzallus puxo de manifes
to como, contrariamente aoque 
viñan predicando desde Madrid 
"a abstención é a mesma que en 

España e nen houbo coaccións 
nen pasamos medo nen nada". 
Arzallus tamén resaltou como 
Aznar, que afirmaba que non 
dialogaria, agora xa tivo un tra
sacordo polo que, os resultados 
eleitorais non sempre hai que 
ollalos dun xeito lineal á hora de 
facer política. Finalmente afir
mou que o PP "mais que un par
tido é un réxime político".+ 

José Antonio Labordeta leva o aragonesismo ás Cortes 
A Chunta Aragonesista (CHA) 
conseguiu o seu primeiro escano 
o pasado Domingo. O esoollido 
foi o cantautor e apresentador 
de televisión José Antonio La
bordeta, que era candidato pola 
província de Zaragoza. Laborde
ta conseguiu máis de 65.000 vo
tos, ficando en terceiro lugar das 
listas máis votadas. A CHA con
verteuse na terceira forza políti
ca de Aragón -medrou en máis 
de 25.000 votos desde 1996- e 
confirma o seu bon momento 
eleitoral, logo dos seus bons re
sultados nas elaicións autonómi
cas do ano pasado. 

A CHA reclama principalmente 
un mellar trato orzamentário e 
o traspaso das competéncias 
económicas á Junta de Zarago
za. O seu deputado eleito re
clamou a dignidade para Ara-

gón de "primeira comunidade 
histórica do Estado" e salientou 
o seu compromiso "coa defen
sa das tradicións aragonesas e 
a esquerda". 

A história da CHA é ben curta. 
Naceu hai 14 anos e conside
rouse herdeiro das ideas na
cionalistas e progresistas que ti
vo o malogrado Partido Socialis
ta de Aragón, fagocitado nos 80 
polo PSOE. Labordeta estivo li
gado ao movimento aragonesis
ta e de esquerdas. 

O triunfo da CHA contrasta coa 
desaparición do arco parla
mentar do Partido Aragonés 
Regionalista (PAR), que des
pois de rachar a sua coalición 
co PP perde o seu deputado e 
os tres senadores obtidos hai 
catro anos.+ José Antonio Labordeta. 

Resistiron a suba do PP e pretenden pactar con ERC no Parlament 

1 
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Votos no Estado 
por Comunidades 
Autónomas 

Votos Deput. 96 Deput. 2000 

Ando lucia 

pp 1.632.155 24 30 
PSOE 1.756.055 32 37 
IU 314.069 6 3 

Extremadura 

pp 309.701 5 6 
PSOE 291.475 6 5 

Canarias 

pp 348.122 5 7 
PSOE 184.051 5 3 
ce 243.489 4 4 

Castilla y León 

PP 868.534 22 22 
PSOE 498.993 11 11 

País Valenciá 

pp 1.263.214 15 19 
PSOE 822.347 13 12 
IU 140.868 3 1 

Castilla-La Mancho 

pp 561.833 11 12 
PSOE 436.343 9 8 

Múrcia 

pp 388.452 5 6 
PSOE 215.301 3 3 

Cantabria 

pp 188.245 3 3 
PSOE 110.159 2 2 

Catalunya 

pp 763.982 8 12 
PSOE 1.519.999 19 18 
CiU 964.990 16 15 
IC-V 118.846 2 1 
ERC 193.629 1 1 

Baleares 

pp 213.389 4 5 
PSOE 116.121 3 2 

Gali:za 

PP 851.468 14 16 
PSOE 371 .054 9 6 
BNG 3Ó2.726 2 3 

Asturias 

' r PP 298.941 4 5 
PSOE 236.532 4 3 
IU 66.433 1 1 

Nafarroa 

pp 150.849 2 3 
PSOE 82.138 2 2 

País Basco 

PP 320.892 5 7 
PSOE 264.581 5 4 
PNV 317.373 5 5 
EA 100.570 1 1 

Madrid 

pp 1.612.662 17 19 
PSOE 1.009.776 11 12 
IU 279.541 6 3 

Aragón 

pp 339.434 8 8 
PSOE 222.442 5 4 

La Rioja 

pp 91.092 2 3 
PSOE 58.702 2 1 

CiU centrará a sua política en Catalunyo ao deixar de ser decisiva en Madrid 
"Mellor un bon resultado e non 
ser decisivos que un mao resul
tado e ser decisivos. Somos na
cionalistas e o que conta é a for
za própria". Asi explico u Jordi 
Pujol os resultados de CiU en 
Catalunya. Perdeu o papel para 
condicionar a política do Gover
no central, comezado en 1993 
cando o PSOE perdeu a maioria 
absoluta, pero aturaron o tirón 
do PP, con Piqué á cabeza, per
dendo tan só un deputado. 

Pero en política as causas son 
. relativas. Asi o explica Pujol. "En 
teoria pesamos menos no Esta
do, pero nunca se sabe". O pre
sidente da Generalitat recordaba 
como cando os socialistas tiñan 
maioria absoluta eran moi agre
sivos cos 'nacionalistas e "ainda 

asi, foi cando máis se afortalou a 
autonomia de Catalunya". 

O candidato de CiU, Xavier 
Trias, aoque Pujol lle deixou o 
protagonismo na noite eleitoral, 
afirmou que o resultado non era 
mao xa que agora van poder 
"reforzar a nosa forza en Cata-
1 u nya", recordando que "Cata
lunya é unha nación". Trias afir
mou que unha prioridade na no
va lexislatura vai seguir a ser o 
lograr o recoñecimento d~ plura-
1 idade do Estado, polo que a 
Declaración de Barcelona vai a 
ter un importante relanzamento. 

Será a Generalitat o bastión de 
CiU, na última lexislatura de Pu-

. jol. Os dirixentes máis "naciona
listas", mesmo están ledos de 

Jardi Pujal. 

que os resultados lles impidan ter 
que comprometerse nas tarefas 
de governo estatais. Agora trata
rán de darlle un perfil nidiamente 
nacionalista á sua organización, 

algo que moitos viñan reclaman
do desde hai tempo, e que se vi
ña aprazando pola governabilida
de do Estado. Agora o debate é 
máis doado para os converxen
tes máis novos, que reclamaban 
este xiro que nunca se daba. 

En CiU resaltan que son a tercei
ra torta do Estado e que o as
censo do PP non se fixo á sua 
costa, senón á dos socialistas 
que pasaron de 19 a 17 esca
nos. Ainda asi continua a ser a 
primeira forza política de Cata
lunya. Pero o PP logrou entrar en 
Girona, algo que nunca ocorrera. 

Esquerra Republicana de Cata
lunya conserva o s~u escano, 
mália á división e a deserción de 
Pilar Rahola na pasada lexislatu-

ra. Agora CiU quer chegar a un 
acordo no parlamento catalán 
con republicanos, abandonando 
a entente co PP. Pero ERC ain
da non se deciudiu. As presións 
van ser fortes e os debates inter
nos xa comezaron. En ERC se
guen a ser moi duros con CiU. O 
vicesecretário, Josep Huguet, · 
afirmou que "CiU fracasou total
mente en Madrid". Hai quen 
aposta por xuntarse ao PSC pa
ra reviver "unha forza de esquer
da, progresista e catalanista". 
De novo atópanse entre dous 
camiños para as alianzas. Cami
ños que terá que escollar. 

Iniciativa Per Catalunya-Verds, 
consigue un deputado, ainda 
que perde outro dos que tiña. IU 
quedou sen representación.+ 
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Os canários afirman que está consolidado o seu proxecto nacionalista 

Coalición Canária logra catro deputados 
e o Partido Andalucista volta ao Congreso 
Coalición Canária obtivo os 
mesmos catro deputados que 
na anterior lexislatura, tendo 
que pedir prestado algun para 
constituir grupo parlamentar 
próprio, pero aumentou 50.000 
votos. Segundo o seu candidato 
José Carlos Mauricio, "consolí
dase o proxeto político naciona
lista en Canárias". Ademais, pa
saron de 1 a seis senadores. 

Mauricio tamén considera que, 
mália que hai catro anos apoia
ron ao PP e, agora non necesi
tan esa axuda, o peso de ce 
"vai ser ainda maior nesta lexis
latura". En CC, que perderon un 
deputado a última hora, están 
agardando a que se escruten os 
votos por correo para recupera
lo e asi ter grupo parlamentar 
sen depender de ninguén. Se 
lles fai falta poderia ser o Parti
do Andalucista quen lles deixa
se temporalmente o seu único 
escano para formar grupo. 

Este partido logrou a acta pola 

José Carlos Mauricio, de Coalición Canáña. 

província de Cádiz, polo que 
voltarán a ter ·un lugar na Cáma
ra Baixa. Esta acta seria grazas 
ao labor do alcalde de Jerez, 
Pedro Pachaco, que está en
frontado á dirección pola estra
téxia a seguir. Pedro Pachaco 
pretende un partido máis radi
cal, enfrontado ao PSOE. 

En CC, pola sua banda, tenta
rán seguir pactando co PP, algo 
que, pensan, foi unha das cla
ves do seu éxito. Asi, Mauricio, 
reclámalle a Aznar que "entenda 
que se necesitan amplos con
sensos", ainda que a maioria 
absoluta lle permita governar 
sen apoiarse en ninguén. • 

16 DE MARZO DE 2000 

Resultados globais do Estado 

Participación: 78,06% Abstención: 21,94% 

Congreso 

1996 2000 
Esca nos Votos Escanos Votos 

pp 156 9.658.519 183 10.230.345 
PSOE 141 9.318.510 125 7.829.210 
IU 21 2.629.846 8 1.253.859 
CiU 16 1.144.884 15 964.990 
PNV 5 317.373 7 351 .816 
ce 4 220.069 4 243.489 
BNG 2 219.043 3 302.726 
ERC 1 166.917 1 193.629 
EA 1 115.512 1 100.570 
Chunta Aragonesista 49.739 1 75.234 
Partido Andalucista · 134.800 1 205.733 
IC-V 1 118.846 
uv 1 91 .350 
HB 2 180.979 

Senado 
1996 2000 

pp 111 127 
PSOE 81 61 
CiU 8 8 
PNV 4 6 
ce 4 5 
PIL 1 

Hai 51 Senadores de Designación autonómica até completar a Cámara. 

PP (Partido Popular). PSOE (Partido Socialista Obrero Español). IU {Izquierda Uni-
da). CIU {Convergencia i Unió) . PNV {Partido Nacionalista Vasco). CC (Coalición 
Canaria). BNG {Bloque Nacionalista Galega) . HB {Herri Batasuna). ERC {Esquerra 
Republicana de Catalunya). EA {Eusko Alkartasuna). UV (Unió Valenciana), PIL 
{Partido independente de Lanzarote) . 

. 

Cuns resultados semellantes aes de hai catre anos 
Os votos 

en branco 
Chaves gaña por terceira vez en Andalucia 

Segundo o escrutínio fi, 
nal, sen contar os emi, 
grantes, 355.000 eleitores 
do Estado español vota, 
ron en branco. A cifra· é 
importante por ela II_les, 
ma, pero máis se ternos 
en conta que o PP au, 
mentou só 150.000 votos 
máis que este partido de 
demócratas (os fachas 
non eren nas votacións), 
que non se sinten repre, 
sentados por nengunha 
ideoloxia pglítica, por 
nengun personaxe políti, 
co ou discrepan das direc, 
cións dos partidos. É esta 
unha actidude crítica 

. contra o sistema máis alá, 
secadra, que contra unha 
ou outra formación, ain, 
da que tamén pode haber 
algun que "non sabe ou 
non contesta". O voto en 

Manuel Chaves estaba ledo o 
12 de Marzo. Seguramente era 
un dos poucos socialistas capaz 
de sorrir sen ferir as cámaras e 
sen sumir a barriga. Voltaba a 
gañar as eleicións autonómicas 
por terceira vez consecutiva. 
Despois de dez anos no poder 
semella, asi·o indican os resulta-

·dos, que o sua figura non sofriu 
deterioro. Non pasou o mesmo 
nas eleicións xerais, onde os so
cia_listas perd~ron, por vez pri
meira en tres províncias. Pero 
nas autonómicas, o PSOE se
guirá governando como o veu 
facendo nos vinte últimos anos. 

Non conseguiu a maioria abso
luta á que aspiraba, pero ten 
marxe suficiente de manobra 
para formar Governo. O Partido 
Andalucista que acadou cinco 
escanos, aumentando un a res
peito de 1996, estará encantado 
en reeditar o pacto, mália aos 
enfrontamentos internos, cun 
Pedro Pacheco que, esa mesma 
noite, xa demandou dimisións. 

branco semella unha acti, Os grandes derrotados da xor-
tude moito menos anár, nada, IU, que pasa de 13 a 7 
quica ·que a abstención, escanos, tamén estarían dispos-

tos a entrar nun Governo co 
ainda que esta tamén é un PSOE. Francisco Frutos deman-
xeito claro de participar. dou dos socialistas esa mesma 
Sobre todo, se ternos en noite aprofundar nos acordos, 
conta, que máis alá de re- mália ·aos seus resultados. En 

Autonómicas 
Anda lucia 

Total % N' DeputaOOs 

PSOE 1.744.030 44,21 52 
pp 1.529.019 38,1 1 46 
IULV CA 325.243 8,11 6 
PA 299.111 7,45 5 

irreconciliábeis. Está moi doido 
desde que tivo que abandonar 
a residéncia de presidente do 
governo por unha moción de 
IU. Antes, comunistas e socia
listas, xa tiveran moitas despu
tas personais. Chaves, cunha 
posición moi forte dentro do 
PSOE non vai querer, de nen
gun xeito, un acordo con IU. 
Mesmo se llo piden desde Ma
drid, que non llo van pedir, pois 
hoxe ten xa suficiente poder no 
partido para marcar estratéxias. 
E, por outra parte, semella que 
a maioria do PSOE váise de
cantar por un "novo xiro ao 
centro", prescindindo de IU, 
que "caerá xa de podre, non de 
madura", segundo un dirixente 
andaluz. En seis anos, IU per
deu nas autonómicas andalu
zas case dous tércios dos seus 
deputados. Agora situouse no 
seu mínimo histórico. 

quisitórias de partidos, o Andalucía poderian ensaiar un- Pero o PP sube no parlamento 
sistema actual pon a un ha cooperación. Pero o PSOE andaluz e recorta as suas dife-

d debe definir agora o seu camiño réncias co PSOE, que se man-
cuarto 0 povoación non e non se ·sabe moi ben cal será chaves .-. quer abandonar a Junta c1e Andalucla para ser Secretário xeral c1a PSOE. tén. Na anterior lexislatura a di-
só fora da liza eleitoral, se- Tampouco IU o ten moi claro. feréncia era de 12 escanos e, 
nón que o ~xclue do traba- charon para Nueva Izquierda (o todos os referentes. Os militan- agora cos 46 deputados logra-
llo, da vivenda, da Seguri- Antonio Romero e os seus com- que propiciaría o baixón), leván- tes da chamada "extrema es- dos polo PP e os 53 do PSOE, 
dade Social. Estes excluí- pañeiros andaluces, os máis crí- dolle xa a perder nas últimas querda", co PTE e ORT, moi for- só os separan sete, gañando a 
dos, cada vez máis, loxica- ticos cos socialistas, tanto que eleicións municipais ,nu.merosas tes nalgunhas zonas, pasaron a direita seis deputados. En Cá-
mente non van votar 0 ainda non se talan e moitas vi- alcaldías a mans do PSOE. Ou- engrosar as fileiras socialistas. diz, onde se enfrontaban Cha-

. . r d 1
1 las, quedaron nunha posición tros moitos militantes da esquer- ves e a candidata do PP Teófila 

sistema situonos wra e·• moi má. Mais se ternos en conta da andaluza están desencanta- Pero Chaves non quer saber Martínez, ambas formacións 
• · ·- -'."·: • •._L·. .. .... , ... . ' .; • -gue moit<>"S'hlilita'lt.es-' xa·se mat.1.·• · dos ·e desmbbfüzado_s, ·perdendó" •1nada dt:>s ··"camiunis·ta-s~·;~ Son '-\' em_ patarort ,S<Séis :esGanos:• 

• .r,~,c.",1,, ,b,.IJl'i..'~ -' ',1l;<,~rJ (' •. • t'~ .... , } l'.3\í ,f,.,¡?.r,, :...{r,,, .! ,~,", , .'''i.1 (11·; .)_'.;..J~'j'" ,..,•.i; :r1r1;· _. r~· ~f.~'l'::f.:?á:P, 3S'iÍlHm Of ¡f._. '.liÍill?,C'.", ífi1 ;F)rí \'.f', ,1.~J:,r-:~:: 
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· Demite o xerente 
do:.Clíni~o de C~mpostela 

13 
.. . ..... ,,. . .. . . -

Jordi Rivas i Hibernan é o novo xerente xeral do Hospital 
Clínico de 9oIJ1postela, que. entrou en--funcio~amento o pa
sm¡lo. me? qe Outubro .• ;tras· a demtsión de Manuel Ar.iza .o ' 
Mércores 8 de· Marzo. O ex xerente, que aduciu cansáncio" 
tras dez anos ~n postas directivos, abandoa a xestión dun 
hospital cuxo fun_cionament,o_ non. res posta ás . expectativas 

··- criadas. Poq;,arte·da xunta 'd&persnat ·da Area Sanitaria, 
denunciáronse as deficiéncias dun hospital chamado a ser 
aun punto de referéncia no páis. O comité de empresa apre
sentou estes dias unha denúncia na inspección de traballo 
por irregularidades laborais e esperan maior talante negocia
dor na nova equipa directiva. Medicas do hospital de Conxo 
solicitaron tamén que se garanta a calidade na atención.• 

Denúncian a 'maquilaxe' 
de dados sobre os incéndios 

lsta norma obrigaria ao peche CMI translado de Celulosas, na fotografia, e nm1 hai intención de asumir o ipacto económico que causaría. 

Despois de que ao redor de quince mil hectareas de mon
te arderan en Ourense durante os últimos dias, Antonio 
Villarino, delegado da Sociedade Galega de História Natu
ral en Ourense sinalaba que "a Xunta ten un problema e 
non sabe como resolvelo". Segundo Villarino, no Gover
no non se toman medidas para que os gandeiros deixen 
de antepoñer os seus interes persoais e maquílanse as 
cifras para agachar "4n problema social". O grupo ecolo
xista "O Brote" tampouco consideraba váliadas as cifras 
dadas pola Xunta respeito aos lumes en Ourense. Desde 
a consellaria de Meio Ambiente afirmouse que a superfi
cie máis afectada polo lume foi monte baixo mentres os 
ecoloxistas apontan a que tamén arderon importantes zo
nas de carballos. Villarino acusa á Xunta de non dar 
datos ou "simplesmente retocalos".+ · A oposición considera que se trata de simples anúncios eleitoralistas 

O PP defende un proxecto de lei Familiares das ví~mas do Zafir lembran á 
Xunta que levan máis-de un mes de espera 

de protección da ria de Pontevedra 
pero esquece o resto das rias galegas 

A consellaria de Pesca emitia unha nota o Luns 13 de 
Marzo, o mesmo dia que a xuiz italiana autorizaba a bai
xada dun robot submarino para fotografiar os restos do 
buque Zafir e a posición dos desaparecidos, na que la
mentaba "as declaracións contradictorias dalguns familia
res, que só poden obedecer ao estado de desolación". 
Mália a petición de calma da Xunta, os familiares dos de
saparecidos subliñan que levan máis de un mes esperan
do para poder recuperar os carpos. Por outra parte, o Ins
tituto Social da Mariña ven de enviar a un psicólogo e a un
ha traballadora social a Italia "para tarefas de apoio psicoló
xico" aos nove familiares que permanecen no Sul do país.• 

-0-P.C. 

O conselleiro de Política Terri
torial, Xosé Cuíña, anunciaba 
xusto antes das eleicións au
tonómicas celebradas en 1997 
o proxecto de Lei de Protec
ción da Ria de Pontevedra. A 
princíplos de 1998 o proxecto 
pasaba os prlmeiros trámites 
e apartir dal paralisábase até 
comezos da precampafía das 
xerais. A coincldéncla cos 
procesos eleitorals, o feito de 
que non se tetla aplicado a le
xis laci ón existente para sol
ventar ou cando menos paliar 
o problema meio-amblental 
que sofre a ria e de que só se 
prevea adoptar medidas en 
Pontevedra tal pensar tanto 
aos responsábels municipais 
como aos grupos da oposi
ción que desde o governo non 
hal intención real de aproba
la e moito menos de aplicala. 

A povoación de Pontevedra está 
especialmente sensibilizada co 
problema meio-ambiental que so
fre a ria e mesmo aposta polo pe
che definitivo do complexo ENCE
E LNOSA, principal responsábel 
dos vertidos contaminantes xunto 
con TAFISA. De aprobarse e apli
carse a Lei de Protección da Ria 
de Pontevedra elaborada polo 
governo, este peche faríase efei
tivo e satisfaria en grande medida 
as demandas da cidadania. 

aos recursos naturais e tampou
co pon limitación aos vertidos ur
banos, que son responsabilidade 
de Augas de Galizéi'. 

O proxecto precisa, para a sua 
aplicación, dun orzamento de 
400 millóns de pesetas, só para 
solventar o problema de sanea
mento dos 8 vertidos que hai no 
tramo urbano de Pontevedra. 
Pero é insufiente para solventar 
os problemas de contaminación. 
Desde o governo municipal pre
téndense financiar o proxecto 
con fundos europeus e das dis
tintas administración. 

Intereses eleitorais 

Os problemas de contaminación 
da ria de Pontevedra poderian ter 
sido, cando menos, paliados se 
desde o governo galega se tive
ran aplicado, ao longo destes 
anos, algunhas das medidas pre
vistas na lexislación existente. 
Por iso, tanto desde o concello 
como desde os grupos da oposi
ción non se considera que desde 
o PP se tome en sério o proxecto 
máis que como reclamo eleitoral. 

sa deberia estar xa pechada". Do 
mesmo xeito, o representante 
socialista, Ismael Rego explica 
que "coas directivas comunitárias 
aprobadas e as leis de protec
ción meio-ambiental estatais e 
galegas que hai, xa se teria sol
ventado esa problemática". 

Ademais, apóstase por aplicar 
as medidas necesárias tendo en 
canta as consecuéncias que a 
sua posta en marcha provoca
ria. Tanto a concelleira naciona
lista como a representante par
lamentar consideran que non se 
poden perder os pastos de tra
ballo que o peche de ENCE-EL
NOSA provocarian. 

Álvarez aposta por buscar unha 
ubicación diferente. No caso de 
que este translado non fara po
s íbel, a deputada nacionalista 
sinala a necesidade de buscar 
alternativas laborais para os tra
balladores, antes de facer efecti
vo o peche. 

A Plalaforma pala Sanidade Pública de Lugo 
insiste sobre a bailca da cualidade no Xeral-calcle 
Despois da Consellaria de Sanidade negar reiteradamente 
a situación de recorte de cualidade asistencial no comple
xo hospitalário Xeral-CaJde de Lugo, a Plataforma pola 
Defensa da Sanidade Pública desta cidade reiterou as 
suas denúncias sobre a situación e ofereceu máis dados 
que avalan a denúncia. As listas de espera seguen 
agardando en oftalmoloxia, neuroloxia, endocrinoloxia ou 
en orientación familiar, non se substitue ao persoal sani
tário cando é necesário, as tarefas dos celadores aumen
tan sen que se incremente o cadro de persoal e o aforro 
vai aparellado de empioramento da cualidade do servizo. 
Ademais, a Plataforma denúncia que as fundacións son 
un sistema de xestión que prima aos directivos, reduce 
os gastos sanitários e de recursos humanos e introducen 
o critério do aforro como proba de boa xestión. • 

Apresentan a coordenadora nacional 
de enddades migratórias Este é tamén para Rego un dos 

principais problemas ·que ten a 
lei. Ao seu entender, desde o A entrada en vigor da nova lei de extranxeiria, o recrudece-
PP non se valorarou o impacto mento dos actos racistas e a caréncia dunha politica por par-

Logo da sua entrada a debate no económico que teria a sua apli- te da Administración galega que facilite a integración de re-
parlamento, a princípios do ano cación, por iso agora non hai tornados e inmigrantes, son algunhas 
1998, a Lei foi aparcada polo go- intención de asumilo. das circunstáncias que derivaron na 
verno e non se retomou até o de constitución da .Coordenadora Nacional 
agora. Salomé Álvarez explica a Desde o PP alégase, para xusti- de Entidades Migratórias de Galiza. 
sua paralisación polas .pr.esións ficar unha lei que só afecta á ria Apresentada o Martes 14 de Marzo en 
exercidas desde o governo · cen- de pontevedra que se trata dun Compostela, a coordenadora quer elabo-
tral, que lle propuxo unha renego- "espazo sensíbel", o que de fei- rar . "unha plataforma programática que 

Sen embargo, atendendo aos ciación para adozar os seus con- to excluiria ao resto qas rias ga- defina as necesidades e as reivindica-
seus contidos a lei só fai referén- tidos e pola oposición tanto da legas. Pola contra, Alvarez en- cións dos migrantes". Forman parte qesta 
cia aos vertidos contaminantes, empresa como dos traballadores. tende que esta consideración Coordenadora a CIG-migración, o Centro 
pero non desenvolve un proxec- abranxeria tamén ás restantes Lois Pérez Leira. . Arxentino en Galiza, Amigos do Uruguai, 
to de recuperación integral. Sa- Para a deputada nacionalista es- atendendo á definición de "sen- Asociación Galega de Emigrantes Retor-
lomé Alvarez deputada do BNG ta lei en concreto non seria nece- síbel" recollida na Directiva nades, Centro Portugués, a delegación galega da Central de 
no parlamento sinala; entre ou- sária, se de fundo o único que se - 91./271 da CE. Dai que o PP es- Traballadores Arxentinos, Asociación de Desenvolvemento 
tras éivas, que "non se metecos pretende é pechar a fábrica de pacifique- ademais que no caso Arabe-Galego, Asociación de Inmigrantes Marroquies "Eljir'', 
ie~~~~.~i g~.ij>~r~•i~f!d tffi3 q u ~e d C'.el!l!~i.ufi>P.[;.gu ea g§ s~l.!Rftr 8§ont..@E.t78.Q.Ql~.:Y5t~F.fü1-.1r~~J'<e :-~§lménr.r:·1 oÉ~g~~~~· §PJ1d~J~~pfidj¡:;;Ji,1igrepións, Asociaci~n e_olp~_ Qt__'. 
afectan ao hábitat costeiro ou normativas existentes "a empre- dun "espazo singular".+ re1foS" cfo Emigrantes Gaiego e o Centro Cu turaTCub ano.t 



14 GALIZA 
N2 926 - ANO XXIII ANOSATERRA 

A CIG organiza un debate sobre os direitos humanos o 24 de. Marzo en Vigo 

Xornada ·para a memória 
a vinteca..tto. anos do golpe de Videla 
Memória. Verdade. Xustiza. 
As tres palabras presiden a 
Xornada polos Direitos Huma
n os-que, organizada -por a 
CIG,. celébrese o vindeiro 24 
de Marzo en Vigo. O Nobel da 
Paz Adolfo Pérez Esquive! e 
Eisa Osorio, escritores, máis 
Maria Ester Alonso, avogada, 
darán conta da importancia 
de coñecer e reiterar a denún
cia as violacións dos direitos 
humanos durante a ditadura 
arxentina. Farano o -mesmo 
di-a que se cumpren vinteca
tro anos do golpe militar de 
Videla. A xornada quer criar 
un contrapunto na mesma data 
através da memoria; ademais 
dos desaparecidos galegos, 
a actualidade do caso Pino
chet tamén marcará o debate. 

O obxectivo da xornada., segun
do os seus organizadores, é 
que os traballadores da cidade 
"coñezan mellar esta etapa dra
mática da história de países ir
máns aos que nos unen tanto 

· vencellos de fraternidad e". As 
cifras son dramáticas e foron 
máis de trinta mil persoas as de
saparecidas durante a ditadura 
arxentina. Unha delas foi a nai 
Maria Ester" Alonso morales, 
avogada de pai galega, de Sal
vaterra. Naceu no cárcere e pa
sou anos para coñecer cal era a 
sua.verdadeira identidade. Estu- ' 
dou direito e a sua tese titulouse -
"O xenocidio na Arxentina". A 
sua experiéncia é compartida no 
seo de HIJOS, (Hijos por la 
Identidad y la Justicia contra el 
Olvido y el Silencio), asociación 
da que forma parte. 

Maria Ester Alonso forma parte 
do programa que a CIG prepa
rou para o dia 24 de Marzo ~no 

Eisa Osorio, autora _de A veinte años lur. 

Centro Cultural CaixaVigo e que 
se abre ·coa proxección do do
cumental de Xoán Leira "Arxen
tina, punto e seguido". Xunto a 
ela, nunha mesa redonda, Eisa 
Osario, a autora de A veinte 
años, Luz, unha novela na que 
narra a experiéncia dos tillos de 
desaparecidos a percura da sua 

Óri.i:ce. Jqmén · pomparten mesa 
c. -'con elas Fe-rmin _ C.astw·, un-

·mestre ·ao que a ditadura bateu 
de perta coa desaparición do 
séu -irmán e a sua cuñada, e cu
xo sobriño recuperou recente
m~nte a identldade, e-Gustavo 
Garcia, avogádo da CIG no xuí
zo de - Ma~rid. "Moitos -nenos e 
bebes fOron considerados· botins 
de guerra", lembran na central 
sindical. 

Será outra-testemuña da viola
ción de-direitos humanos en Ar
xentina qun que imparta a con
feréncia central da xornada. O 
Prémio Nobel da Paz Adolfo Pé
rez Esquive!, foi detido e tortura
do durante catorce meses sen 
celebración de xuízo. Pérez Es
quive!, que acadou a liberdade 
despois dunha intensa campaña 
de solidariedade, ten unha rela
ción especial con Galiza. O seu 
pai naceu en Combarro, Poio, 
ainda que emigrou a América. 
Precisamente o concello de 
Poio concederalle o título de "fi
lio adoptivo" durante esta visita 
a Galiza, que tamén o leva a 
participar no Seminario pola Paz 
que se celebra en Compostela. 
Este galega de adopción é pre
sidente da Liga internacional po
los Direitos e Liberación dos Pa
vos, con sede en Milán. 

Esta xornada centrada nos direi
tos humanos, e apoiada polo 
concello, as caixas de aforras e 
a Fundación contra a lmpunida
de, remata con música, a da 
cantautora arxentina Miriam 
Sandoval e o grupo Latino. A re
presión que máis directamente 
afectou a Galiza estara presente 
através dos desaparecidos, vin
tecatro nemes galegas, dezase
te homes e sete mulleres.+ 

A. PANARO 

Manifesta~ión nacional en Santiago polo Diada Muller Traballadora 
Despois dos actos celebrados en Lugo, Vigo e A Coruña, o Domingo cinco e o Mércores oito de 
Marzo, máis de cincocentas mulleres acudían o Sábado dia dez á Compostela para participar da 
manifestación que polo Día da Muller Trabal/adora_, estaba convocada a nivel nacional. A mobilización 
saiu ás cinco da tarde da Alameda de Compostela e ia encabezada por unha pancarta na que se 
podia ler Feminismo ... Utopía que nos fai avanzar. Esta manifestación veuse sumar á marcha mundial 
que protesta contra o exceso de traballo e pobreza, unha iniciativa na que participan máis de 
cincuenta paises e que remata o 17 de Outubro diante da sede da ONU en Nova York ca lema 2000 
boas razóns para marchar. A xornada foi convocada palas secretarias da muller da CIG, CCOO, CUT, 
STEG, e organizacións feministas como Andaina, 'Alecrín e Mulleres Nacionalistas Gall:Jgas, entre outras:• 

Galiza rebelde 
·contra Franco 
Antón Reixa conta ao xomal 
GARA a versión que prepara 
para o cine de O lápis do car, 
pinteiro de Manuel Rivas: "É 
unha história ambientada na 
Guerra do 36. Pode parecer 
tópico pero para nós é impor
tante que O Lapis do Carpin, 
teiro rectifique a idea que se 
transmitira de que galiza foi 
un país dócil ao golpe de Esta
do de Franco. A novela de Ri
vas mostra o contrário: que 
houbera loitadores, que exis
tiu pensamento livre e 
resisténcia e que houbera, po
lo tanto, represión. Esta 
evidéncia histórica ten que 
estar refrexada na película 
xunto coa visión das cadeas 
franquista desde dentro. Fran
co e os fascistas fusilaron a 
moitísima xente pero, por ri
ba, houbera un extermínio 
lento que foi o das cadeas. 
Xunto con isto hai unha his
tória de amor e pantasia e está 
a imaxinacion dos presos para 
se contar histórias nun 
ambiente miserento". Reixa 
refírese noutro momento da 
entrevista que asina Karolina 
Almagia á situación do voto 
nacionalista no país: "o crece
mento da esquerda na Galiza 
é lento pero seguro e constan
te. Hai algo que no seu 
momento non se quixo ver 
pero que ten unha lóxica es
rnagadora corno son os 
800.000 galegas que de forma 
reincidinte votaron a Fraga. 
lsto require un nfvel de discu
sión e un proceso de concién
cia, paciéncia e un algo de 
ciéncia, que é o que requiren 
todos os cámbios sociais". • 

John Lennon 
coIRA 
Despois do rebúmbio que se
gueu á confidéncia do espía 
do MIS británico que contou 
que John Lennos dera cartos 
para o IRA, o sernanário An 
Phoblacht comenta: "Digan o 
que queiran os que despois da 
declaracións do espía David 
Shayler adoecen por negar 
que Lennon fixera contribu
cións culturais para o IRA. 
Lennos aparece na foto nunha 
manifestación contra a ocupa
ción militar de Irlanda nos 
anos 70 e leva no peito un 
cartaz no que se pode ler Con
tra o IRA e contra o imperialis, 
mo británico. O líder da 
canción estaba indignado po
lo asasinato de 14 civís que se 

, manifestaban en Derry no 
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Domingo Sanguiñento (Blo
ody Sunday) e que morreran a 
mans do Reximento de Para
quedistas Británicos. Lennon 
escrebera a continuación <lúas 
cancións para pedir a retirada 
dos británicos de Irlanda: Sun
day, Bloody Sunday e If You 
Had The Luck of the lrish (Se 
tiveses a sorte dos irlandéses), 
que formaban parte do album 
$ometime in New Yark City. 
Lennon non foi o único Beat
tle que fixo público a sua con, 
dena da ocupación británica 
de Irlanda. Moito antes de ser 
nomeado cabaleiro pola raiña 
británica e convertese en Sir 
Paul, McCartney tivera un 
grande éxito en toda Europa 
con Volvede Irlanda aos irlan
deses. A BBC vetouno". • 

Os seis perdóns 
dos católicos 
0 xomal ÜUEST FRANCE de 
Rennes publica a relación 
dos seis pecados históricos da 
igrexa católica polos que ven 
de pedir perdón o pontífice 
polaco. "1 ºEn certos 
periodos da história, os cris
tians usaron métodos intole
rantes e non observaron o 
mandamento do amor co que 
mancharon a cara da igrexa. 
22 Os cristiáns opuxéronse e 
dividíronse, lanzáronse con
denas mutuas e combatiron 
entre eles. 3º Na lembranza 
dos padecementos que sofreu 
o povo de Israel ao longo da 
história, os cristiáns deben 
saber identificar os pecados 
cometidos polos seus contra o 
povo da alianza e das bendi
cións. 4º Moitas veces, 
cedendo á lóxica da forza, os 
cristiáns violaron os direitos 
das etnias e dos povos e des
preciaron as suas culturas e 
tradicións relixiosas. 52 Os 
critiáns teñen trasixido con 
atitudes de marxinación e de 
exclusión e a discriminación 
en nome da diferéncia de ra
za ou étnia. 62 Os critiáns 
non recoñeceron a Deus nos 
que teñen fame, s de, no 
que están espidos, on per e
guidos , están na cadea ou 
non tefien posibilidade de se 
defender; polos que comete
ron inxustizas e se entregaron 
só á riqueza e ao poder, te pe, 
dimos perdón". • 

Lennon e Yoko Ono manifestándose a 
prol do IRA. 



GALIZA 
16 DE MARZO DE 2000 ANOSATERBA 

~ 

PARLAMENTO 

O PP nega a Co~isión de Investigación para esclarecer as relacións co empresário berciano 

O conselleiro de Educación 
admite que ou~rgou obras a Martínez Núñez 
-0- PAULA CASTRO 

A falla de atención que pres
taba ao debate parlamentário 
traizoou ao conselleiro de 
Educación, Celso Currás. Os 
representantes da oposición 
demandaban a criación dunha 
Comisión de Investigación pa
ra esclarecer as relaclóns po
Utlcas mantidas desde o exe
cutivo con Martínez Núf'íez. O 
deputado socialista, Ismael 
Rego, avalaba a sua petición, 
alegando as constantes adxu
dicaclóns de obras por via de 
urxéncia que se fan desde as 
distintas consellarias e pof'íia 
como exemplo a concesión 
de unha á empresa dun al
calde do PP desde a conse
llaria de Educación. Surpren
de ntemente Currás pedía a 
palabra para aclarar por que se 
lle concederan obras á empre
sa de Martfnez Núñez, pensan
do que Rego se referia a iso. 

Todo foi produto dun malenten
dido, pero serviu para saber 
que , cando menos desde a 
consellaria de Educación, si se 
lle concederon obras ao empre
sári o berciano. O conselleiro 
estaba nos loureiros cando es
coitou que alguén talaba de al
gunha obra que se concedera 
desde o departamento do que é 
titular e terxiversou os termos. 
Por iso, cando desde a opisi
ción remataron as interven 
cións levantóuse do seu esca
no e pediu a palabra para !im
par a sua imaxe. Sen embargo, 
á contra das suas pretensións, 
o conselleiro só conseguiu em
barullar máis a situación. 

O erro de Celso Currás deu lu
gar a unha explicación breve 
pero significativa. "Dicia que á 
empresa de Martínez Núñez fói
lle adxudicada unha obra a pe
sar de ir sete millóns por riba de 
outra empresa. Pero é que hai 
outras variábeis que influen na 
adxudicación e a empresa de 
Martínez Núñez tiña nesa obra 
outras variábeis moi superiores. 
Hai que ter en canta, en primei
ro lugar o prazo de execución, 
en segundo lugar o control de 
calidade, en terceiro lugar me
llares propostas de ~ntemán. 
Equivócase polo tanto o repre
sentante do partido socialista". 

Sen embargo, o único que se 
equivocaba era el. E é que coa 
sua explicación, o conselleiro 
non só recoñecia a existéncia de 
obras adxudicadas ao empresá
rio senón que ademais xustifica
ba, para realizar estas conce
sións, que se tivera recurrido á 
via de urxéncia, que se lle outor
garan as obras á empresa que 
non contaba con máis pontos 
das que concorrian ao concurso 
e mesmo á que apresentaba un 
presuposto por riba das outras. 

Con esta reveladora interven
ci9n, xa estaría dabondo xusti-

O caso Martinez Núñez non foi usado pola oposición na campoña eleitoral. _ 

ficada a deman
da da oposición 
de criar unha 
Comisión de In
vestigación par
lamentária para 
saber o alcance 
das relacións 
políticas entre o 
empresário ber
ciano e os dis
tintos membros 
do govern·a ga
lega. 

As implicacións 
quedaban apartir 
dese momento 
patentes e coas 
palabras de Cu-
rrás afundíanse 
os argumentos 
esgrimidos polo 
deputado do PP, 
Xan Casares , 

Suárez Canal 
afirmou que _o 
caso Martínez 
Núñez non se 
está a uti 1 izar 
para porlle trabas 
á acción do 
Governo. 

trataba de coñe
cer se se lle con
cedero n ao em
presário obras, 
que semella de
monstrado que si, 
senón en base a 
que critérios e a 
cámbio de que. 

Investigación 
política 

A releváncia polí
tica acadada pol¡i 
trama de asasi
nato presunta
mente argallada 
por Martínez Nú
ñez contra o con
selleiro de Políti
ca Territorial Xo
sé Guiña, chega
ba ao seu ponto 

, álxido cando o 
conselleiro ·aseguraba que fara 
a consecuéncia de -que el se ne
gara a "pasar polo aro". 

sición da oposición un argu
mento máis que óbvio. Se este 
empresário ameazara a Guiña 
por negarse a acceder á:s suas 
demandas, probabelmente, ou
tros membros do executivo non 
correran a mesma sorte porque 
si pasaran por ese aro. E esa 
foi . ex~ctament_e a argumenta
ción arredor. dá que xirou a pe
tición de criación dunha Comi
sión de Investigación parla
mentária. 

O deputado do BNG, Alfredo 
Suárez Canal, engadia ade
mais que só cabia unha negati
va por parte do grupo rnaioritá
rio "se se tratara dun asunto 
menor ou se o estivera utilizan
do a oposición para pór trabas 
á acción de governo", en·ten- -
dendo que non se daba nen-
gún dos dous casos. - -

O representante nacionalista · · 
lembrab;a ademais, que entre o 
ane 93 e o ano 9.6; cando o PP -
estaba na oposición, apresenta- · 
ra en_ Madrid 1 O propostas d-e 
criación de comisións de investi
gación por dtstintos asu~tqiS ~ _ 
que non se podia negar a sua 
validez cando se estaba no go
verno. Alén. diso, para Suárez 
Canal quedaba claro ·que de ne
garse a solicitude dos grupos 
nacionalista e socialista, "cabe- , 
ria pensar que hai interese por 
agachar a existéncia de-certas 
relacións e non se poderá saber 
se houbo consellarias que pasa
ron polo aro'\ 

Na mesma liña, Anxo Guerreiro 
subliñaba que só através desta 
comisión poderia saberse se 
houbo "relacións anormais ou 
ilegais que teñen que ser esclá
recidas". De non ser asi, o por
tavoz-do grupo mixto aseguraba 
que ''flaco favor fai ·a este asun
to que o PP se sume ao seu en
cubrimento". 

Por parte do grupo socialista, 
Rego centrou toda-a sua inter
vención nos pr-oblemas deriva
dos das fórmtJlas ás que reco- -
rre, de forma abusiva, o execu- -
tivo, para a adxudicación de 
obras. Fórmulas que, por outra 
banda, xa ten sinalado o Con
sello de Cantas que poñen en 
cuestión a igualdade de oportu-

. nidadas das distintas empresas 
para concorrer ás ofertas de 
obras públicas, pala escasa ou 
nula publicidade que se lles dá, 
porque se · adxudican de fOFma 
directa ou porque se emprega 
a via de urxéncia para non ter 
que pasar por toda unha série 
de trámites que estebelece a 
legalidade vixente. 

Mália os argumentos expostos, o 
PP aplicou a lei da maioria parla
mentária para negar toda posibili
dade a investigar o asunto. Non 
haberá, xa que lago, Comisión de 
Investigación, pero tras do acon
tE!cido semella que tampouco asi 

, que ao longo da sua interven
ción esforzárase por restarlle 
validez ás demandas da oposi
ción alegando que "non hai na
da que investigar". Xa non se - .. Esla afirmación p~ñia a _~ i!:lP.~- ,· 8ons~~ir~_d.c:trll,e,_qarpetaz_o.• 
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Excecléncia 
para Lanclín 
Ainda que o PP votou a favor -
da integración na UE, nas con
dicións negociadas polos so
cialistas, este segue a ser o 
principal argumento dos popu
lares para explicar os proble-
mas que sofre Galiza en ~ac
tores como o pesqueiro. E tras 
desas condicións escudábase 
novamente o éonselleiro de 
Pes.ca, Amáncio Landin, para 
xustificar o redución de captu
ras imposta polo Consello de 
Ministros aos armadores gale
gas. Para Landín non cabe ou
tra posibilidade que asumir 
ese recorte e esperar a que se 
renegócie a política pesqueira 
"comun", alá polo 2002. O de
putad9 do SNG, Bieito Lobei-

---i'a, a11te a evidéncia de que, "o 
conselleiro non está disposto a 
facer nada para mudar a situa
ción" recomendoulle que co
llera "até entón unha exce
déncia e reduzamos asi gas
tos inútiles na administración".• 

Os inadaptados 
traballadores 
do Clínico 
O buque insígnia da sanidade 
pública galega, o hospital clíni
co, volveu ser ·obxecto de de
bate par1amentário. E outravol
ta a responsabilidade das de
ficiéncias do centro recairon no 
personal sanitário. Non lle che
gou ao conselleiro coas críti
cas que lle choveron desde os 
servizos de urxéncias cando 
cualificou a parte dos traballa.: 
dores de "axitadóres" e os res
ponsabilizou polo mal funcio-

. namento do complexo. Segun
do Hemáhdez Cachón, as de
ficiéncias que se veñen denun
ciando desde que comezou a 
funcionar, son "normais" por
que "os-espazos son distintos 
e necesítase un período de 
adaptación do persoal". Por 
sorte, par~ce ser que os tra
balladores non tardaran en fa
cerse ás novas instalacións 
máis que "unhas semanas".• 

Uberclade 
·.de empresa -
~ra o -1eite galego 
"A Xunta sempre será respei
tosa coa liberdade de empre
sa" e rexeita calquera tipó de 
control ou medida política ten
dente a garantir que, por 
exemplo, as empresas lácteas 
galegas o sigan senda. Eso 
seria "intervencionismo", que 
é o pecado que, segundo o 
conselleiro de Agricultura, pre
tende cometer o BNG. E todo 
porque o deputado nacionalis
ta, Xesús Vega, defendeu que . 
as indústrias lácteas non só 
seguiran ubicadas en Galiza 
senón tamén en mans de ca
pital galego. Para o consellei
ro, esa "liberdade de empre
sa" consiste en que, libremen
te, o sector lácteo gal ego se 
deixe absorber polo capital 
francés ou estadounidense.• 
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C*MARCAS 

Xesus Palmou desautoriza unha operación dirixida por un home de Mariano Raxoi 

A moción de censura de Nigrán . 
pri~eira consecuéncia da vitória elei.toral; do PP 

. . . ! /¡ 
*H. VIXANDE 

O Luns trece de Marzo o Parti
do dos lndependentes de Ni
grán (PIN) e o Partido Popular 
asinaban unha moción de cen
sura contra Manuel Rial, alcal
de socialista da localidade, 
que estaba en minoria. Mália 
que o secretário xeral do PP, 
Xesus Palmou, desautorizou 
a operación, a moción enca
bézaa Avelino Fernández, un 
home de Mariano Raxoi. Trá
tase da primeira consecuén
cia da vitória · eleitoral do PP. 

No pasado outono fracasara un
ha tentativa de moción de cen
sura por unha desautorización 
do Partido Popular. Daquelas o 
PP preferira non impulsar unha 
toma do poder antes dunhas 
eleicións xerais, pero preocu
pouse de deixar en minoria a 
Manuel Rial, que até entón esti
vera apoiado polo PIN de Aveli
no Fernández. Este último tora 
alcalde do PP, pero perdeu o 
apoio deste partido en favor de 
Manuel Villar, o outro asinante 
da moción, que na pasada cor
poración tora alcalde indepen
dente apoiado polos socialistas 
e que se enfrentara cos popula
res do daquela alcaldábel Aveli
no Fernández. As idas e vidas 
dos grupos da direita en Nigrán 
estaban determinadas por quen 
exercia a secretaria xeral do PP 
galega en cada momento. 

A partir do intento de moción de 
censura do outono, o socialista 
Manuel Rial quedou en minoria 
e tratou de situar na oposición a 
responsabilidade de deixalo go
vernar ou de apresentar unha 
moción de censura. Oeste xeito, 
convocou unha moción de con
fianza que perdeu e que obrigou 
ao PP a apresentar a moción de 
censura no prazo de un mes. 

Erro de cálculo 

En realidade, Manuel Rial pre
parou. todo para abrigar ao PP a 
apresentar a moción de censura 
antes das eleicións e de feito 
convocou un pleno extraordiná
rio. para o 11 de Febreiro no que 
figuraba na orde do dia a mo
ción de confianza, de modo que 
no caso de perdela o PP e o 
PIN tiñan que apresentar a mo
ción de censura no prazo de un 
mes; isto é: o 11 · de Marzo co
mo máximo, un dia antes dos 
comícios. Pero a oposición pre
veu esta posibilidade e non se 
presentou no pleno, de modo 
que non houbo quorum para a 
sua celebración, xa que .sé esti
veron presentes o PSOE e o 
BNG. A segunda intentona de 
pleno extraordinário tivo as 
mesmas consecuéncias, de for
ma que Manuel Rial incluiu o 
debate da moción de confianza 
no pleno ordinário do mes de 
Febreiro, que se celebrou o pa
sado dia 26. Destas a oposición 
do PP e o PIN si que acudiu e 
debateuse a moción de confian
za, na que Manuel Rial saiu de
rrotado, ca que a oposición que-

O Alcalde socialista tratou de que a moci6n de censura fose apresentada antes das eleicións, pero os concelleiros do PP e PIN non 
foron aos Plenos. Na fotografia, Casa do Concello de Nigrán. A.N.T. 

daba abrigada a apresentar a 
moción de confianza no prazo 
de un mes. Ese prazo daba a 
posibilidade de apresentala pa
sados os comícios, o que evita
ba o desgaste político de facelo 
durante a campaña eleitoral. 

Finalmente, a moción apresen
touse un dia despois do PP ga
ñar as eleicións. Cumprindo a 
normativa legal, o alcalde Ma
nuel Rial convocou o pleno para 
24 de Marzo ás doce da mañá. 

A primeira consecuéncia da de
sautorización de Xesus Palmou 
sobre a moción de censura foi 
que tres concelleiros do PP dixe-. 
ron non apoiala. Pero este núme
ro é irrelevante, xa que ainda es-

tán Avelino Fernández outros no
ve concelleiros -catro deles do 
PP-, xusto a maioria absoluta. 
Ainda que Manuel Rial confia en 
que nos vindeiros dias Xesus 
Palmou disuada a un dos edis 
populares asinantes da moción, 
todo indica que se desmarcaron 
os tres concelleiros populares pa
ra salvar a imaxe do PP pero sen 
risco de comprometer a moción. 

Por outra banda, Avelino Fer
nández e Manuel Villar asinaron 
un acorde para rotar na alcaldía, 
de modo que conforme ao nú
mero de concelleiros que ten ca
da quen, hai un reparto propor
cional á frente da corporación: 
quince meses para Avelino Fer
nández e vintetres para Manuel 

Villar. Curiosamente, no cómpu
to de forzas de candaseu alcal
dábel inclúense os tres conce
lleiros que declararon que non 
apoian a moción de censura. 

Mália que hai un acorde entre 
Avelino Fernández e Manuel Vi
llar para que, pasados quince 
meses, este demita e dé paso 
ao cabeza da lista máis votada 
-Manuel Villar-, como regula a 
lexislación, o ainda alcalde so
cialista Manuel Rial duvida que 
Avelino Fernández cumpra o 
seu compromiso. "Nese caso o 
PP xa non poderá apresentar 
máis mocións de censura, xa 
que só cabe asinar unha en ca
da mandado da corporación", in
dicou Manuel Rial. • 

Avelino Fernández e Manuel Villar manteñen 
diferéncias urbanísticas importantes 
A respeito das motivacións para 
apresentar a moción de censu
ra, o socialista Manuel Rial sina
lou "intereses crematísticos" e 
anunciou futuras autorizacións 
de aparta-hoteis que en realida
de serán apartamentos. Para is
to, o novo alcalde apoiariase 
nun artigo das normas urbanísti
cas subsidiárias locais que ou
torga ao presidente da corpora
ción a capacidade para autorizar 
instalacións hostaleiras en cal
quer tipo de terreo. En tempos 
incluírase esta disposición no ur
banismo local para paliar o défi
cit deste tipo de infraestruturas, 
pero empregouse posteriormen
te para construir apartamentos 
camuflados de aparta-hoteis. 

Pero aparte da coincidéncia 
polo impulso macizador, Aveli-

no Fernández e Manuel Villar 
manteñen duas diferéncias im
portantes. Dunha banda distán
ciaos o planeamento local, xa 
que mentres que Manuel Villar 
considera necesária a elabora
ción dun plano xeral de orde
nación urbana, Avelino Fernán
dez ere que abonda cunha 
adaptación das normas subsi
diárias á lei do solo. 

A outra diferéncia ten que ver 
coa recalificación en zona co
mercial e recreativa do polígo
no industrial que posuen o SE
PES, a Zona Franca e o conce
llo de Nigrán. Este polígono de 
un millón de metros cadrados 
foi adquirido no seu dia pala 
Zona Franca polo procedimen
to de compra no mercado libre. 
Deses terreas, a Zona Franca 

conserva 700.000 metros ca
drados e a Xunta rexeitou un
ha iniciativa para variar o pro
xecto de polígono industrial 
para reducir o espazo para a 
indústria até 200.000 metros 
cadrados, de forma que os 
restantes 800.000 metros que
dasen para actividades recrea
tivas. Manuel Villar apoiaria 
estas modificacións, xa que foi 
o seu impulsor cando governa
ba a vila co apoio socialista, 
pero Avelino Fernández exixe 
que o polígono sexa industrial 
unicamente. Contado, cando 
se propuxo a modificación, in
cluiuse un ambíguo apartado 
"para outros usos non defini
dos", o que poderia dar lugar a 
construción de vivencias, algo 
que serviria para aunar crité
rios entre Villar e Fernández. • 
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O PP denúncia . ,, 
por prevancac1on 
ao alcalde de Ponteareas 

O PP e o alcalde de Ponte
areas, Xosé Castro, están 
definitivamente 
enfrentados. O que 
comezara como un intento 
de renovación no ámbito lo
cal continuou coa expulsión 
do PP de Castro e rematou 
en grandes diferéncias e 
mesmo nunha denúncia por 
prevaricación e denegación 
de auxílio ao non atender 
os bombeiros da localidade 
unha petición para apagar 
un lume formulada por unha 
comunidade de montes. Os 
bombeiros argumentaron 
que precisaban da autoriza
ción do alcalde. As diferén
cias dos populares co seu 
ex correlixionário non se 
suavizaron mália que Xosé 
Castro pediu o voto para o 
PP durante a última campa
ña eleitoral . • 

A Xunta recoñece 
implicitamente 
ainseguridade 
dosdepósitosdeFerraio 

O anúnclo por parte da 
Xunta de Galiza de que 
procederá a realizar unha 
especial vixiláncia e "ve
lará pola seguridade" dos 
depósitos de Ferrazo, no 
peirao de Vilagarcia, 
supón un recoñecimento 
implícito do perigo que 
supón esta instalación. A 
vixiláncia consistirá con
trolar os "hipotéticos ver
tidos que se puidesen 
producir durante as 
manobras de carga e des
carga". Na mesma nota 
de prensa a Xunta 
recoftece os problemas 
que poderla provocar es
ta Instalación "na cuallda
de dos produtos da pes
ca, do marisqueo e da 
acuicultura". • 

Cornemn as obras 
dos túneis para o tren 
de Marin a Pontevedra 

Durante a pasada campaña 
eleitoral comezaron as 
obras dos dous túneis que 
formarán parte do ramal fe
rroviário que unirá Ponteve
dra con Marin. O conselleiro 
Xosé Guiña encarregouse 
de visitar unhas obras que 
hai ~nos que se demanda
ban e ás que se comprome
teran en várias ocasións 
tanto o Governo central co
mo o galega. A obra dos 
dous túneis que permitirán o 
acaso ao porto de Marin ten 
un prazo de execución de 
dez meses e para a sua re-

, alización completa haberá 
que agardar ano e médio. O 
investimento total previsto 
ascende a 1 .500 millóns de 
pesetas. Os viciños de Pla
ceres, na entrada a Marin, 
opuxéronse ao proxecto 
porque o trazado previsto· 
pasa polo centro da praza 
da localidade. • 



Despois 
do 12 de Marzo 

MANuELCAO 

Non é difícil realizar unha valoración dos resultados das 
Eleicións Xerais do pasado domingo. En efecto, a maioria 
absoluta do Partido Popular indica que a sociedade españo, 
la está en plena sintonia coa política realizada polo govemo 
de J. Mª Aznar nestes 4 anos. Salvo en Catalunya, País 
V asco e Andalucía o PP gañou en todas as CCAA pero 
avanzou posicións en todas as circunscripcións. A menor 
representación política do PP está en Catalunya cun na, 
cionalismo que resiste e cun PSC que babea só levemente. 
Un mínimo grao de intelixéncia política, da que o PP deu 
boa mostra no deseño e desenvol,vemento da campaña 
eleitoral, aconsella un acordo de base implícito co naciona, 
lismo catalán para contar cun grao de apoio signicativo no 
motor económico do Estado. Do mesmo xeito, podería fa, 
cer con CC en Canarias e PNV no País V asco para fortale, 
cer posicións neses territórios. Neste suposto, o PP contaría 
cunha maioria e cun consenso básico tan amplo que faria 
bastante cómoda a xestión guvemamental e moi difícil a 
xeneración de alternativas a médio prazo. Hai que indicar 
que o principal perigo para o PP pode vir da extrema derei, 
ta que acolle no seu seo e que quererá cobrarse algunhas pe, 
zas e avanzar posicións. Non ha de ser fácil domeñará ten, 
déncia ultramontana do PP pero unha maioria tan ampla 
aumenta a marxe de manobra para contrarrestala. 

No que se refire ao PSOE, a posición na que se atopa é 
complicada. Ausente dun discurso político mínimamente 
coerente para todo o Estado debátese entre o seguidismo 
do PP en políticos corno Vázquez, Ibarra ou no País Vasco 
traballando de facto para o Partido Popular -Extremadura 
xa pasou a domínio do PP- e un discurso federalista tipo 

As claves do 
resultado 

eleitoral son 
múltiples: boa 

PSC alonxado da España 
UNA que acadou mello, 
res resultados relativos e 
que, pola própria nature, 
za do discurso, é máis re, 
sistente ideoloxicarnente 
que o españolismo bara, 
to e demagóxico. Faria 
ben o PSOE en optar a 
médio prazo por esta úl, 

situación tima tendéncia se nal, 

económica, 
predomínio dos 

factores 
,,, . ,,, 

econom1cos a 
hora de decidir, 
diminución do 

valor eleitoral das 
ideoloxias, 

control mediático 
do PP ... 

gun momento quere vol, 
ver a govemar. A expe, 
riéncia de Galiza é neste 
caso moi ilustrativa pois 
a política do PSOE en 
Galicia só serveu para 
consolidar un modelo de 
partido único que xa 
chegou ao 3, 1 na repre, 
sentación política de Lu, 
go e Ourense. 

No referente aos partidos 
nacionalistas, estabilizou, 
se o mapa político nas 
autonomias significati, 
vas. O nacionalismo ca, 
talán mantf vose consoli, 
dándose unha representa, 
ción política alonxada do 
bipartidismo imperfecto 

do resto do Estado. No caso vasco, o fracaso da presión de 
ETA foi evidente favorecendo, basicamente ao PP, e tamén 
ao voto útil cara o PNV. Nesta CCAA, o tensionamento e 
a conflitividade está a xogar, por agora, un papel moi fav°' 
rabel para o PP a nível estatal que teria que saber contrarres, 
tar a sociedade vasca e o nacionalismo democrático. Os 
efectos políticos externos da situación basca afectan a todos 
os axentes políticos e sociais operantes no co:qxunto do Es, 
tado e na própria UE. O caso galego será analisado en deta, 
lle a vindeira semana pero hai que resaltar o aumento de V0' 

tos e escanos na representación nacionalista que, en cal, 
queira caso, é menor da estimada e esperada inicialmente. A 
inércia na análise política poderla levar a unha desconside, 
ración das razóns de fondo que se agachan detrás <lestes re, 
sultados. Craso erro que se pagaria, sen dúbida, en futuras 
contendas eleitorais. · 

As claves do resultado eleitoral son múltiples: boa situación 
económica, predomínio dos factores económicos á hora de 
decidir, diminución do valor eleitoral das ideoloxias, con, 
trol mediático do PP, baixa participación eleitoral, oposi, 
ción errática e descabezada, ocupación do centro político 
polo PP facilitado polo abandono do mesmo co pacto 
PSOE,JU, campaña eleitoral tranquila e de perfís suaves, 
etc. Corresponde a cada grupo político avaliar moi matiza, 
<lamente os resultados para poder competir no futuro.+ 
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O fraude de Xóvenes Agricultores poderia remontarse a cin~o anos atrás 

O concello de Cov~l_O permitiu que se 
validasen cursos con datas inexistentes 
9* C.L. 

O concello de Covelo promo
veu a celebración dos cursos 
de formación agrária de Sil
vanus e Xóvenes Agriculto
res e non fixo nada para im
pedir que figurasen dados in
correctos nos diplomas que 
ratifican a preséncia neles. 
Xustamente, as investiga
cións das contas bancárias e 
transferéncias do Tesouro 
público a Xóvenes Agriculto
res poden confirmar que estas 
duas asociacións e-st1ve-ron 
percibindo irregularmente sub
vencións da Administración. 

Sónia Alonso, concelleiro na
cionalista en Covelo e partici
pante nun dos cursos de for
mación para labregos que im
partiu Silvanus, recoñeceu que 
existiu un fraude manifesto en
tre o concepto real deste e os 
dados que apareceron lago no 
diploma acreditativo. Segundo 
Alonso, o curso de "tratamen
tos fitosanitários de masas fo
restais" constou de catre cla
ses de duas horas cada unha 
(8 horas en total) entre os me
ses de Outubro e Novembro do 
ano pasado. Pois ben, á hora 
de redactar o diploma referente 
a este curso, Silvanus declarou 
que este curso durara 60 horas 
e que se impartira desde o 20 
de Marzo até o 24 de Abril do 
ano 2000. Esta aluna recolleu 
o seu título en Decembro, ain
da que a sinatura de Xoán Pé
rez Miramontes, secretário xe
ral de Silvanus, está rubricada 
embaixo da data de 30 de Xu
ño de 2000. 

As práticas irregulares en rela
ción ao sistema de captación 
de alunado para estes curso 
impartido en Covelo non aca
ban ai. Mentres que a normati
va do Forcem indica que debe 
ser o aluno o que solicite direc
tam·ente un curso det~rminado, 
que lago é xestionado através 
dos grupos encarregados de 
impartilos. No caso de $ónia· 
Alonso, as modalidades dos 
cursos xa estaban prefixadas 
de antemán e ela só tivo que 
inscribirse no próprio concello e 
asinar o título unha vez acaba
do o programa lectivo. Respec
to ao feito de que a data do 
curso non sexa real, tanto des
de Silvanus como desde o· con., 
cella restóuselle importáncia e 
afirmaron que todo fara un erro 
que para nada puña en dúbida 
a valia do título conseguido. 

En relación con este tipo de 
práticas que falsean profunda
mente o concepto e a realida
de administrativa dos cursos 
do Forcem, o deputado na
cionalista en Compostela, Emí
lio López, afirmou que este tipo 
de actuacións poñen en dúbida 
o próprio sistema de xestión e 
confirman as sospeitas sobre a 
manifesta irregularidade da 
concesión de axudas públicas 
aos grupos denunciados. "A 

As inegulañdades do XÓYenes Agricullores elévanse a milleiros de millóns de pta. A.N.T. 

falsificación da data só pode 
ter duas causas. Ben intentan 
camuflar djñeiro per.tencente 
ao orzamento do 1999 ou ben 
saben que non poden seguir 
cometendo irr.egularidades e 
procuran ingresar diñeiro rapi
damente antes de que todo se 
áescubra". 

Vários anos 
de irregularidade 

Até o momento, todos os da
dós de ingresos multimilloná
rios por parte do entramado de 
Xóvenes Agricultores retírense 
principalmente ao período 
comprendido entre Xaneiro e 
Decembro de 1999, cando Pé
rez Miramontes íngresou en 
cantas próprias ao redor de 
750 millóns de pesetas. Mais 
esta cantidade pode verse am
plamente superada se se in
vestigan os fundos obtidos nos 
cinco anos anteriores, cando 
este sindicato realizou anual
mente cursos para a Adminis
tración. 

Segundo Leandro Quintas, diri
xente da Unión Sindical Agrá-

ria de Galiza (USAG), son as 
autoridades as que deben dis
cernir se se cometeu fraude .e 
cal é a dimensión real deste. 
"A finais do ano pasado entre
guei no Consello Económico e 
Social de Galiza a lista comple
ta dos ingresos de Xóvenes 
Agricultores en razón de sub
ve ncións públicas durante 
1999 e 1998'', explicou Quin
tas. "Agora queda nas mans da 
Xustiza a investigación profusa 
para qué poidamos coñecer 
canto diñeiro se puido estafar 
ao erário p~blico". 

Se as cantidades percibidas 
por Miramontes no último lustro 
fosen semellantes ás que ga
ñou nestes dous últimos anos, 
o fraude poderia valorarse en 
vários milleiros de millóns de 
pesetas. "Desde a USAG exixi
mos explicacións da política de 
subvencións que r~aliza o Go
verno español e a Xunta de 
Galiza",. dixo Quintas. "Quere
mos saber cal é o património 
real destas asociacións e que 
critérios se seguen para adxu
dicarlles diñeiro público a esas 
e non a outras". • 
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Unha das manifestacións da CIG celebrause en Viga. A.N.T. 

O Concello ce.labra un acto institucional ao tempo que se celebran várias manifestacións 

O Dez de Marzo alcanza dimensión oficial en Ferrol 
Os actos de comemoración 
do Dia da Clase Obreira Gale
ga tiveron este ano unha es
pecial significación na cidade 
do Ferrol, onde os nacionalis
tas governan coaligados cos 
socialistas. A parte das duas 
manifestacións que celebra
ron na cidade, o Concello or
gan izou un acto institucional 
no que participaron os mem
bros da corporación munici
pal. Noutras cidades tamén 
se celebraron mobilizacións. 

O acto institucional celebrado en 
Ferrol consistiu nunha oferenda 
floral diante do Monumento da 
Amador e Daniel, na ferrolá Pra
za do Dez de Marzo. Membros 
de todas as forzas políticas con 
representación municipal asisti
ron a un acontecimento históri
co, xa que por primeira vez este 
concello rende homenaxe aos 
dous obreiros caidos cando as 
folgas xerais de 1972. 

Por outra banda, a CIG cele-

brou duas manifestacións na
cionais en Vigo e en Ferrol e 
unha de carácter comarcal en 
Compostela. Ao remate do acto 
en Ferrol, o sindicato naciona
lista tamén realizou unha ofe
renda floral. 

Este mesmo lugar serviu para 
que as CCOO e a UGT reali
zaren unha homenaxe conxunta 
aos dous traballadores. Como é 
tradicional, as centrais de obe
diéncia estatal non poñen o 

1 i\iN*l111181 

acento nesta comemoración, 
ainda que tampouco rexeitan 
celebrala. Ademais, a Funda
ción Dez de Marzo das Comi
sións Obreiras preparou un acto 
que se celebrará o 17 de Mar
zo, como é habitual todos os 
anos, e que consistirá nunha 
homenaxe a distintas persoas 
que se destacaron pola loita pa
las liberdades. 

O outro sindicato que opera no 
naso país, a Central Unitária de 

Traballadores, CUT, tamén ce
lebrou un acto en Ferrol o dez 
de Marzo. Consistiu nunha ofe
renda floral na ponte das Pias. 

A CUT, en Cangas deu unha 
dimensión galega á manifesta
ción de mariñeiros que se cele
brou ás sete e média da tarde 
para exixir o asinamento do 
convénio pesqueiro con Marro
cos para que poda continuar a 
operar a frota do banco canário 
sahariano.+ 

Pax aznariana e 12--M 
Os resuldados eleitorais do 12,M encon, 
tran sustentación na mareante paz social 
que perdurou nos últimos -eatros anos, a 
inexisténcia dunha esquerda real no Esta, 
do, o éxito dunha apabullante prédica 
desde o poder sobre unha presunta bonan, 
za económica, a demonización dos na, 
cionalismos, a táctica errada de ET A e 
unha lei eleitoral favorecedera dos "rodi, 
llos" parlamentários. 

CCOO e UGT, o PSOE e a mesma IU 
contribuiron grandemente á criación dese 
clima de pax aznariana. O sindicalismo es, 
pañol abriu,Ue. as portas á precarización 
laboral e liberalizou a lexislación. 'Pratica, 
ron un sindicalismo de despach0, sen pro, 
testas e contemporizador. En Galiza, asi, 
naron o pacto polo emprego, outro novo 
fiasco. En xeral, desmobilizaron aos traba, 
lladores e puxéronos nos brazos do PP. 

A presunta esquerda española demonstrou 
que cando a dereita fai ben o seu traballo 
neoliberal, carecen de proxecto. Almunia 
tentou a última hora dotar,se dun discur, 
sete esquerdoso pero increíbel. As apela, 
cións a unha presunta alma de esquerdas 
no estado daban risa. Logo intentaron 
veir~~r.·t,rn~g~.t<i>~i<lW~ ,t)Qt¡l: e.r~f ~;:J+to, nen 
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programa, nen nada. Unha engañifa. Nen 
o seu eleitorado picou. 

Pero está claro que <;> persoal trag9u co 
conto da bonanza económica, a baixada de 
impostas, a criación de emprego e demáis 
herbas vendidas pola 

sirveu para recoller os votos do PSOE de 
eséncia española. Isto último demonstra 
unha vez máis que unha parte do eleito, 
rado do PSOE se converte nunha reserva 
de votos para o PP cando de defender a 
unidade de España se trata. Porque hai 

que dicer que o elei, 
propaganda do PP. Es, 
ta cantilena non só se 
escoitou na campaña 
eleitoral. Ven sendo 
unha prédica constan, 
te, mes tras mes, por 
parte do govemo. Ben 
orquestada pola pren, 
sa, e ante a falla dunha 
oposición real na rua, 
tiña que calar. É a chú, 
via fina da que falaba 
Aznar. En algo contri, 
buiu está sensación de 
bonanza na suba da 
abstención. 

'Hai que lembrar.-lle 
ao PP que o 56% dos 
cidadáns que votaron 
no estado depositaron 

torada nacionalista se 
consolida en todo o 
estado e de momento 
pouco caso fai da 
campaña de demoni, 
zación que desenvol, 
ve o españolismo. 

Sobre a estratéxia de 
ET A, só decimos que 
foi precisamente esa 
estratéxia a que lle 
permiteu a Aznar esta 
devandita xogada de 
última hora. O PP no 

nas urnas papeletas 
distintas ás do partido 

governante" 

Particularmente na 
última semana de campaña, o PP afon, 
dou no discurso demonizador dos ha, 
cionalismos. A preséncia de Mayor Oreja 
en Lugo asustando á rapazada co demo 
do BNG fowa pa¡te~d~t~~~s.tr~t~~\ai. qtJ.~ 1 

País V asco quedou só 
a 24.000 votos do 
PNV, ainda que a si, 

tuadón vasca non cambiou. . 

Sobre a lei elwitoral, só hai que dicer que o 
estado español é o único en Europa no que 

·p" 1r.P 1 QQteµpp~ ~-, 44% dos votos gisfruta 
1 . 

dunha apabullante maioria absoluta. 6 
15.000 votos separaron ao BNG dun grupo 
parlamentar con seis deputados. Os votos 
nacionalistas en Ourense e Lugo foron ao 
fondo da papeleira. Esos milleiros de eleito-
res non están representados no Congreso 
dos Deputado~ Ainda que s6 sirva para po
ñer as cousas no seu sítio, hai que lembrar, 
lle ao PP que o 56% dos cidadáns que vota, 
ron no estado depositaron nas urnas pape, 
leras distintas ás do partido govemante. 

Ao final, vai ·quedando claro que a con, 
tradicción nacionalismo,centralismo se 
vai poñendo no primeiro plano do debate 
do estado e marcará a próxima lexislatu, 
ra, fronte á derrota dunha concepción 
dereita,esquerda que quedou sepultada 
baixo un~a avalancha de votos o pasad9 
12 de marzo. O interesante é que o esce, 
nário desa dialéctica nacionalismo,cen, 
tralismo será menos o Congreso dos De
putados e máis a rua. Sobre todo se o PP 
se pon farruco. 

Para rematar, unha pregunta: provocará 
Aznar de tal xeito a Pujol para que a -este 
último non lle quede máis remédio que 
lanzar,se nos brazos da Declaración de 
Barcelona?• 1 •, _n,c·:~ltf,'j r, 1, _, 
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No xulgado 
de paz 
de Bueu 
non valen 
os carimbos 
en galega 

O xulgado de paz de Bue u, 
como todos os xulgados des 
tipo, depende da Adminis
tración de Xustiza pero é o 
concello quen corre cos gas
tos de mantimento. No mes 
de Novembro pasado o con
cello encarregou nunha pa
pelaria da vila dous carimbos 
para o xulgado de paz . Ao 
mes seguinte o concello en
viounos ao xulgado e este, 
posteriormente á papelaria 
de volta. Querian uns novos 
en castelán. Ainda que nun 
primeiro momento o conce
llo de Bueu, cuxo alcalde é o 
popular Tomás Barreiro, or
deou á papelaria que non se 
fixesen uns novos, ao final 
cedeu e autorizou os novos 
selos en castelán. 

&tes son os feítos que dan lu
gar a unha denúncia da Mesa 
pala Normalización Lingüística 
diante da consellaria de Xus
tiza, que lembra que os pode
res públicos teñen a abriga de 
promover o idioma. O orga
nismo que preside Concha 
Co tas tarnén dírixiu un escri
to ao alcalde . " esta actua
ción irr guiar e irr ponsábel 
derív un mal g t de fun
d · públic xa que o c nce-
11 de Bueu ha pagar duas fac
tura diferent p lo me mo 
conceito", din. 

Na Mesa consideran necesá
rio que e repofian no xulgado 
os carimbos iniciais en galego, 
atendendo ao que estabelece 
o artigo 7 da Leí de Normali
zación, que se refire á promo
ción do uso do galego na Ad
ministración de Xustiza. "É de 
xustiza que a medida que se 
renovan os materíaís impresos 
das administracións públicas, 
estes se vaian axustando a esa 
lexislación e vaian incorpo
rando con normalidade o uso 
do galego: non podemos es
quecer que a leí 3/1983 leva 
case dezasete anos de vixén
cia"sinalan. 

A atitude dos responsábeis 
dos xulgados de paz lembra á 
que se daba no Rexisto Mer
cantil da Coruña, que negaba 
o direito a apresentar as can
tas en galega. A Mesa tamén 
realizou unha campaña, a de
núncia chegou ao Congreso e 
finalmente récoñeceuse que 
pon ten que ser a empresa 
quen entregue as cantas tra-
ducidas ao castelán. • -

SOCIEDADE 
Logo __ de aceptarunha reforma, propoñen a supresión das pistas de atletismo 

Partido Popular e Celta torpedean 
a viabilidade da reforma de Balaídos 
~ CtSAR LORENZO GIL 

O Consello de Administración 
do Celta e mais os estamen
tos vigueses do Partido Popu
lar están xogando con duas 
baral las no tema da reforma 
de Balaídos. Mentres que a ní
ve I institucional aceptaron 
ambos a proposta da comi
sión técnica da que forman 
parte, no último mes fixeron, 
através dos meios de comuni
cación, várias propostas que 
coinciden na necesidade de 
suprimir as pistas de atletis
mo que están á beira do ac
tual campo de futbol. Esta in
tención foi rexeitada tanto po
i o concelleiro de Deportes, 
Santiago Olveira, como pola 
delegación viguesa da Fede
ración Galega de Atletismo. 

Logo das eleicións locais de Xuño, 
todos os grupos representados no 
consistório entraron a formar parte 
dunha comisión técnica de avalia
ción da necesária reforma de Ba-
1 aíd os. A procura do consenso 
(ver ANT nº 906) foi un dos gran
des éxitos do govemo nacionalis
ta. A princípios deste ano habia 
unha proposta comun coa que po
der solicitar financiamento á Xunta 
e ao Govemo español. Dous pon
tos estaban claros: non se ia mo
ver a actual ubicación do campo e 
o proxecto contemplaria a huma
nización e revitalización da zona 
de Balaídos. 

Mais os representantes do PP de
c id i ron reabrir a polémica ao 
anunciar propostas que contradin 
totalmente a sua postura institu
cional. A directiva céltica fixo pú
blica unha nota na que avoga pe
la construción dunha cidade de
portiva, para o seu uso particular, 
onde agora están as pistas de 
atletismo de Balaídos. "Cómpre 
criar todo un conxunto de atracti
vos comerciais, de ócio, de entre
temento e de servizos, que supo
ñ a unha fundamental achega 
económica complementária" . 
Esas persoas son potenciais con
sumidores de prcx::lutos relaciona
dos co futbol e co ócio, polo que 
tomarian máis releváncia os pro
xectados locais comerciais que o 
Celta pretende xestionar. "Os in
gresos atípicos son os máis im
portantes de cara ao futuro", e o 
Celta pretende sacalos de fundos 
municipais, como son os locais. 

Á par que esta iniciativa via a luz, 
António Ramilo, presidente dos 
empresários galegas e outros 
promotores e enxeñeiros da cida
de promovían desde Faro de Vigo 
o traslado do campo de futbol á 
ubicación das pistas e converter o 
actual nunha praza e unha zona 
residencial de luxo. Este progra
ma conta cun estudo moi avanza
do e quer servir de alternativa 
"aos moitos inconvenientes que 
os sócios terian que sufrir se se 
obra nas actuais instalacións". 

Persecución do atletismo 
1'.,r .¡"lflij (.:J'j·*'){I /1 ....... ,.. c ... -· 

Endiante destes dous proxectos 

Balaidos só se enche en contadas ocasións 

está a oposición dos atletas da 
cidade, que serian expulsados 
das suas pistas é reubicados na 
parróquia de Návia. "O traslado 
é desaconsellábel -porque é un 
lugar demasiado exposto aos 
ventos e influiría negativamente 
na realización de boas marcas", 
asegura unha nota difundida pe
la delegación en Vigo da Fede
ración Galega de Atletismo. 

Para o adestrador de atletismo 
Fernando Martínez, detrás do in
tento de expulsar os atletas de 
Balaídos albíscase un intento de 
homoxeneización perniciosa. "O 
futbol é un negócio que pratican 
uns poucos e contemplan moitos. 
O atletismo é totalmente o contrá
rio e hai que defendelo como al
ternativa a esa visión mercantil do 
deporte", afirmou. Para Martínez, 
a pervivéncia das pistas actuais é 
un tema de importáncia máxima, 
que pon en risco a própria dimen
sión da cidade no desenvolvimen
to recreativo da cidadania. "Estas 
pistas, alén do seu compoñente 
competitivo, que ten 76 anos de 
história e mostras irrefutábeis en 

forma de medallas e títulos, ser
ven para a integración social de 
todas as minorías. Ademais, son 
as únicas da área metropolitana 
de Vigo e incluso veñen adestrar
se desde Portugal". 

A postura dos atletas foi compar
tida "ponto por ponto" polo con
celleiro de Deportes, Santiago 
Domíngu~z Olveira. "As pistas 
de atletismo son un ben da cida
de e un exemplo do modelo de
portivo polo que o BNG avoga. 
Nese tema seremos inflexíbeis". 

Olveira referiuse tamén ás no
vas propostas xurdidas nas últi
mas horas. "Non entendo por 
que o Celta e o PP se retracta
ron das decisións tomadas no 
concello, polo que non descarto 
que intenten bloquear todo o 
proceso e adialo indefinidamen
te". O concelleiro advertiu tamén 
de que as vías de financiamento 
non son nada diáfanas e que é 
necesário apresentar unha pro
posta consensuada "como a que 
ternos na comisión" para facer 
posíbel que o proceso avance.+ 

C~. ~.\R LORE\:ZO 

O partido do millón 
Víctor Femández anunciouno durante toda a semana. "O partido dian
te da Juventus vai ser o rnáis importante da história do Celta". E foino, 
alomenos no que se refire á épica deportiva, a esa clorura do espectáculo 
que serve para facer afeizón a este deporte. Mália que, desde fora, pode 
pensarse que o triunfo é menos importante por contar o rival con dous 
homes menos durante 45 minutos ou ben porque alguns dos goles gale
gas tiveron un inestimábel compoñente de fo~na, o certo é que a 
equipa viguesa fuco o mellor partido desde a goleada ao Benfica. 

Os celestes impuxeron o seu estilo, sairon a traballar ao campo e 
atopáronse co prémio do resultado. Foi un encontro para o esforzo 
de Karpin, perfecto en todo o que fixo; e para a máxia de Mostovoi, 
que desatascou a difícil eliminatória xa no primeiro minuto. 

Con estas armas destrozaron a sobérbia italiana da Juventus, que ca
eu coa mesma desídia que os bersaglieri de louzán penacho na batalla 
de Guadalajara. Nen gafas de astronauta ao xeito de Davids nen ca
recas divinas ao estilo de Zidane. O éxito foi dos vellos capitáns ver
mellos do Spartak. de Moscova e o prémio, un millón de pesetas por 
cabeza para todo o cadro. "Esa é a única fazaña que me interesa", co-
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Xuízo ao insubmiso 
Emilio Romero 

Despois da suspensión da 
causa inicialmente prevista pa
ra o tres de Febreiro pasado, o 
vindeiro Luns, 20 de Marzo, ás 
once e média da mañá, no xul
gado do penal número dous de 

, Vigo, celébrase o xuízo contra 
o insubmiso Emílio Romero. 
Mália que cambiou o fiscal, a 
fiscalía mantén a petición dun
ha pena de dous anos, catro 
meses e un dia de cárcere e o 
mesmo tempo de inabilitación, 
segundo marcaba o código vi
xente cando Emílio Romero se 
fixo insubmiso. Este último non 
se acolleu ao novo código por
que ainda que non contempla 
penas de cárcere, inclue unha 
inabilitación de entre catro e 
seis anos. Antes do xuízo, ás 
once da mañá, a CIG 
convocou unha concentración 
ant~gaAdO"'-._...+.__ _____ _ 

Pérez Esquivel e Mayor 
Zaragoza no encontro 
'pola Cultura da Paz' 

Do 21 ao 26 de Marzo 
celébrense en Santiago os 
XV Encontros de Educación 
para a Paz, que versarán so
bre a "Cultura da Paz no no
vo milénio'!. Ao chamado do 
Seminário Galego de Educa
ción pola Paz respostaron fi
guras significadas como o 
prémio Nobel Adolfo Pérez 
Esquive! e o ex director xeral 
da UNEsco Federico Mayor 
Zaragoza. Tamén participan 
nestes encontros Jacob SO
derman, Valedor do Povo da 
Unión Europea, Cora Weiss, 
presidenta da ONG con 
representación directa na 
ONU Chamamento da Haia 
pola Paz, o fundador de Mes
tres pola Paz, Horst Betghe, a 
coordenadora internacional 
de Cidades Educadoras, Pilar · 
Figueras, o director de 
P ANGEA Paco Cascón e a no
velista arxentina Eisa Osorio. 
Parellamente ás xoranadas 
estará aberta a exposición 
"15 anos de Educación para 
a Paz", con viñetas e ilustra
cións de Xaquin Marin e 
Fausto lsorna no Claustro do 
Instituto Rosalia de Castro.+ 

A Mesa pide galego 
para o programa 
Galicia de moda 

Boa parte das entrevistas que 
realiza a modelo Laura Ponte 
no programa da TVG Galicia 
de moda, son feítas en caste
lán, polo que A Mesa pola nor
malización Lingüística ven de 
solicitar explicacións ao direc
tor da canle, Anxo Quintanilla, 
e ao director da RTVG, 
Francisco Campos. Reseñan 
na Mesa que non hai motivos 

- . tendo en canta que tanto a mo
delo comos os deseñadores 
entrevistados son galegas. De
núncian que a TVG continua 
na liña de contar con persona
xes famosos sen esixirlles un
ha competéncia lingüística mí
nima, e solicita que non se 

·J'érhitán máis li>rOgramas de ·Ga- ;' 
licia de moda en castelán. • 
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no, 
turais ... 

x60,reproduci~~ 
... plotter, montados'\ 
tma e enmarcadosl 
gro ( dispostos para \b 

.' ··:·.co1~~rl- ,;i~~t,i , ..... ~·,. 
b) Texto~guia :~(!ltao.J?.úblico en xeral. 
c) Rcha de perguntas-guia destinada 

ao alumnado. 
d) Unidade Didáctica de 64 páxinas 

destinada ao profesorado. 
e) Carpeta de transparéncias para 

os centros escolares. 

* Colaboran:Concelio de Pontevedra e Fundación Castefao 

2 Audioyisu~I ·" Lrmán Daniel" 
É unha montaxe aupiovisual pensada 
para todos os públicos e adecuábel 
a calquera espazo, aínda que resulta 
máis vistosa canto máis grande sexa 
a pantalla de proxección (teatros, 
auditórios grandes, cines ... ou 
prazas públicas ... ). 

3. Obra de teatro 
"Castelao, Sempre" 
Representada pola compañia Espel/o 
Cóncavo, a peza está contruída a 
partir de textos de Castelao quen, 
despois de 50 anos, volve á vida e 
enfron~a-se c-oa ~ua própria obra, a 
través das rnesmas personaxes por 
el criadas. Fai-se un achegamento 
á faceta humana, política, artística 
e literária de Castelao. Pensada para 
todos os públicos a partir dos 12 
anos. Dispomos de unidade didácti
ca para o ensino. 

4. Conferéncias 
ou ciclos sobre Castelao 
Existen diversas propostas. 

Información e Sollcltudes: 

R/ Laracha 9, baixo. 15010 A Coruña 

Teléfono e Fax: 981 27 82 59 

e-mail: información@as-pg.com 
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Máis sobre a grafía dos apelidos 
*GONZALO NAVAZA 

Xesús Cociña, que por razóns pro, 
fesionais está afeito a ver listas de 
alumnos e por sensibilidade cúltu, 
ral comprende o valor patrimo, 
nial da onomástica, envíanos un, 
ha extensa mensaxe onde pregun, 
ta pola grafía correcta dunha du, 
cia longa de apelidos concretos e 
somete á nosa opinión algunhas 
cuestións de cará~ter xeral. 

As cuestións xerais refírense ao pe, -
rigo de restauracións erradas, e pon 
como exemplo algúns apelidos que 
levan un J que, segundo el, non se 
pode saber se corresponde o X ou o 
LL. Dun deses apelidos (Buxán) xa 
nos ocupamos mm artigo anterior, 
e ternos que dicir que, a non ser nos 
apelidos con representación gráfica 
da gheada, un J nun apelido galego 
corresponde en xeral a un X na gra, 
fía común do galego actual. Non 
teño noticia da existencia de detur, 
pacións onomásticas que alterasen 
un LL en J, que de existiren serían 
excepcionais e corresponderían a 
"traduccións" de apelidos que con, 
teñen un nome común de significa, 
do transparente e con equivalencia 
castelá coñecida. Carvajal, que apa, 
rentemente representa unha tra, 
ducción de CarbaIJal., debe ser máis 
ben apelido foráneo, e parece sina, 
lalo como leonesismo ese V da gra, 

Caxade, Caxaraville, Loxo, Bocixa 

Catro dos apelidos que consulta 
este remitente presentan un J na 
súa grafía, que debe ser X na for, 
ma restaurada. Son os seguintes: 

Caxade ten orixe no lugar do mes, 
mo nome, da parroquia de Luou, 
concello de Teo. Dado que o topó, 
nimo é un unicum, tódalas persoas 
así apelidadas teñen orixe remota 
nese lugar. T amén é único o topó, 
nimo Caxara~Ue, lugar da parro, 
quia de San Miguel de Sarandón, 
no concello de Vedra, do que pro, 
cede o apelido idéntico. Loxo é no, 
me de parroquia e lugar no conce, 
llo coruñés de T ouro. A actual dis, 
tribución do apelido fai pensar que 
o principal foco orixinario do mes, 
mo corresponde a esa parroquia, 
mais visto que non se trata dun 
uni.cum (no concello de Boiro, por 
exemplo, hai os lugares de Loxo de 
Arriba e de Abaixo) non podemos 
garantir que tódalas persoas apeli, 
dadas Loxo teñan a mesma orixe 
xeográfica. Bocix:a corresponde a 
unha área distinta dos anteriores, 
localizados na zona da Ulla. O re, 
mitente sitúao en Cerceda, e efec
tivamente é apelido máis setentrio, 
nal, e ten orixe non en Cerceda se, 
nón no veciño concello da Lara, 
cha, onde existe o topónimo Boci, 
xa, ademais de Loureiro de Bocixa e 
Abeleira de Bocixa, todos tres na pa, 
rroquia de Soandres. Deses lugares 
procede este apelido. 

O -mesmo remitente somete a con, 
sulta sete apelidos pola cuestión da 
grafía con B ou V. Son os seguintes: 

Gabín, Viaño, Rebón 

Gabín. O nomenclátor actual rexis, 
tra seis lugares chamados Gabín es, 
pallados por todo o territorio, acle, 
mais dun Vilargabín no concello de 
Guitiriz. O censo permite sinalaÍ
tres áreas na distribución do apeli, 
.do. A máis ampla e numerosa es, 

fía, alleo á tradición gráfica domi, 
nante do galego, que emprega o B 
en carballo e derivados. 

Parte dos exemplos que menciona 
este remitente ofrecen dúbidas re, 
lativas á grafía co f? ou co V. Cóm, 
pre insistir novamente na diferen, 
cia que xa establecemos nun artigo 
precedente entre deturpacións cas, 
telanizantes e simples grafías irre, 
gulares. Un V ou un B non etimo, 
lóxicos nun apelido non son en ri, 
gor grafías erradas, aínda que, dado 
que a nova lei considera a posibili, 
dade de regularizar ortograficamen, 
te os apelidos, as persoas que o de, 
sexen poderán optar por cambiar o 
B ou o -v dos seus para acomodarse 
á grafía común do galego ou á eti
moloxía. Nos apelidos toponímicos 
(que constitúen a maior parte dos 
apelidos galegos, se non en número 
si en variedade) unha vía para a 
determinación da grafía correcta é 
a localización do topónimo do que 
proceden na zona da orixe familiar, 
se é coñecida. A grafía correcta do 
apelido sería xa que logo a mesma 
do topónimo. 

Os criterios que seguiu a Comi, 
sión de Toponimia para a res tau, 
ración dos nomes de lugares aten, 
den en xeral a razóns etimolóxi, 
cas. Cando o topónimo coincide 
cunha palabra común, entón a súa 

téndese pola provincia da Coruña, 
onde predomina de xeito case abso
luto a súa grafía con B, non sendo 
no concello de Zas, onde se rexistra 
unha procentaxe minoritaria escrita 
como Gavín. Unha segunda área, 
máis reducida, localízase no norte 
da provincia de Lugo, sobre todo en 
Riotorto, Lourenzá e A Pontenova; 
nesta área, o mesmo que nunha ter, 
ceira situada arredor do lugar de 
Gabín, no concello de T omiño, a 
forma habitual do apelido é con V. 
A grafía etimolóxica, coma a forma 
oficial dos topónimos correspon, 
dentes, é con B, pois procede dun 
nome de posesor Gabinus 'Gabino'. 

Viaño. Apelido toponímico vincula, 
do co lugar de Viaño, no concello de 
Trazo. lndependentemente de cal se, 
xa a súa etimoloxía, suxeita a polé, 
mica, o apelido debería escribirse c°' 
ma o topónimo, con V, que xa é a 
grafía común que rexistra no censo. 

Rebón. É tamén apelido toponími, 
co. O nomenclátor recolle tres to
pónimos con esta forma, un no 
concello de lrixoa, outro no de Ba, 
rro e un terceiro no de Moraña. A 
actual distribución xeográfica do 
apelido fai pensar que só os dous 
primeiros tiveron productividade 
na onomástica familiar. A grafía 
con B ha de ser etimolóxica, se co, 
mo parece corresponde a un RIVU 
BONU latino (polo que constitúe 
unha variante de Riobó e Rioboo, 
tamén habitual como apelido). 

A CAIXA DOS 
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grafía acomódase á grafía común 
desa palabra en galego, razón pola 
que cal son formas oficiais Graba, 
Lobio, Ribeira ou Ribeiro con B e 
Canaval, Devesa ou Vi/a con V. 

Cando o topónimo é opaco, entón 
as razóns etimolóxicas deben con, 
trastarse coa tradición gráfica de ca, 
da caso, que ás veces pode non 
aterse á etimoloxía sen que esa dis, 
crepancia sexa propiamente unha 
deturpación. Así, por exemplo, o 
nome da comarca de T rives dicta, 
minouse oficialmente con V, pois é 
a forma que predomina na tradi, 
ción escrita, por máis que o topóni, 
mo se remonte ao nome da poboa, 
ción prehistórica dos tiburos. Os 
mesmos criterios levaron a adoptar 
por unha banda a grafía V erea para 
o concello ourensán do mesmo no, 
me e en cambio Brea ou A Brea pa, 
ra outros nomes de lugar que teñen 
a mesma orixe etimolóxica n latín 
VEREDA. Neste caso J a tradición 
gráfica de cada topónimo, sobre to
do os correspondentes a entidades 
xeográficas de certa importancia, 
imponse sobre a tendencia unifor, 
madora da razón etimolóxica. O 
mesmo pasa en Portugal cos Breia 
miñotos e trasmontanos, propios de 
áreas onde, igual que no galego e a 
diferencia do portugues padráo, non 
existiu tradicionalmente oposición 
na pronuncia de V e B.• 

Cebeiro, Carbia, Bodelo 

Cebeiro. Non teño información 
suficiente sobre este apelido, ca, 
racterístico do concello de Vedra, 
coma outros dos consultados por 
este remitente. De ser toponímico, 
podería corresponder a un deriva, 
do de acevo (acewo, advo, aciwo), 
e nese caso a grafía etimolóxica se, 
ría con V, ou ben gardar paren tes, 
co con Cibeira, cebada e outros de
rivados do latín CIBU, e nese caso 
sería con B. En caso de dúbida de, 
bería deixarse tal como está. 

Carbia. É tamén toponímico e c°' 
rrespóndese co nome dun do terri
torios histórico integrado na co
marca de Deza. Consérvase hoxe 
no nome dunha parroquia e deu 
nome ao concello actual de Vila de 
Cruces ata o traslado da súa capita
lidade para o lugar das Cruces, haí 
sesenta anos. Probablemente garda 
parentesco etimolóxico co nome 
do carballo, polo que debe manterse 
coa súa grafía con B. 

Bodelo. A falta dun estudio deta
llad o, sospeito que este apelido 
constitúe un antigo sobrenome ou 
alcuña, acaso procedente da forma 
diminutiva dun nome de animal. A 
distribución actual do apelido per, 
mite situar no concello coruñés de 
Frades o seu foco orixinario princi, 
pal, aínda que tamén rexistra pre, 
senda significativa no concello de 
Trazo, onde o localiza o remitente. 

Bestilleiro. Non ofrece dúbidas es, 
te apelido, que constitúe un apelido 
"profesional", alusivo á actividade 
dos tratantes de gando cabalar (e 
non debe confundirse con Besteiro, 
que corresponde ó castelán Balleste~ 
ro). A súa grafía etimolóxica é con 
B. Aínda que na toponimia hai o 
lugar de Bestilleiros no concello de 
Ribadeo, o apelido é característico 
da zona interior das mariñas coru, 
ñesas, e fóra desa provincia ten pre, 
senda pouco relevante.• 
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A cámbio, Estados Unidos levanta as sancións a Teherán 

Irán non pode coas presións 
de Norteamérica e sube a produción de petróleo 
-0-G. LUCA 

A resisténcia de Teherán era 
clave para manter a estratéxia 
da Organización de Paises 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) de reducir o submi
nistro para aumentar o prezo 
de risa dos combustibeis fó
seis. Como contrapartida, Es
tados Unidos anúncia a redu
ción das sancións contra Irán. 

A fenda aberta na OPEP polos 
grandes distribuidores acaba 
coa estratéxia de Venezuela e 
México de recortar dacordo cos 
árabes a produción para au
mentar o prezo sen deixar de 
atender as cantidades compro
metidas pola OPEP. Esta era a 
proposta do ministro de Enerxía 
de Hugo Chávez que tora ben 
recibida hai un ano por Riad e 
Teherán . De feito, Irán precisa
ba de apoios dentro da OPEP 
para forzar o aumento de prezo 
e a chegada de Chávez non só 
aportaba un voto crítico para es
ta operación senón que arras
traba a decisión de México. 

O aumento de ingresos dos pe
troleiros produce unha demanda 
non prevista de títulos na bolsa 
de Nova lorque, de efectos máis 
perigosos que as protestas dos 
consumidores dos paises indus-

A construción do estado palestiniano de 
minimos tamén e1tá condicionada polo 
petrólea. 

trializados. As presións nortea
mericanas para liberar novamen
te a produción poden seguirse 
desde hai un ano en todo o mun
do. Líbia, bloqueada e inexistente 
para a política internacional, ten 
de novo tensión co Chad. En 
Irán, a posición da direita conser
vadora que nuclea aos partidá
rios de suxeitar a produción da 
reserva fósil, padece desde hai 
meses a aparición regular de evi
déncias contra a corrupción da 
família do ex-presidente Ali Ajbar 

Hashemí Rafsaiani, que o copa
ba os cadros direitos da empresa 
nacional do petróleo. laser, fillo 
de Rafsaiani dirixia a sección da 
compras da Compañia Nacional 
lrani; un sobriño do ex-presiden
te, era vice-ministro do petróleo e 
un tillo deste tiña un posto de re
leváncia na compañia de Gas. 

O nepotismo de Rafsaiani 

A denúncia de nepotismo do inco
rruptibel Rafsaiani aumenta a ten
sión entre conservadores e refor
mistas á que se carga o atentado 
do dia 12 pasado contra Sahid 
Aiarán, ministro de latami, elexido 
o 18 de Febreiro. Os reformistas 
requiren o apoio exterior para fa
cer fronte a crise e xa poden ga
barse do levantamento das san
cións norteamericanas, renova
das por última vez en Marzal do 
99. 

Irán, terceiro exportador de pe
tróleo do mundo, converte asi a 
sua oposición acérrima ao au
mento da produción e forma un
ha fronte coa família Seud, pri
meira produtora do mundo, que 
mantén a ficción do Estado Sau
dita, para romper a posición 
Chávez dentro da OPEP, o que 
sen dúbidas vai ter consecuén
cias económicas de importáncia 
para Venezuela e México. 

Outra consecuéncia da transi
xéncia de Irán é o desbloqueo 
das negociacións entre o gover
no da OLP. A agonia palestinia
na para establecer un Estado de 
mínimos é desde hai cincuenta 
anos unha moeda de cámbio 
utilizada polas transnacionais do 
petróleo a prol do Estado xen
darme de Oriente Proximo e co
mo coartada contra os paises 
árabes da OPEP que reclaman 
a devolución das terras rouba
das aos palestinianos. 

A OPEP trataba de remontar o 
prezo máis baixo do cru desde 
1968 pero Estados Unidos 
exerceu unha política de pre
sión sobre todos os paises pro
dutores co agoiro de que o au
mento de prezos era unha ame
aza grave para a economía do 
mundo polo perigo da inflación. 
Os paises produtores rebélan
se contra o prezo ridículo dunha 
enerxia fósil (limitada) que de
beria servar para o seu desen
volvemento. A política do lmpé
rio Británico antes e do nortea
mericano despois de taita é a 
de cortar a cabeza a calquera 
país petroleiro capaz de liderar 
anha posición defensiva das re
servas. Asi consumou, por 
exemplo, o xenocídio de lrak, 
prolongado co actual bloqueo e 
sancións económicas.+ 

O FMLN, de guerrilla a prime ira forza política do Salvador 
O FMLN tivera 21 escanos nas eleccións de 
1994, 27 nas de 1997 e o domingo pasado 
sonverteuse na primeira forza política do país. 
E unha pr gresión que arranca desde os acor, 
d de paz de Xaneiro do 92 e que se veu afor, 
taland dia a dia n govemo dos concellos. 

Contras os fa cistas da ARENA, apoiados 
p 1 Estad Unido , as cinco organizacións 
guerrilleiras que integran FMLN non tiñan 
recurs s materiais. estaba abrigados a utilizar 
a credibilidade dos anos da guerrilla e a co, 
bertura radiofónica orixinal, salvada nos 
acorde de paz do 92, para facer chegar a sua 
mensaxe. Govemando localmente, coa lei na 
man, acordaron a confianza do país nunha 

vía democrática e espantaron o temor da 
guerra que brandian contra as suas candida, 
turas os da direita. 

Como a progresion de votos era irnparábel, a 
CIA comprou a sete candidatos do FMLN que 
desertaron na ceremónia de constitución do 
Parlamento en Maio de 1994. A Frente houbo 
de reconstruir a alianza entre partidos ao que 
contribuiu enormemente o prestíxio de Heitor 
Silva como o mellor alcalde que rivera nunca 
Salvador, a capital. O Salvador foi asi unha 
das moitas democracias vixiadas de América, 
neste caso cun FMLN que se nega socialista ou 
comunista e só invoca a xustiza soc!al e equi, 
dade que proclama a Constitución. E unha re, 

A CUESTIÓN IACIOIAL Escriben: 

XUSTO G. BERAMENDI: As lamas daqueles pos 
MIO.UEL CAMINAL: Catalanismo e nacionalismo , , 
RAMON MAIZ: As razóns do federalismo 

·Entrevista\S: 

producción a escala estatal e reformada da tác, 
tica dos tempos de guerra na que a Frente se 
amparaba en siglas deportivas, de asociacións 
familiares e de recreo para facer politica de ba, 
se sen padecer os crirnes das brigadas negras ar, 
madas desde a embaixada dos estados Unidos. 

O resultado das lexislativas e municipais do do, 
mingo pasado procede deste pragmatismo Pª' 
ciente desde os concellos que implica a nega, 
ción do vocabulário político de esquerdas. Os 
31 deputados non poden constituir govemo 
fronte aos 29 de Arena e os 14 do PCN, que 
engloba a social,demócratas e direitas várias. 
Pero os 48 concellos principais que van gover, 
nar son a porta aberta para unha transición. • 
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Lagos quer modificar 
a cons~tución pinochetista 

O novo presidente de Chile, o 
socialista Ricardo Lagos quer 
modificar a constitucion pro
mulgada polo xeneral 
Pinochet e anunciou que con
vocará un referendo se non 
atopa apoio da direita. Entre 
as modificacións está a facul
dade de designar e destituir 
aos xefes das Forzas Arma
das, xa que o Exército leva a 
cabo unha tutela sobre o po
der político ao ter unha inde
pendéncia absoluta. Ricardo 
Lagos considera que se· a re
forma non pode levarse, a ca
bo isto significa que a transi
ción segue inconclusa. Outra 
das modificacións é suprimir 
a designación non democráti
ca de nove senadores.+ 

Gore e Bush candidatos 
á presidéncia USA 

As eleicións primárias pa
ra designación de candida
tos por parte dos dous 
grandes partidos 
-demócrata e republicano
ás eleicións á presidéncia 
dos Estados Unidos foron 
un suspiro. Tres meses 
bastaron para que os can
didatos que contaban con 
máis recursos económicos 
acadasen o número 
suficiente de delegados 
para ter garantida a sua 
designación no verán. De 
nada valeu o interese suci
tado entre os republicanos 
por John McCain, un can
didato que demandaba de
mocratizar o financiamen
to dos partidos+ 

A represión no Sahara 
Ocidental chega á ONU 

A represión policial e colonial 
no Sahara Ocidental é tal que 
a cuestión chegou ao Conse
llo de Seguridade da Organi
zación das Nacións Unidas, 
ONU, que .demandou un 
informe sobre a situación. En 
El Aaiun e en Smara a repre
sión polas manifestacións foi 
tan desmedida que até os 
meios de comunicación ma
rroquinas recoñecen o temor 
que causan entre a 
povoación saharaui. Os inci
dentes comezaron en Setem
bro e produciron numerosas 
detencións. + 
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-Un votante de 
Flariz (Monterrei) 
traia unha papeleta 
no peto e outra na 
petri na. A do peto 
era do cacique, ao 
que non lle podia 
dicer que non, pero 
no coléxio votou 
coa que levaba nas 
suas partes. Cóntao 
Susana Prieto en La 
Región baixo o 
título "un voto na 
bragueta ultra-
secreto". 

'Temos que 
pechar as portas do 
pasado, xa está ben 
de derecho na", 
protesta o PP. Non 
estarán pensando 
defenestrar ao ex-
ministro? 

O lobo mudou o 
pelo, arreglou os 
dentes e din que se 
fixo vexetariano 
pero o pastor ponse 
de cuñas bérralle 
que a maiores de 
criminal é falso. O 
povo sente lástima 

CANTINA 
MEXICANA 
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Manolo Escobar e 
festa do PP 
Na "noite eleitoral" (como dizem 
os jomalistas espanhóis), a medi-
da que o apuramento dos votos 
ia revelando o inquestionável 
triunfo do PP, urna multidáo sim-
patizante foi-se congregando as 
portas da sede central desse par-
tido em Madrid. A multidáo exte-
riorizava, ondeando bandeiras 
espanholas e entoando canticos 
patrióticos, o 
seu júbilo por .r 
úma vitória 
inesperada- Os naclonalistas mente esma-
gadora. Pletó- espanhóis, nao 
ricos de orgul- dispondo de um ho nacional, 
os congrega- Hino condicente 
dos náo desa- comtaoalta proveitaram o 
ensejo para ocasiao, virom-
proferir palav- sefo~osa ras de ordem 
insultuosas recorrerao 
contra os ca-
taláos, dando, ran~so 

ªº mesmo repertório de ... 
tempo, inequí- Manolo vacos sinais 
dé interpreta- Escobar!· 
rem a vitória 
do seu partido 
como um re-
ferendo a Nagáo espanhola. 

Ora, o que deveria chamar-nos 
a atenQáo é o facto de os na-
cionalistas espanhóis, náo dis-
pondo de um Hino condicente 
com táo alta ocasiáo, verem-se 
forQados a recorrer ao ranQoso 
repertório de ... Manolo Escobar! 

Que reles penúria de emblemas 
pátrios!+ 

F. V ASQUES CORREDOIRA 

Sentimentos dunha 
nai ante a ESO 
nun céntro público 
Primeiro asombro, logo é unha 
fonda sensación de tristeza e 
impoténcia. Afortunadamente, 
despois, aparece a raiba que a 
medida que se vai dixerindo ra
cionaliza formas de actuar. Basi
camente eses son os sentimen
tos desta nai cando se achega 
ao sistema público de ensino; 
sentimentos que se radicalizan 
se nos referimos ao Ensino Se
cundario Obrigatório, ESO. 

Si. "Eso", que é algo asi como 
dicir "ello", ou "elo", ou "Pero isto 
que raio é?". Parece ser que é 
un sistema encamiñado a con
seguir que o ensino público sexa 
unha opción a extinguir, onde os 
centros estean permanentemen
te en obras, onde non se exerce 
control algun da calidade do en
sino, onde os problemas de pre
suposto son constantes, ocasio
nando fallas de médios e de ser
vícios mínimos, onde as pardas 
de horas lectivas son frecuentes 
por unha ou outra causa, onde a 
inestabilidade laboral do profe
sorado é un feito que perxudica · 
gravemente ao alumno/a ... 

Constantemente a miña memória 
retrocede á própria adolescéncia, 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 

, ·(· ~ara mlfl a i®~e J'Qar@illos~ Qo 
.& ,. desCóonmen'to 'do munao; aes . 

sentimentos máis apaixonados, 
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Daniel O xeneral e 
o insubmiso 

o amor, o verdadeiro sentido da 
amizade, as sempre conflitivas 
relacións cos adultos, a· literatu
ra, a independéncia e a posibili
dade de desenrolar ideas pró
prias. O Instituto é nesta época o 
centro da actividade cultural e 
social, un dos lugares máis im
portantes da miña vida, flamante 
instituto público, sen eternas 
obras, profesorado estábel, ser
vizos básicos (dos que hoxe ca
rece a miña filla) como pavillón 
de deportes, 
duchas. Tea-
tro, cine, dis-
cusións ti losó- Tamén acuso á 
ficas , festas, 
saudábel re
beldía. Que re
cordo lle que
dará á miña ti
lla do seu pa
so por un edifí~ 
cio sen alma? 

Ano 2020. Ti
tulares de 

inconsciente 
pasividade xeral. 
Pasividade de 
moitas nais e 
pais, de moltos e 
moi bons 
profesionais do 

prensa: "O 
Governo do ensino. 
PP, encabe-
zado polo seu 
Presidente, / 
Manuel Fraga, anún 1a o peche 
de todos os centr s de ensíno 
públicos de ben icéncia pola 
enorme conflitivi de social que 
xerarl'. "Esta m ida, negociada 
cos sindicatos resentes na me
sa sectorial e empresários do 
sector do ensi o de elite e alto 
avoengo, é recibida con pasivi
dade polos súbditos e súbditas 
do país asi como polos sufridos 
traballadores do SPB (Sistema 
Público de Beneficencia)." 

Despois poderia continuar algo 
asi como o argumento das pelí
culas futuristas de "Mad Max". 
Os homes e as mulleres son po
bres material e culturalmente, 
vtolentos, egoístas, interesa
dos.O poder é abusivo, repre
sor, e omnipresente 

Volvamos á realidade e vaiamos 
á busca de presuntos culpábeis 
do deterioro, e desmantelamen
to premeditado da calidade edu
cativa no sector público. Aquí 
acuso como primeiro sospeitoso 
a un Govemp 90 que. SE;l )le ~o- · -
ene moitó a ~déá, Ltahtó que (a
borda, coas palabras Democrá-

cía, Solidariedade e Toleráncía. 

A Democrácia do que nega a 
igualdade de oportunidades , 
ofertando un ensino mediocre 
para os pobres e un ensino eli
tista e de calidade para os ricos. 
A Solidariedade do que regala 
as migallas para unha maioria. 
A Toleráncia que inculca un dis
curso pausado, sen estridén
cias, conformista para con este 
sistema. Ollo! Non se lles acorra 
criticar, discutir, dialogar, levan
tar a voz para ser escoitados . 
Por favor sexan educados! Ou 
do contrário serán acusados de 
ser uns demos marxistas, ou o 
que é peor igual son vostedes 
deses do Bloque, ou até incluso 
poden ser terroristas. 

Acuso como presuntos culpá
beis, en segundo lugar, aos cóm
plices deste Governo, lacaios as 
ardes do mellar pagador, certas 
forzas sociais irresponsábeis e 
outros colectivos peloteiros co 
poder establecido. Colaborado
res perfectamente conscientes 
actuando con nocturnidade, pre
meditación e alevosía. 

Pero tamén acuso, ainda que 
co eximente da manipulación 
da que son obxecto e do medo 
que esta promociona, á incons
ciente pasividade xeral. Pasivi
dade de moitas nais e pais, de 
moitos e moi bos profesionais 
do ensino. Ao fin, pasividade in
culcada por ese discurso "me
xeriqueiro" que nos mantén 
quedos vendo pasar a vida sen 
intervir, adurmiñados, cansos. 
Asi con esa actitude cada un de 
nós está aportando un grauciño 
de area á catástrofe que supo
ria unha educación ou mediocre 
ou manipulada. 

Canta Eduardo Galeano nun 
artigo publicado no xornal "La 
Jornada" de México e que foi 
publicado no pasado mes de 
Febreiro, unha história moi edi
ficante, unha história sobre un 
"valente" xeneral, da mesma 
calaña dos que coñecemos os 
que tivemos a desgrácia de ter 
que facer a mili na época do 
franquismo, dos que tivemos 
que aturar as in<:>opurtábeis lec
cións cuarteleiras dun fato de 
iñorantes e de submisos ao po
der, desta caste de xenerais 
que tan ben retrata Eduardo 
Galeano e que seguen a cum
prir o mesmo 
papel no 
exército her-
deiro do fran
quismo, ago
ra ben, como 
os tempos 
mudan mais a 
merda non 
varia, que di
ria Luis Cilía, 
agora van 
disfarzados 
de "misións 

O vindeiro 20 de 
Marzo queren 
xulgaraun 
insubmiso, a un 
profesor 
insubmiso, a 
Milucho 

de axuda hu- Romero, todo 
m a n i t á r i a " . corazón el, 
Este exército 
español co- entregado ás 
mandado po- causas 
lo seu suce-
sor, o xeneral imposíbeis. 
en xef e, o Sr. 
Juan Carlos 
Barbón , no-
meado suce-
sor pota grácia de Deus, de 
Francisco Franco e segundo al
guns pala Constitución Españo
la. Pois ben, Eduardo Galeano 
transcrebe a seguinte história. 

"Hai cen anos, aconteceu en 
Colómbia a guerra dos mil 
dias. Nunha das batallas, nos 
arrededores do rio Magdalena, 
o xeneral José María Ferreira 
avantou ao revés. Cuando es
comenzou a balaceira, o xene
ral deu orde de botar carpo a 
terra e orientou á tropa para 
lanzar o contraataque. Buscan
do posición de tiro, os solda
dos culebreaban ao través das 
pradarias. O glorioso xeneral 
también ia pegado ao chan ; 
mais namentras os seus ho
mes ian en dirección ao inimi
go, el reptaba a ceacu, ao ou
tro lado. Eles ian ao Norte, e el 
ao Sul. 

"A alguns pódelles semellar un
ha falla no sentido da orienta
ción, ou una hábil manobra para 
cubrir a retagarda, ou tal vez 
non foi máis que unha proba de 
sabiduría militar, porque ben sa
bemos que soldado que fuxe 
serve para outra guerra. 

"O feito é que o xeneral, des
pois de moito retroceder, che
gou ao pé dunha ceiba. Esta 

Por certo que aquela película de ceiba era a único árbore digna 
ciencia ficción, á que fixen antes de respeito que se erguia na-
referéncia, remataba, despois quela nada. O xeneral atopou 
de múltiples desfeitas, cun gru- refúxio por detrás do xigantes-
po de cidadáns libres que se fan co tronco, e ali ficou, imóbil, de 
fortes fronte á inxustiza que es- costás aos estouridos, coidán-
pertan do seu soño, comezando dose da tentación de asomar e 
a albiscarse unha pequena es- mirar. Non queria repetir a tris-
peranza. Continuará .. t te experiéncia do seu irmán, o 

~ finado coronel Joaquín Ferrei-
ANA IGLESIAS ALVAREZ. ra, que tiña perdido a cabeza 

N,~d.~ L1c~NClf\D4·l!~JilLQSOF){\ ·'°" cando a sacpu EJ~la bufarda 
E ctfR.SfilJST,<RBcAtctrRf\NTI~ ~ '"'dÚ'nha igrexa pará VEtr c6mo 

O BARCO (ÜURENSE) · ·marchaba o combate. 
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"Pasaron os minutos, as horas, 
os séculas. O xeneral seguia 
anicado, ao abeiro dun burato 
do tronco da ceiba. Entón escoi
tou que estaban mudando os 
ventas da guerra: agora sopra
ban até o seu carón, os tronos 
dos tiros das espingardas e os 
berros, que denantes soaban na 
lonxania. O xeneral xa via as 
balas, mortais avésporas que 
zoaban ás suas costas. 

"Persignouse. Un suor de xelo 
percorríalle o corpo, abalado 
por violentos espasmos que non 
entendia nen podia evitar. O xe
neral Ferreira afundiu a cara en
tre as máns, e tentou de pór en 
orden o remuiño dos seus pen
samentos. E ai razou: 

"-Se o sangue cheira a merda, 
estou ferido!!." 

Venme esta história á cabeza 
cando penso que o vindeiro 20 
de Marzo queren xulgar a un 
insubmiso, a un profesor in
submiso, a Milucho Romero, 
todo corazón el, entregado ás 
causas imposíbeis (iso din 
eles), só por ser coerente e fi
del ás suas ideias. Namentras 
tantos xenerais como os que 
descrebe Eduardo Galeano 
queren mandarmos no mundo. 
Se non somos capaces de evi
tar estas barbaridades, léveme 
o demo!+ 

BRÁULIO AMAR.o CAAMAÑo 
(VIGO) 

Sofren os to uros? 
Hai costumes que adoitan 
conservarse nas raices do pa
vos, e son moi difíciles de mu
dar. Eses costumes forman 
parte da relembranzas das 
xentes máis arraigadas, cando 
a sua conservación foi transmi
tida verbalmente de país a fi
llos, o mudalas, é como se nos 
estiveran arrincando algo de 
nós mesmos. 

23 
ANOSATERRA N2 926 - ANO XXIII 

veterinário ante unha posíbel to co sistema do coitelo ou co sofren cando outro home lle es
enfermidade e a preocupaciói:i . _tito na c:;abeza, pod~ que exis- ._ peta uns paus de ca.res, e asi 
de que teña a comida diária: · -,_ tan uns segundos de diferéncia ··con estas adornos vai dando 

O feíto de matar o porco cun 
coitelo, ama-
rrado por vá-
rias persoas 
enriba dunha 
bancada, po
de que non 
sexa o mellar 
xeito de face-

Surprende esa 
preocupación 
das autoridades 

1 o, se ternos europeas na 
en conta o ris- defensa de que 
co para as 
persoas que 
amarran ao 
animal, ou pa
ra o próprio 
matón. Se a 
Unión Euro
pea nos esixe 
que ternos 
que darlle un 
tiro na cabeza 
e logo acoite
lalo, para que 
non sufra, 

o parco non 
sufra, e non din 
que o Estado 
españolobrigou 
a que se fixera 
unha excepción 
costouros. 

pois ben, ao mellor ternos que 
afacernos a estas moderni
dades, ainda que non queda 
moi claro o tempo de sufrimen-

de sofrimento, pero nunca sa- voltas detrás dun trapo verme-
beremos se na ínconsciéncia llo? E non sofre o tauro cando 
se sente a dor. De todos xeitos, despois de todo este tempo, o 
pois até pode que non estea de "Matador", se digna a cravarlle a 
máis írmonos adaptando a este espada, e se non atina, ainda 
sistema do tiro de adorme- ten outras oportunidades até 
cemento, xa que hai moito tem- que cun coitelo pequeno lle sec-
po que tamén se usa o sistema ciónan a médula? 
das pinzas eléctricas. A verda
de_ é que parece un sistema 
máis seguro. 

A min, o que me surprende, é 
esa preocupación das autorida
des europeas poñendo tanto in
terese na defensa de que o par
co non sufra, botando man da 
Declaración Universal dos Direi
tos dos Animais, e pola contra 
non din que o Estado español 
obrigou a que se fixera unha ex
cepción cos tauros. 

Non sofren os tauros cando nas 
prazas un home moi protexido 
montando nun cabalo, comeza 
a meterlle uns pinchazos de vin
te centímetros no lombo, para 
que asi cos músculos cortados 
teña que baixar a testa? Non 

Segundo as auto(idades do Es
tado español, o tauro non sofre, 
todo o contrário, din que é unha 
"Festa Nacional". Pero non se 
preocupen os defensores desta 
festa, e sobretodo os viciños de 
Cabra!, que andan por ai unhas 
xentes que nos queren cultura
lizar, e para iso, están dispos
tos a arriscar os. seus cartas fa
céndonos unha praza d_e tauros 
no Coto Grande, ainda que se
xa disfarzada de Coliseu. Si se
ñor, a isto chámaselle preocu
parse palas necesidades cultu
rais dun povo. + 

MIGUEL PÉREZ GONZÁLEZ 
(Vroo) 

Final feliz 
Gonzalo para un xenocida 

Ao despegar o avión que levou 

·I da fera reformada e 
1 decide darlle unha 
1 
1 oportunidade por 
1 maioria absoluta. 
1 Ao fin é o pastor-o 
: que ten que se 
1 refundar ou 
1 
1 
•• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

renovar. 

1 EI pueblo gallego 
ha dicho que no 
traga!" Fraga 
retírese ás 
candidaturas 
nacionalistas. Mira 
de tite para a 
cámara con cara de 
poucos amigos. 
Que pouca 
memória. No 
referendo de 1966 
fixera un titular 
famoso: "El Pueblo 
español no traga el 
comunismo!" 

ao ditador Pinochet de volta a ~ 1 
Chile, esfu- I 
móuse polo 
espácio a es- 1 

DAPAS AS 
~ C.tt,UNSTÁIJC/AS 

f ~ H6.í ft{,( rsifl 
A '- ~ COt.!T'FNTDS 

~..,.?"' ¿:, • tOS l.fJV~ 
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paranza de Ah' · 
facer xustiza. lpocresla 
N eses -i ntres chega ao grao 
lembraba con 
profunda tris
tura aqueles 
dias do derro-

- camento do 
Governo de 
Salvador 
Allende. Fo
ron os dias 
máis amargos 
que o ser hu
mano pode 
lembrar. 

máximo,ao -
prometerse que 
Pinochet será 
procesado en 
Chile onde se 
vivebaixoa 
constitución e 
as leis 
aprobadas e 
redactadas Cen mil sol

dados arma
dos e parami- . durante a 
litares dirixi- ditadura. 
dos por al-
guns elemen-
tos que hoxe 
son deputa-
dos e senadores, eran lanza-

A Felipe González 
cárganlle as cantas 
do naufráxio: 
corrupción, GAL, 
pensións de 
miséria, pateras 
afundidas, paro, 
OTAN, bombas 
sobre Iraq, 
esquerda 
descafeinada e 
desorientada, a 
navallada a Borrell, 
flores á Thatcher e 
unha man para 
Pinochet. Como 

A matanza do porco no naso 
paf s, é toda un ha cerimónia 
que se celebra nas casas como 
unha festa familiar, todo un cul
to a un animal a quen tanto lle 
debemos como parte da ali
mentación básica das famílias. 
Desde a sua crianza até a ma
tanza, leva unha vida moi 
coidada, con preocupación de 
que teña unha cama enxoita 
onde se deitar, con atención de 

dos á maior caceria xamais renovar o barco? 
imaxinada por vilas e cidades, . · 

..___==------..Ll----=-=-=-O--~- -=---==i-~detenciórtS-a--cu~atazos de fusi~ J:la1 que facer outrO-
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1 novo. En estaleiros 
1 privados, claro. 
1 
1 
1 

Noite eleitoral, 
debate na 
Televisión Galega: 
decorado azul, 
moderador azul 
( af ervoado), 
invitados azuis. 
Vintedous 
xogadores coa 
mesma camiseta 

1 azul e o árbitro con 
case nada que pitar. 
"Irnos rapidamente 
a Madrid", repetia. 

A Residéncia da 
Terceira ldade en 
pleno saeu o 12M 
de mañá cos sobres 
na man; un 
voluntário facia a 
escolta desde a 
porta do autobus 

i 
deica a mesa de 
votación. Poi a noite, 1 
Pedro Árias 1 

1 explícalles desde a 
1 pantalla: "O 
1 

resultado é o 1 
1 resultado e a xente 
1 vqta pola sua 
1 experiéncia 1 

efectiva". 

1 Non pretenderá 
que aqui votamos 
todos pola forza, 
como en tempos de 

. Viturro?" Non, pero 
co voto por correa 
(o Carrabouxo) ben 
se f acia un grupo_ 
parlamentar. • 
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maniatados con arámios e gol-
peados mentras se nos trasla-
daba aos centros de detención 
e unha vez neles, o inefábel 
capuchón negro para non iden-
tificar aos teus torturadores. 

A continuación, volta ás tortu-
ras en cárceres imundas, 
campos de concentración ou 
centr.os clandestinos de de-
tención, e, despóis, se non 
eras asasinado ou desapare-
cido, a relegación ou o exíio. 
Estos foron os ·princípios hu-
manitários, aplicados por 
aquel que foi detido nunha 
mansión de bairro residencial 
e cunha .corte de avogados 
para a sua defensa. 

O governo de Tony Blair, inspi-
rador da terceira via da direita, 
que utilizou ao Ministro do lnte-
rior como cabeza de turco para 
facer o traballo suxo, deixa que 
se perda a oportunidade históri-
ca de criar un precedente inter-
nacional, para procesar e con-
dear a un ditador por crimes 
contra a humanidade. Prevale-
cendo os mesquiños intereses 
dos governos de Inglaterra, Es-
paña e Chile, fronte á defensa 
dos Direitos Humanos. 

O governo español, que nun 
princípio utilizou aos fiscais 
Fungueiriño e Cardenal, para 
impedir que levaran adiante o 
procesamento contra o ditador 
e terminou por non transmitir 
os últimos recursos do xuíz 
Baltasar Garzón. Como facer 
outra cousa!, se cando gover-
naba Pinochet eran os seus 
máis ferventes defensores. Se 
até contrataron a un ex-minis-
tro do Traballo de Pinochet co-
mo asesor de Sanidade, co fin 
de levar á prática en España, 
o maravilloso sistema sanitário 
privado da ditadura, que gra-
zas a el, a imensa maioria dos 
chilenos atópanse hoxe, na 
máis-- completa indixéncia sani-
tária. 

E o governo de Eduardo Frei 
- Ruiz-Tagle axudado polos seus 

·-' camaradas do governo español 
e os seus amigos do governo 
inglés, cumpriron a sua palabra 
de levar a Chile ao ditador an-
tes de terminar o seu mandato, 
por que tanto esforzo, pergun-
taranse Vdes? Só basta con 
lembrar qí..Je foi seu pai Eduar-
do Frei Montalva, (presidente 
de Chile 1964-70) quen deu luz 
verde ao exército para o derro-
camento de Salvador Allende e 
o seu filio, seguindo a liña mar-
cada por el, leva de volta ao di-
tador ao seu feudo. 
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Suso Sanmartin Unha característica importante 
desta persoa é que é capaz de 
introducirnos no máis fondo do 
inconsciente colectivo. Nel con
fluen os máis ricos extractos da 
psique galaica. É capaz de 
desenvolverse nun mundo oníri
co tratando temas que van des
de o formato máis cubista (que 
axiña abandoa) até seres reais 
ou imaxinários que perviven no 
seu pensamento. 

A hipocresia chega ao grao 
máximo, ao prometerse que 
Pinochet será procesado en 
Chile, cando a pesar de haber 
eleicións presidenciais por ter
ce ira vez, vívese baixo a 
constitución e as leis, aproba
das e redactadas durante a di
tadura. -

De procesar ao Ditador, o cal, é 
facer ciéncia ficción, seria iRte
resante que tamén se reabrira o 
caso do seu tillo Augusto, que 

está aberta ás vasas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envios para esta sección 

polo correo electrónico: 

i nfo@anosaterra.com 

Envios a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

en Xaneiro do 1989 cobrou tres 
cheques do Banco do Estado 
por valor de 3 millóns de dóla
res, entregados polo exército ao 
seu nome, mentras o seu pai 
era o Xeneral en X efe. 

E o xeneral ao ver que o seu ti
llo era procesado por desfalco 
de Diñeiro Público, acuartela as 
forzas armadas o 29 de Maio 
de 1993 por espácio de cinco 
dias, ameazando cun novo gol
pe militar se non se paralisa o 
citado proceso. Todo foi arran
xado polo governo de Patrico 
Aylwin, quen "pediu" ao xuíz 
que se declarase incompetente 
e se transladase o expediente a 
outro Xulgado; o xuíz ascendéu 
a continuación á Corte de Ape
lacións. 

Velai como funcionou e segue a 
funcionar a xustiza no meu país, 
baixo as ardes do exército. + 

ÜMAR CONTRERAS FLORES 
(A CORUÑA) 

Grane U 
Gustariame talar dun artista , 
dun pintor, un home prolifacéti
co e emprendedor como é Uxio 
Granel!. Hai tempo que levo in
vestigando a sua obra, tanto no 
plano literário coma no artístico, 
e nunca deixa de surprenderme 
sobretodo nesta última faceta. 

Cubre os lenzos con cores vi
vas e harmonia. Até os mes
mos títulos das obras teñen un 
papel moi importante porque 
nos introduce dentro do seu 
pensamento. Sen dúbida nen
gunha, á surrealista, anque co
mo el afirmaba nas suas decla
racións, non por eleición senón 
por condición. Tratou de exte
riorizar unha forma de vida e 
para el o máis sinxelo era o 
máis fermoso. 

Na vida, como na arte, hai que 
ser fiel a un mesmo. Isa non se 
debe esquencer. Granel! fixo 
que o binómio vida-arte se su
pe rp u x era e 
se mesturase 
obtendo un 
beneficoso 
r e s u 1 t a d o . Granell fixo que 
Nalguns dos , 
seus esbozos O binomio vida-
c o m p r o b a - arte se 
mas o seu 
trazo libre e 
preciso, cun
ha idea clara 
do que esta
ba disposto a 
representar. 
Agora, coa 
sua recente 
exposición no 
pazo de Ben-
daña, pode-

superpuxera e 
se mesturase 
obtendo un 
beneficioso 
resultado. 

mos admirar obras tan impor
tantes como: "Os ecos da vi
da", "Autorretrato" ou "Os bla
sóns máxicos do voo tropical". 
Nunha das suas litografias, fei
ta polos anos 50, obsérvase 
unha estrela que se tomou pa
ra o logotipo de Compostela 
capital do 2000. Podemos dicer 
entón que a sua obra non ten 
límites. 

Antes preguntábame por qué. 
Agora xa o sei. Nós podemos 
observar o horizonte, o mar, as 
estrelas e mesmo soñar con 
viaxes até os confins da terra . 
O que Granel! trata de amasar
nos é que a verdade non está 
tora senón que o universo está 
en nós.+ 

ARANTXA SERANTES 
(FERROL) 

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA) 

Horario de inverno: 
De Xoves a Domingo de 19 a 24 horas. 

Teléfono 986 672 439 
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Se ternos 'polo miudo' 
por que empregar 'con pelos e sinais'? 
O Dicionario fraseolónco galega, de Edicións A · Nasa Terra, 
recolle máis de 1.200 frases feita~ 

1 1 
1 r 

~c.v. 

Ai é onde bate o coxo. Nunha 
língua que, a forza de perda de 
falantes, está a ver mermada a 
riqueza da oralidade. O colecti, 
vo Leiras Pulpeiro dirixido polo 
profesor Ramón Anxo Martínez 
Seixo, ven de publicar o Dicio
nario fraseolóxico galego no que 
se recollen máis de 1.200 frases 
feitas e en uso na nosa língua, 
un te ouro oral do que, s-máis 
das veces, non se bota man. 

Teimar en que "entren polo aro" 
persoas que ben poderian "vir ao 
rego" non é senón desaproveitar 
unha tradición oral que queda á 
marxe no cada vez roáis acentua, 
do proceso de castelanización da 
lengua. "A fraseoloxia española 
sae en pen ar, a galega leva 
atraso", comenta o profesor Ra, 
rnón Anxo Martínez. As frases 
feitas da nosa língua terian que 
sair con espontaneidade, sen im, 
postar a sua colocación no lugar 
acaido. Recibilas do ambiente, 
do círculo no que o falante se 
rnove e incorporalas ao uso. Per, 
tencen maiormente ao rexisto 
coloquial, "nacen nun ambiente 
concreto que reflicten, o mesmo 
que a história ou as tradicións" e, 
por iso, a sua sorte está tan ape, 
gada ao futuro da nasa língua. 

O integrantes do colectivo Leiras 
Pulpeiro recolleron as frases fei, 
tas da própria fala, escoitaron e 
tomaron nota, dando tamén o 
xempl da ua utilización no 

e ntext . A fraseoloxia non e 
pode p rguntar, hai que escoitala 
e mergullars na lfngua para co, 
ñecela. T amén por isa son as al, 
deas os e pazo nos que a reco, 
lleita é mái frutífera, onde se 
conserva a tradición da língua. 
Na medida en que a escrita re, 
flicte e a oralidade aparecen ta, 
mén as frases feítas, pero para iso 
é preciso ter domínio e fluidez na 
ferramenta da escrita. "En Caste, 
lao hai moita fraseoloxia, pódese 
ver como aproveitou o libro de 
Noriega Yarela Como falan os 
brañegos, que é a partida dos es, 
tudas fraseolóxicos galegas. En 
xeral hai escritores que empregan 
un galego superficial e outros que 
mostran domínio. Bieito lgresias 
e Dario Xohán Cabana utilizan 
moita fraseoloxia própria pero ta, 
mén hai os que cópian do caste, 
lán porque descoñecen a nosa 
tradición literária. Non se len 
autores que son importantes para 
aprender galega como Branca 
Amor, López Ferreiro, Castelao, 
Otero, Neira Vilas ou Fole" ex, 
plica Ramón Anxo Martínez. 

Se as frases feítas reflicten a cul, 
tura própria tamén é certo que 
evoluen coa própria língua, na, 
cendo novas expresións como "a 

Ramón Anxo Martínez. 

todo filispin" (significaría a toda 
velocidade) e dernonstrando 
rnái unha vez até que altura es, 
tán vencelladas á viveza da lín, 
gua. "A fraseoloxia aparece can, 
do se fala galego, senón estarnos 
copiando sistematicamente. Un 
escritor que escrebe en prensa 
certa vez no seu artigo poñia 
"con pelos e sinais" que é un 
calco do españ.ol cando podía 
utilizar "polo miudo" pero cofie, 
cernos pouco o galega" laiase o 
director do Leiras Pulpeiro. 

Razóns todas que tamén valora á 
hora de mostrar a releváncia de 
termos agora un dicionário que 
recolla toda esa riqueza lingüísti, 
ca, un manual que "se pode com, 
parar aos doutras línguas e onde 
aparecen exemplos no uso, colli, 
dos de situacións reais. T rátase 
dun traballo de investigación 
singular tamén porque os autores 
son 67 persoas. Recolléronse 
máis de 1.200 expresións e traba, 
llouse para apresentalas como un 
dicionário moderno". Recóllese o 
que se ouve porque perguntar po, 
las frases feítas seria un labor case 
imposíbel; a frase feíta prodúcese 
na fala e difícil é buscar por ela. 

As frases feitas de Currás 

A Ramón Anxo Martínez gusta, 

,¡ 
/¡ 

rialle qµe se tivese máis canta 
do idioma, que, en especial os 
rneios de comunicación, non co, 
laborasen coa perda da riqueza 
lingüística que nos ven dos no, 
sos devanceiros. 
Por iso menta o 

A.N.T. 

Cando os membros do colectivo 
Leiras Pulpeiro deron na idea do 
dicionário surprendéronse en es, 
pedal ao atoparse cun campo 
tan pouco explorado, con esca, 

sos traballos adi, 
cados ao seu estu, 
do. "Ternos un emprego de frases 

feítas acaidas ás si, 
tuacións particu, 
lares da série Ma, 
reas vivas da 
TYG. En especial 
é o personaxe 
máis popular, o 
Currás, o que 
mostra un abano 
máis amplo de 
construcións pró, 
prias, tal que "ne, 
se peto non saco 
nen meto". "Nó, 
tase un traballo 
por detrás que se, 
ria bon en todos 

'C,,. ompre grande descofie, 
cemento da nosa 
fraseoloxia. Em, 
pregamos unha 
fraseoloxia caste, 
lá traspasada ao 
galego e cómpre 
que exista un tra, 
hallo de reciclaxe 
de profesionais, 
sobretodo nos 
meios de comuni, 
cación e escrito, 

un traballo de 
reciclaxe de 
prof esionais, 
sobretodo 
nos meios de -

. . ,,. 
comun1cac1on 

os programas por, 
que un idioma só 

para non 
empobrecer 
a língua" 

res, para non em, 
pobrecer a língua. 
Tamén no ensino 
haberia que privi, 
lexiar máis a fala 
porque o idioma 

se coñece ao usa, 
lo" anota Ramón Anxo Martí, 
nez que, ademais de falar do uso 
coloquial das frases feítas non 
deixa de defender o seu valor li, 
terário xa que "se atopan xogos 
de todo tipo, desde fonéticos até 
metáforas, metonímias ... A lin, 
guaxe popular é rica en recursos 
literários". 

está para ser Úsa, 
do", comenta Ramón Anxo 
Martínei. Como no colectivo 
Leiras Pulpeiro saben que a rique, 
za da fraseoloxia depende do fu, 
turo da língua, decidiron adicar 
unha boa parte dos direitos de 
autor do libro á Mesa pala Nor, 
malización Lingüística, unha enti, 
dade que Hes "enche o olla".+ 

L _______ _ 

Outros 
resultados 

t Lors DIÉGUEZ 

~irán as televisións :a Estado 
- e da Galiza a botar proclamas de 

boa vida e saúde polas que pasamos 
nesta xeira, coa censura prévia, cla, 
ro, das posicións que non concor, 
dan co eslogan do "isto nunca foi 
rnellor". As mestrias veñen,Ue ao 
PP desde os tempos de Fran_co. Que 
mudou desde aquela no control dos 
meios de comunicación convertidos 
na· escola pr:Ícticá da educación das 
masas? Están chegando, os privados, 
a unha dependéncia ec,onómica que 
rompe a sua liberdade. Sen a axuda 
pública non aturarían. Desta situa, 
ción saen os resultados eleitorais 
últimos. Agora xa non fai falta ir 
aos mítines nen ás charlas, nen aos 
debates nos que se xogue, 
fundamentalm@nte,-co GGnti:aste e a 
idea que han guiar a cada quen. As 
campañas eleitorais son como as · 
rebaixas. Se un oferece o descanto 
do dez por cent9 o outro dirá que 
sobre ao doce. E o problema grande 
xa se está facendo. Nen nacionalis, 
tas, nen socialistas, nen conserva, 
dores ... todo iso é o mesmo. A ver 
que nos dan, desta. "E vostede quie, 
tiño na casa, que xa o amarrarnos -
nós pola viada pantalla". 

&sonado "estado do benestar" 
fai,se prático, directo, sensíbel só ás 
macrocifras tan enganadoras da ren, 
da, do paro, dos irnpostos. A outra 
parte da persoa que cria a revolu, 
ción na cabeza é a cultµra. As xen, 
tes cun grao babeo de cultura con, 
verte,se en súbdita, dependente, 
manipulábel como unha folla leva, 
da polo vento. Quen fala nestas 
campañas de cultura, de idioma, de 
coñecimentos, de arte, de pintura, 
de literatura? Cando Fraga ou Aznar 
nos espuxeron algo que levase a 
maiores presup9stos para a forma, 
ción cultural? E aquí onde se ve o 
verdadeiro cámbio do 2000. A al, 
dea global construe,se baixo a uni, 
formidade e o empobrecimento, o 
etnocídio da diversidade. 

~tinua esa esperanza nas nosas 
opcións próprias sobre o terna que 
nos ocupa. Ainda soan nas campa, 
ñas do nacionalismo galego, no vas, 
co, no catalán. Ainda, mais o mi, 
metismo tamén fai o seu traballo. 
Tamén podemos dicer, "depende de 
quen fale". Depende de quen fale 
para ouvir ou non esa outra parte 
nó capítulo cultural que é o funda, 
mental non o exclusivo para facer 
persoas libres e conscientes que se 
podan enfrontar ao engano, ese en, 
gano que vai cada catro anos carre, 
tado en coches dirixidos ao abismo. 
Só asi, no mantemento d,as opcións 
culturais distintas, poderemos con 
esa máquina que se chama televi, 
sión, arma potente utilizada para a 
produción do ópio venenoso. Que, 
dan, pois, outros catro anos de ópio 
intenso, de cultura secuestrada, de 
galeguidade desnaturalizada. Mais 
quedamos nós, pola contra, unha 
miga máis reforzados en Madrid 
para que esa potente e arrogante 
cultura españolista sinta nas nosas 
voces próprias que non é a única e 
que ten que aceitar a variedade coa 
que debe traballar. Sen nós, iso, 
non seria posíbeL • 
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•A 'Alexandre 
Bóveda' 
da Coruña adica 
Marzo á muller 
Unha leitura dramatizada de tex, 
tos de Castelao, celebrada o Mar, 
tes 14 de Marro, iniciou o calen, 
d~o de actividades do mes de 
Marzo que a Agr:upación Cultural 
"Alexandre Bóveda" da Coruña 
centra na muller. O ciclo "A mu, 
ller na arte" arranca o Xoves 16 
coa conferéncia da escultora So, 
ledad Penalta e segue coa pintora 
e gravadora Anne Heyvaert o 
Mércores 22. Rosario Sarmiento, 
xefa do departamento de activi, 
dades artísticas da Fundación 
Caixa Galida e Asunta 
Rodríguez, directora da Galeria 
T rinta de Compostela, participan 
na mesa redonda que se celebra o 
Mércores 29. Tocios os actos te, 
ñen lugar ás oito e media da tarde 
no salón da agrupación cultural. 
Como complemento ao ciclo, o 
dia 24 celébrase unha cea de mu, 
lleres para a que hai que anotarse 
na agrupación, mentres que o 
Verues 31 haberá representación 
do obradoiro de teatro.+ 

•Vintedous 
compañías 
na Feira de Teatro -
Dezaoito compañías galegas e 
carro foráneas participan na fei, 
ra do Teatro Galego, que arran, 
ca o dia 1 7 de Marzo en 
Compostela e remata o dia 21. 
As compañías que participan 
son Teatro do Aqw, Teatro do 
Noroeste, Teatro do Atlántico, Os 
monicreques de Kukas, CasaJuim, 
let, Taifa Teatro, Uvegá Teatro, 
Chévere; Balea Branca, Teatro 
Buratini, Ollomoltranvia -que es, 
trea Ñiquj,Ñaque-, Matarile Tea, 
tro, Sarabela Teatro, Espello Cón, 
cavo, Teatro Kaos -que represen, 
tan por vez primeira Cadadou.s..: 
portres.com-, A Factoria Teatro, 
Alalá Produccións e Títeres Cachi, 
rulo. A Feira de Teatro, que che, 
ga á slia oitava edición, está or, 
ganizada polo lnstitÚto Galega 
das Artes Escénicas e Musicais.+ 

• Os canteiros 
centran un.has 
xomadasen 
Parga 
Di~ia Castelao que "os nosos can, 
teiros posuen unha sabedoria de 
séculas, traspasan os valados do 
vulgar.artesanado e van en procu, 
ra do divino poder da criacion" e 
as Brigadas en Defensa do Patri, 
mónio Chairego, récollendo estas 
palabras, organizan unhas xoma, 
das adicadas a este ofício. Os días 
25 e 26 de Marzo, en Parga, Gui, 
tiriz, os asistentes poderán coñe, 
cer a fundo a labor da cantaría e a 
sua influéncia nas manifestacións 
culturais do país. Manuel Mallo, 
Fernando Arribas, Xosé Manuel 
Blanco, Xoán Cuba, Ricardo Po, 
lin, Vítor Corral, Feliciano Trigo, · 
Mini e Mero participan nesta ho, 
menaxe. Os diferentes tipos de 

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

• Analisan en Compostela 
o estado do património sonoro 

Analisar o estado actual dos 
fundos sonoros en Galiza de 
tara a unha futura fonoteca 
de conservación é o aspecto 
no que se vai centrar o segun, 
do encontro "O son da 
memoria", que organiza o 
Consello da Cultura através 
do Arquivo Sonoro. Este é un 
proxecto para a recuperación, 

investigación, conservación e · 
difusión do património sono,· 
ro. Nestas xomadas, que se 
celebran os dias 23 e 24 de 
Marzo, coñeceranse a8 expe, 
riendas e metodoloxias utili, 
zadas na Fonoteca de Catalu, 
ña; no Centro de Documen, 
tación Musical de Andalucía 
e na Biblioteca Nacional.• 

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

cruceiros en Guitiriz, a escultura 
en pedra, os canteiros na música e 
a sua linguaxe son os temas a tra, 
tar nestes dous dias. • 

•A Bienal de 
Arquitectura 
chega a Vigo 
lnaugúrase o Xoves 16 de Marzo 
na Casa das Artes de Vigo·a V 
Bienal ·de Arquitectura, unha 
mostra de vinteun traballos · 
arquitectónicos que com.eza nes, 
ta-cidade un itinerário polo Esta, 
do. Organiza a exposición o Co, 
léxio de Arquitectos de Vigo e 
os traballos foron seleccionados 
por un xúri presidido polo arqui, 
tecto César Portela. Esta Bienal, 
apoiada polo concello, Zona 
Franca e a Fundación Barrié de 
la Maza, inclue unha obra dun 
estudio vigués, o que dirixen Xe, 
sus lrisarri e Lupe Piñera. Tráta, 
se dunha vivencia unifamiliar en 
Fragoselo. t amén con ta a Bienal 

José Saramago, Nobel portugués. 

César Portela preside o xúri dista Bienal 

co proxecto de Paseo Marítimo 
de Vigo, realizado polo sevillano · 

. Guillermo V áíquez Consuegra.+ 

• Remata a festa 
da caricatura 
en Ourense 
O Sábado 11 de Marzo todos os 
ourensáns que quixeran ter un, 

• A literatura portuguesa 
acapara o Salón de Paris 
Jorge Sampaio acompañou a Jacques Chirac na inauguración, o Xoves 16 
de Marzo, do Salón do Libro de Paiis, que chega a sua viséxima edidón. 
Os autores portugueses están no primeiro plano da feira, compartindo 
o protagonismo cun grande apartado adicado ás novas tecnoloxias. O 
Nobel José Satamago e Antór:iio Lobo Antunes ehqibezan o listado de 
autores representado no posta luso. Este salón, que está aberto até o 
dia 22 de Marzo, criou un logotipo específico· coa figura de Pessoa.+ 

ha caricatura de si mesmos po, 
dian pasar polo edifício Simeón 
xa que ali se atopaban os debu, 
xantes Carrera, Ornar, Quesa, 
da, Xosé Lois, Pinto e Chinto, 
Siro, Gogue e Kiko da Silva 
dispostos para realizalas. Foron 
centos de persoas as que se 
achegaron para ser retratadas, 
pudendo recoller as caricaturas 
unha vez remata a a Bienal. Es, 
ta foi s6 unha das actividades 
dunha Bienal da Caricatura, 
que chegou a sua quinta 
edición e que pechou este ano 
o Mércores 15. + 

•Reunión 
enRianxo ao 
redor de Manuel 
António 
O vindeiro 12 de Xullo cumpri, 
rase o centenário do nacemen, 
to de Manuel António, motivo 
polo que a consellaria de Cul, 
tura organiza unhas xomadas 
en Rianxo ao redor do autor do 
De catro a catro. Dous días, Xo, 
ves 30 e Venres 31 de Marzo, 
adicaranse a analisar a vida e 
obra do poeta falecido prematu, 
ramente. Bieito Varela, Paulino 
Vázquez, Luís Rei, Carlos Ber, 
nárdez, Xosé Ramón Pena, Ma, 
ria António Pérez, Luz Pozo 
Garza, Román Raña, Manuel 
Forcadela e Xosé António Du, 
rán son alguns dos participantes 
nestas xomadas. + 

•Unhotele 
unha vivenda 
particular, 
prémios Imuíns 
GómezRomán 
Otorgar o Prémio de Arquitec, 
tura e Urbanismo "lrmáns Gó, 
mez Román" ex aequo foi a de, 
cisión tomada polo xúri reunido 
o 6 de Marzo en Vigo. Asi, no 
apartado de obra privada, unha 
vivenda unifamiliar de Cabo 
Estai, cuxo arquitecto foi 
Alfonso Penela, e o Hotel NH 
Palácio de Vigo compartiron o 
galardón convocado anualmen, 
te polo concello para o ámbito 
municipal. Alberto Iglesias, Mª 
Xosé Maldonado e OCA Arqui, 
rectos foron os responsábeis do 
proxecto do hotel, ubicado no 
centro da cidade. No apartado 
de obra pública, foi o Paseo de 
Bouzas a intervención que me, 
receu o prémio. Neste caso, son 
tres os arquitectos que fixeron o 
proxecto: Martín Chazarreta, 
Daniel Rivoira e Xúlio D. 
Rodríguez.+ 

.ocGAC 
mostra novas 
adquisións 
artísticas 
A exposición que se inaugurou o 
Venres 1 O de Marzo no Centro 
Galega de Arte Contemporánea 
de Compostela pasou por Vitória, 
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Málaga, Santander e Pamplona. 
Componse de vinteduas obras do 
CGAC e da Fundación AICO que 
se expoñen até o 26 de Marzo no 
centro compostelán. Ainda non 
se poden ver as compras que os 
responsábeis do CGAC. fixeron 
na pasada edición de AICO, pero 
hai tres novas incorporacións ao 
fundo, de Salvador Cidras, de 
Xoán Anleo e de Moncho Ami, 
go. Outros artistas presentes son 
Félix González Torres, Joao 
Penalva, Boltanski, Helena 
Almeida, Adolfo Schlosser e 
Giovanni Anselmo.• 

• T alía Teatro 
representa 'Soños 
dun Seductor' 
de Woody Allen 
T alía Teatro estreou o Martes 
14 de Marzo a obra Soños dun 
seductor, no salón de actos do 
instituto de Ribadeo. A xira 
con esta obra lévao o Xoves 16 
ao centro cultural "Torrente 
Ballester" de Ferrol e ao dia se, 
guinte ao auditório municipal 
de N arón. Participan na Fe ira 
do Teatro de Compostela o '].1 
de Marzo e actuan no cine Re, 
ga de Carballo o 23. Soños dun 
seductor é unha comedia escrita 
por W oody Allen, que tamén 
levou ao cinema xunto á actriz 
Diane Keaton. Coma as peripé, 
cias sentimentais dun xove 
aconsellado desde o outro lado 
da pantalla polo mesmo Hum, 
prey Bogart. • 

•Celebran 
unha maratón 
na Coruña 
para reivindicar . a poes1a 
Sen pretensións de bater 
records, celebrouse do Verues 
1 O ao Sábado 11 de Marzo unha 
maratón de poesía no Teatro 
Rosalia de Castro da Coruña. 
Xúlio López Valcárcel organizou 
o acto de vintecatro horas de 
poesía que servia para reivindi, 
car o xénero e as suas posibilida, 
des de comunicar. Poetas e acto, 
res participaron nunha maratón 
que abriu o reitor da 
Universidade da Corufia, Xosé 
Luís Meilán Xil, e pechou o 
mesmo Valcárcel.+ 

Xúlio L. Valcárcel coordenou a maratón 
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---11~11 ~Leit~uras~li.___ __ _ 
Visitas á razón 
Trtulo: Manual de instruccións / Os papalagui. 
Autores: Xavier Queipo / Tiavii de Tiavea. 
Editan: Xerais /Positivas. 

O ser humano é unha maquinária 
cárnica dotada dun complexo sis, 
tema cerebral que lle permite go, 
zar dunha capacidade intelectual 
própria só da sua espécie. Porque 
pensa, di o tópico, é home e non 
mono. Pero a senténcia para aí. 
Son tantas as veces nas cales o 
home demostra que esa capacida, 
de de nada lle serve, son tantas a 
veces que fai xusto o contrário do 
que a razón demanda, que nos 
perguntamos para que demos dis, 
frutar de tan singular atributo. O 
que de verdade nos distingue, aes 
homes e mulleres, do resto de 
animais que connosco cohabitan 
este planeta non é só a facultade 
do pensamento, resulta escanda, 
loso e clarificador comprobar C0' 

mo é o único que abdica do máís 
marabiiloso dos seus dotes; nen, 
gun outro animal, só o home, é 
capaz de ser idiota, ou de ser idiO' 
ta e proclamar que pensa. 

Falaremos hoxe de dous libros 
ben diferentes, unidos por un C0' 

mun afán de didactismo e onde, 
cada un desde a sua peculiar pers, 
pectiva caleidocópica, se ex.ami, 
na ao ser humano occidental. )(a, 
vier Queipo explicando o seu 
Manual de instruccións, no lugar 
que a colección <CFerros" destina a 
estes efectos, di que nace como 
corolário a unha situación abe, 
rrante na cal "andamos polo 
mundo -polos mundiños- algo 
perdidos, sen compás e sen ob, 
xectivos propios, ensumidos nun 
proxecto único (gañar carros pra 
ter causas)", esa, ou outra ben pa, 
recicla, é tamén conclusión á que 
chegan os discursos de Os papaUv 
gui. Os motivos polos que nacen 

Xavier Queipo. 

ambas e duas obras son, sen em, 
bargo, ben diferentes. O desen, 
canto coa sociedade actual é a 
confesada causa de Queipo, en 
canto os díscursos de Taivii de 
Tiaveca son unha tentativa de 
explicar como é a vida na Euro, 
pa. Esta carta de identidade da 
nacéncia imprime un innegábel 
carácter oral e Os Paplagui, men, 
tres o Manual se orienta polos ca, 
miños da narrativa escrita, senda 
moitas as veces nas que se recorre 
a fórmulas narrativas nas que a 
tendéncia ao esquema é moi fon, 
da, demasiado, na nosa opinión. 
Non é bon desaproveitar as oca, 
sións que o leitor, en canto perce, 
be o pouco esforzo do narrador, 
tende a tirar, en consecuéncia, 
mala opinión deli. censurándoo 
como inoperante. E esta unha das 
causas que máis pexan a esta nO' 
va incursión de Queipo nunha 
fórmula narrativa que xa lle dera 
bons froitos en Mundiños hai ca, 
tro anos. Salvas sexan as diferén, 
cías, claro está, porque a comun 
técnica do informe ten dimen, 
sións nada iguais. En Mundiños ao 

non se estabelecer rixidarnente as 
coordenadas nas cales encadrar a 
obra, permitiase un meirande ho, 
rizonte de li, 
terariedade 
porque non se 
fechaba o ám, 
bito de aplica, 
ción e inci, 
déncia das 
narracións. 
Este Manual, 
en cámbio, 
está excesiva, 
mente candi, 
cionado pola 
sua própia na, 
tureza, mesmo 
obsesivamen, 
te, o recurso 
fácil á enume, 
ración esque, 
mática, tan 
presente, 
agradeceria, 
mos que se 
evitara en 

Duas leituras 
en 
continuidade 
q~e dirixen 
as suas 
análises 
sobre esta 
vida podre 
ondea 
estupidez é o 
comporta~ -

mento 
humano 
máis típico. 

aras dunha merande literariedade 
que para nada entraría en confü, 
to coa natureza da obra. Unha li, 

terariédade á que de início non se 
renúncia. Tal se desprende da 
''Xustificación e orixes" -que se, 
gue ao ''Limiar para puristas", on, 
de defende o carácter literário da 
obra; para que?, quen teña dúbi, 
das que as venda!- porque des, 
pois de falamos da Historia de 
Cronopios y Famas, de Córtazar, 
como o espello do que parte a luz, 
despois cliso ternos o dereito de 
aspirar á máxima literariedade. E 
con esa ilusión comezamos a lei, 
tura dos once manuais, que són 
once as ocasióru nas que se dan 
instruGGiéas. Para ser un subadul, 
to, sobre as feromonas e a sexuali, 
dade, para procurar sombra no 
parque, para non pasar fame no 
avión, para suicidarse, para come, 
zar a fumar, para coleccionar, pa, 
ra escribir mensaxes en botellas, 
para facer poemas ou para non es, 
tar nunha sala estar no Xapón. 
Temas, situacións, a priori diver, 
tidas, propícias para a ironia e o 
xogo de argumentacións, onde 
Queipüsa:be moverse con m01ta 
soltura e efectividade. O sorriso 
está asegurado. Pero cada vez será 
máis intensa a sensación de balei, 
ro, demasiada frivoli.té, pouca con, 
sisténcia nas mensaxes, Unha bri, 
llante inconsisténcia urbanita, 
con proximidade ao paradoxo. 

Totalmente diferentes son os dis, 
cursos, tamén once, de Tiavii de · 
Tiavea (traducidos por Onofre 
Sabaté), ainda que tamén poidan 
provocarnos un agre sorriso. O 
xefe samoano trata de explicar, 
lles aos seus como é a vida dos 
papalegui, os homes brancos, 
despois de, ao que parece, unha 
viaxe por Europa. Aquí fálase de 
como por e por que se viste o ho, 
me branco, das suas casas, das ci, 
dades, das ruas, da moeda, do 
tempo, da eduación, da (in) feli, 
cidade, do traballo, o cinema, os 
xomais, os libros, a dialéctica en, 

(Pasa ¡i páxirui seguinte) 
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JI conta de libros 11 

O mistério do surfista 
Eduardo, o protagonista da novela de 
Santiago Jaureguízar Salitre, é un rapaz 
de Foz que bota unha man na baiuca 
do seu pai e lembra 
todos os días a sua 
nai, des;;i.parecida 
desde que el era ca
tivo. A pesca esca, 
-sea e os mariñeiros 
bótanlle a culpa aos 
golfiños que, atrai, 
dos por un surfista; se 
achegan á costa. A 
preocupación por 
non ter traballo de
semboca en violén~ 
cia. Publicada na colección 
Xogo" de Xerais. + 

Poesía barroca 
de Portugal 
É Jerónimo Baía unha das voces repre, 
sentativas da poesía barroca portugue, 
sa, conseguindo ser 
mestre na fusión da 
visión tráxica da vi, 
· cfa coa exa tación 
dos praceres. Arde o 
mar é o título do vo, 
lume de poesia que 
deste autor apresenta 
Laiovento nunha 
edición de Filipe 
Diaz, galego que tra, 
halla no Brasil desde 
hai tres anos. Jeróni
mo Baía naceu en 1620 e tivo recoñe, 
cimento da sua obra en vida ainda que 
posteriormente os autores do periodo 
barroco cairan no esquecimento. • 

Filosofia en claridade 
A filosofia, outra historia quer respos, 
tar aos obxectivos de ''brevidade expo, 
sitiva, argumentación rigurosa e cla
ridade conceptual". 
O libro, que edita 
Galaxia, é da auto
ría dos profesores 
t0anuel Rodríguez 
Alvarez e Francisco 
Xavier Pérez Carras, 
co. Buscan o elóxio 
de todos aqueles que 
se acheguen á história 
da filosofía, lida como 
unha polémica conti, 
nua sobre as diferentes 
formas de interpretar a reaüdade. Des, 
de o mito grego até a filosofía contero, 
poránea, o libro é tamén unha home, 
naxe á "espécie en vías de extinción" 
que é o filósofo. + 

Libros de bolboretas e 
nubes 
Máis paxinas para novos leitores. Para _...1 

os que están adentrándose na leitura, A 
nube de cores, de Agustin Femández 
Paz con ilustracións de Xoán 
Martínez e cuxa protagonista, Raquel, 
detesta ir ao coléxio. Para leitores 
apartires de oi~o anos, As bolboretas 
douradas, de Anxela Gracián, que 
conta como é alterada a felicidade 
<lestes insectos. A cor pona Cruz 
Lago. A espreita na penumbra e!>tá 
recomendado para leitores maiores, 
de doce anos en diante. Conta como 
Marc e a sua família teñen que fuxir 
da própria casa. Ilustrado por André 
Meixide. Os tres libros son publicados 
en Sotelo Blanco. t 
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(Ven da páxina anterior) 

tre clases ... deixando á vista a in, 
consisténcia ( outi;a vez est;a pala, 
brina!) do qu~ pomposamente 
coidamos que son logros da civi, 
lización humana. A modo de be, 
atus ille, ou alabanza da aldea des, 
prezo de corte, a vida nas Illas do 
Mar do Sur pareceranos paradisí, 
aca e a nosa un cúmulo de des, 
propósitos, e con toda a razón. 
_De primeiras, onde se fala de co, 
mo vesimos e calzamos, provoca, 
ranos o sorriso curioso, seguro 
que non é a primeira vez que tal 
lemas ou pensamos. Mais, carrdo
rematemos de ler o segundo (so, 
bre as casas, as cidades, as ruas) 
teremos a seguridade de que esta 
é unha análise social fonda, sor, 
prendentemente fonda. Impre, 
sión que non só cprroborará se, 
nón que afortalará a leitura dos 
seguintes discursos. Así iremos 
pouco a pouco descubrindo as 
nasas misérias de homes brancas, 
enfermos homes btancos para os 
cales o diñeiro é a verdadeira re, 
lixión, que non sabemos o que é 
a solidariedade, que pagamos por 
todo menos por respirar, aliena, 
dos escravos do traballo, obceca, 
dos por un tolo afán de posuir 
que a nada leva, irrespetuosos co 
próximo. Discursos no que se dis, 
tinguen tres momentos: a descri, ' 
ción, a análise e un remate no 
que o xefe se dirixe para que non 
se deixen enganar. Oeste Taivii 
Tiavea nada sabemos, sexa como 
sexa os seus discursos están per, 
fectamente estructurados, de, 
mostrando que domina ben as ar, 
tes da retórica. Pódese falar de 
luxo, de suntuosidade, bon ma, 
nexo da descrición, acertado uso 
d:! argumentación, innegábel pe, 
gada da oralidade acompañada 
dun barroquismo expresivo que 
fai gala de correcta puntuación e 
riqueza léxica. Un implacábel 
exercício de lóxica natural, a 
máis natural das léxicas converte 
estes discursos nun impresionan~ 
te alegato comunista, comunita, 
rista, que derruba en segundos 
ese inmenso castelo de ~rea 
. construido polo chamado mundo 
desenvolvido. Unha leitura moi 
recomendábel para o Papa e os 
xerarcas do catolicismo, son moi, 
tas as contradicións entre o que 
se lles predicou e o que ve T aivii, 
de maneira que o home branco 
fica como un farsante mentireiro 
que di unha .causa e fai outra, tal 
é a conclusión que parciahnente 
irnos tirando e tamén á que no 
derradeiro discurso se chega. De, 
rradeiro discurso onde, a modo 
conclusivo, se advirte que o pala, 
gui quere levar aos demais para a 
sua escuridade, pois as illas son as 
terras da luz mentres os da Euro, 
pa son seres grises, tristes, amar, 
gados, que non saben vivir, só 
traballar. Outra vez o paradoxo, a 
antítese, o antinatural, o ilóxico · 
da lóxica occidental. 

Eis, pois duas leituras· .en conti, 
nuidade, de dous autores ben 
diferentes, que dirixen as suas 
análises sobre esta vida podre 
onde a estupidez como o com, 
portamento humano máis ~ípi, 
co. Unha que descobre. toda esa 
podrémia aberrante, Os papala, 
gui, e outra, . o Manµ.al de ins, 
truccións, que nace como con, 
testación.• 

XOSÉ M. EIRÉ 

·, un. C"cisre1aó 
emocionante--
Titulo: Audiovisual sobre Castelao. 
Produce: Asociación Sócio-Pedagóxica 
Galega. 
Dirixe: Eduardo Alvarez. 

Nas aproximacións á figu;a de 
Castelao pode apreciarse moi 
ben cando hai distanciamento, -
frialdade ou mesmo cinismo, de 
cando hai identificación, o ne~ 
cesário entusiasmo ou, cando 
menos, respeito. O relatório do 
que levamos lendo/vendo neste 
cincuentário do pasamento da, 
ria para comentar, mais semella 
inaxeitado nesta reseña. 

Xa é hora de adiantarmos que 
un mínimo de ética e honradez 
tan ca<::arexadas dun tempo a es, 
ta parte, _non sobrarían nalgun, 
has abordaxes feita.s en foros, 
publicacións,-etc. Non .estaría 
de máis que o presunto intelec, 
tual, érítico, éomentarista, ou o 
que for, amasase a sua capacida, 
de de entrega ao obxecto, ben 
que fose sen cair no apaixona, 
mento ofuscador e mantendo as 
preceptivas distáncias. 

~I Video 
111 

Busto de Castelao, debido a Domingos 
Moxa, no Centro de Betanzos de Bue· 
nos Aires. 

Xa vai ·sendo hora tamén de 
adiantarmos que o máis elemen, 
tal critério pedagóxico esixe un, 
ha minima entrega, asunción e 
motivación do que/ como quere, 
mos transmitir ... 

Estas virtudes reúneas, ao noso 
ver, o Audiovisual sobre Castelao 

flCC1óN 5. ERROS E 3.MANuELM. 
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·oa man da música e 
da literatura 

ílfulo: Íkaro. 
Autor: J.C. Pérez. 
Edito: Elkarlanean. 

Os traballos de Juan Carlos Pérez son 
-considerados unha "rara avis" dentro 
do panorama músi~al de Euskadi: este 
Íkaro é o seu quinto disco, o último 
nunha traxectória marcada P9la músi
ca e a literatura como guias: Íkaro é un 
compéndio musical realizado por Pé
rez, nas letras, e Fran lturbe, na músi-

conta de discos 

a;-para-0-grnp~e-reatro-Maskarada. 
Os dez temas recurren ao tecno e ver
sionean libremente textos de autores 
como Jean Cocteau, Bertol Brecht e 
Tom Waits. !turbe faise dono da gui
tarra, o baixo, a programación, o pia
no e o sampling; Kaki Arkarazo fai o 
próprio coas mezclas. O resultado, un 
disco atípico, a medio camiño entre o 
pop e a música electrónica. Juan Car- ' 
los Pérez fundou no ano 1975 o grupo 
Itoiz, que dürou trece anos, e produciu 
a bandas como Tahures Zurdos. É un 
estudoso da música, realizou bandas 
sonoras e impartiu cursos de composi
ción. Investiga "a combinación do 
mundo das máquinas co máis intuitivo 
do acústico".+ 

Folc desde Irlanda_ 

Titulo: Shantalla. 

Autor. Shantalla. 

Edita: Wild Boar Musíc. 

Aseguran as boas críticas ao grupo ir
landés Shantalla que son a proba· cons
tatábel de que existe un "fenómeno 

:\ ·.· 

· realizado pola AS-;. PO, q~e ti~e, 
mos ocasión de presenciar 
acompañado exposición "Cas, 
telao e Nós" da mesma entida, 
de. A dirección e 6 guión desta 
montaxe ,correu a cargo de 
Eduardo Alvarez, a selección 
musical realizouna Paulino Pe, 
reiro, e a fotografía Fernando 
Mauriz. En vintecinco minutos 
aproximadamente as imaxes 
mistúranse coa palabra e a músi, 
ca, tan atinadamente que produ, 
cen unha sensación emocionan, 
te, que culmina na pasaxe de Al, 
ba de Gloria: "Si no abrente dste 
dia poideramos voar sobor da 
nosa terra e percorrela en todas 
as direccións, asistiríamos á ma, 
ravilla dunha mañá única. Den, 
de as planuras de Lugo, inzadas 
de bidueiros, até as rías de Pon, 
tevedra, oureladas de piñeiraes; 
dende as se, 
rras nutricias 
do Miño ou a 
gorxa monta, 
ñosa do Sil..., 
con panorá, 
micas do 
Caurel (ere, 
mos), da ria 
de Vigo, etc. 

Os aspectos 
contextuali, 
zadores sobre 
a realidade 
galega (polí, 
tica, econo, 

Ornáis 
elemental 
critério 
pedagóxico 
esixe unha 
mínima 
entrega, 
asunción e 
motivación 
do que/ 

mi.a) atópan, como 
se, desde o queremos 
comezo da transmitir ... 
montaxe, ben 
entrelazados 
cos dados 
biográficos 
claves e coas precisas referéncias 
á obra e ao pensamento. Na 
mesma liña, no audiovisual 
aprovéitase debidamente o gra, 
fismo da obra de Castelao, desde 
unha concepción integral. 

En suma, a AS, PG oferécerenos 
un Castelao orixinal e ben con, 
densado, con toda a sua poten, 
cialidade e vixencia, moi acon, 
sellábel para todo tipo de públi, 
cos, non só o escolar.• 

MANUEL REI ROMEU 

elt-a". Pouw-eofieeidos;-as-su 
influéncias van desde The Bothy Band 
a Dervísh, e compáranos coa forza e 
frescura do folc feito nos anos setenta 
en Irlanda. "Un grupo explosivo dun 
potencial e dunha enerxia enormes. 
Poden tocar con dozura e sutilidade 
como lume sagrado e grande poder", 
din deles na revista Folk Roots. Neste 
seu primeiro disco, gravado en Bélxi
ca, destaca especialménte a voz da 
cantante Helen Flaherty interpretan
do a música tradicional irlandesa, ain
da que tamén se recurra a unha peza 
procedente de Escócia. O grupo entra 
no mercado galego da man de Clave 
Records.+ 

ANOSA TERRA 

'r' ~:--__,.~~~~~~~-'-~.,._~-L-' .,·., 

Ü COQdeL -

Guia dos libros novas 
Número 16. Marzo de 2000. Prezo 300 pta. 

Coordena: Xavíer Madrifián. · 
Edita: Noroeste Edicións. 

As principais novidades bibliográficas da 
Galiza están recollidas neste número. O 
Ano Castelao toma forza. Marcelino Agis 
comenta Fundamentos antropolóxicos da 
obra de Castelao, de Anxo González e Xo
sé Luís Axeitos resefia Conversas con Te
resa Castelao, de Manuel Dourado. No ca-

pítulo de literatu
-------i ra, destacan os 

comentários 
quefan 
Ramón Nico
lás da novela 
Campo de 
Marte, de 
Xúlio Val
cárcel; Estro 
Montafia ao 
redor de 
Hemingway 
en Galicia, 
de Carlos 

Casares; 
Francisco Marónez sobre A banda sen fu
turo, de Marilar Aleixandre¡ Manuel Xo
sé Neira do libro de poesía Hinterland, de 
Pilar Beiro e Xosé Manuel Hendquez de 
A ccrr do ceo, de Lino Braxe. + 

Encrucillada 
Revista galega de 
pensamento cristián 

N~ 116. Xaneiro-Febrelro de 2CXX>. Prez.o 600 pra. 
Dirixe: André Torres Queiruga. 

A pobreza é a protagonista deste volume 
na área adicada aos estudos. A pobreza en 
Galicia é o título que Santiago González 

lle dá ao seu traballo 
sobre a exclusión - ·P. social dos máis 

:C: desfavorecidos 
economicamente 
no noso país. Xo
án López 
reflexiona en Pcr 
breza, exclusión 
social, política e 
mercado ao re
dor dos condi
cionantes eco-
nómicos e so

ciais da pobreza, tomando como ponto d 
partida o sistema capitalista. Xosé Rodrí
guez analisa en Os pobres na vida e na mi
sí6n de Xesús o papel d pobres . 
Finalmente, Manuel Regal reflexiona so
bre a sua própria exp riéncia na penúria 
económica.• 

Benegá 
Voceiro do Bloque 
Nacionalista Galega 

Número 42. Febreiro de 2000. De balde. 
Coordena: Xosé Manuel lrfmla. 
Edita: BNO. 

Os deputados nacionalistas presentes no 
Congreso de Madrid valoran a sua expe
riéncia e resaltan a importáncia que tivo 
para o conxunto da Galiza un labor de di
fusión e compromiso cos problemas do 

noso país. En 
canto á cele, 
bración do 
Ano Castelao, 
este número 
reflexiona so
bre o herdo 
político que 
deixou o diri
xente do 
Partido Ga
leguista no 

' nacionalis-

~-······f,t mo galego. Este vocei-
ro tamén informa 

da aprobación por parte da dirección po
lítica do comido da Declaración de Bar
celona, asinada polo BNG, o PNV e 
CiU; documento que pretende unha re
forma do Estado para convertelo en pluri
nacional. + 
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Manuel Maria 
primeiro homenaxeado no Dia das Letras Chairegas 
Celebrarase cada 21 de Marzo a iniciativa das asociacións e centros de ensino da comarca 

-0- P. BERGANTIÑOS 

O poeta Manuel Maria, nado 
en Outeiro de Rei en 1929, 
será homenaxeado polos mo
zos da sua comarca o 21 de 
Marzo no Día das Letras 
Chairegas. Es::a festa, que se 
convoca por vez primeira este 
ano, está impulsada por dife
rentes asociacións e centros de 
ensino da T erra Chá e toma 
como dia para a sua celebra
ción a data na que morreu o 
poeta local Crecente Vega. 
Cada ano, e através da realiza
ción de diferentes actividades, os 
organizadores divulgarán a obra 
de algun escritor chairego vivo. 

Nesta primeira edición o escolli
do foi Manuel Maria Femández 
T eixeiro e o programa para o dia 
21 de Marzo inclue a realización 
dunha carreira de relevos desde 
a casa na que nasceu o poeta até 
Castro de Ribeiras de Lea. E pa
ra dar o relevo, que mellor ins
trumento que un exemplar da 
obra do autor que en 1950 ofe
recia o seu primerio poemário 
Muiñeiro de brétema. Logo entre
garanse os prémios dos diferen
tes concursos gráficos e Uterários 
que se convocaron. 

Manuel Maria acompañado da sua dona, Saleta. 

O coñecimento e a divulgación 
da escrita do homenaxeado é 
un dos principais obxectivos. É 
por iso que esta festa das letras 
da comarca chairega non se li
mita só a celebración de activi
dades no dia no que tamén ca-

dra a chegada da Primavera. 
Neste sentido os diferentes ins
titutos programaron leituras co
ordenadas, desta volta da obra 
de Manuel Maria, co obxecto 
de que o Dia das Letras Chaire
gas non quede só "nun acto ins
titucional,,. 

Dille Berce ao lnimigo 1 
A cultura nos tempos 

que veñen 

1 ,---

No enderezo www.letraschaire
gas.com os organizadores des te 
evento explican que a existén
cia histórica da Chaira, como a 
das outras comarcas galegas, pre
cisa recoñecimento e non só 
institucional. "Nada mellar ha
berá, eremos, que a palabra das 

P.B. 

nosas autoras e autores á hora de 
afortalar os Lazos entre os Con
celllos e parróquias do país chai
rego". 

Oeste xeito pularán por que o 
21 de Marzo remate senda un
ha xomada de festa pero tamén 

"un xeito activo de entender a 
cultura". En resumo, o obxecti
vo dos centros de ensino, das 
asociacións culturais e deporti
vas, e dos concellos implicados 
seria o de "celebrar a literatura 
na persoa dos seus autores so
branceiros, afirmar a Terra Chá 
como espácio de convivéncia e 
animar todo tipo de activida
des, sen limitalas a unha nece
sária homenaxe do povo chai
rego ás suas letras pasadas e ac
tuais". 

Por outra banda, os responsábeis 
desta iniciativa explican que a 
sua idea non é a de cuestionar 
ou sustituir o Dia das Letras Ga-

gas. a mesma orma que as 
celebracións populares non se 
excluen entre si, xa que perse
guen diferentes ámbitos e teñen 
distinta vocación, as letras chai
regas, como parte que son do 
conxunto da Literatura G~lega 
fan tan sua a festa do 17 de 
Maio como a do 21 de Marzo", 
engaden. Pero a diferéncia do 
que acontece coa primeira, esta 
será unha festa distinta porque a 
homenaxe vai dirixida "a cele
brar a vida e obra dos autores 
que están entre nós". 

Na T erra Chá nasceron ademais 
de Manuel Maria escritores co
mo, Xosé Diaz Castro, Dario 
Xoán Cabana, Aquilirio Iglesias 
Alvariño, Agustín Fernández 
Paz, Xavier Decampo, Miguel 
Anxo Fernán Vello ou Margari
ta Ledo.• 

• 

• 
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Con Don do horizonte fai ba
lance éta sua obra? 

O autor ten que ser autocrítico e 
niso deberiamos ser esixentes. 
Hái unha inflación moi grande 
de obra e convén reflexionar so
bre o que un foi, tamén para 
preparar esperanzadamente o 
que fará mañá. Se existe o que 
chaman madurez debe ser un 
momento de reflexión, de escol
ma, de escoitar a voz interior. 

Na leitura atopámonos cunha li
ña 'de continuidade a través dos 
anos, coa repetición de certas 
constantes que forxaron o seu 
estilo próprio. Considera que 
ten unha escrita recoñecíbel? 

lso apréciano máis desde fara. 
Un dos problemas da criación 
no mundo contemporáneo é que 
hai excesiva información pero 
se escoitan pouco os ecos inte
riores, as galerias da alma que 
<licia Machado. O criador ten 
que ser fiel a si próprio porque 
senón comete un fraude consigo 
mesmo e cos demáis. 

Esa fidelidade inclue os próprios 
referentes literários. Vostede co
necta coas orixes da nosa poesia, 
coa lírica galego-portuguesa. 

A maioria dos poetas galegas ac
tuais son cosmopolitas no mellar 
sentido do termo. A xeración dos 
80, pero xa autores seniors ou 
mortos daquela, tiveron ese alen
to universal. Non hai contradi
ción entre o autóctono e o uni
-versal. O que non é mal momen
to da poesia procede precisamen
te de que non está ensimismada 
no local. Tratei de conectar con 
moi diversas tradicións, tenme 
interesado a literatura española e 
hispanoamericana, as orientais e 
africanas, os clásicos grecolatinos, 
os medievais galegas ... A poesía, 
como toda criación cultural, non 
pode partir da incultura, sen un
ha certa bagaxe non é <loado que 
xurda nada relevante. · 

Na sua poesia hai unha forte 
pr.eséncia da natureza; vital e 
harmónica. 

Emocióname, sofro a destrución 
masiva do naso território. Asisti
mos a un drama dunha brutalia
de sen pre~edentes que está de
gradando e esnaquizando encla
ves fundamentais do naso terri
tório. Emocióname a herba, a ár
bore paréceme a mellar arquitec
tura e o palleiro a escultura máis 
perfecta. Ten razón Antón Pati
ño cando di que na Galiza ainda 
se toca a orixe. Levei unha gran
de alegria cando a revista de 
ADEGA fixo un estudo da miña 
obra porque sempre entendin 
que tiña que interesar aos ecolo
xistas xa que trata de dar unha 
visión harmónica, ainda que 
tensional, entre o home e o mé
dio. É a metáfora dun edén posí
bel fronte ao mundo desgarrado. 

Por que transforma ese desexo 
nun discurso poético? 

O esencial en min é a poesía, o 
que me enraizou no mundo. A 
poes,ia é unha proxección dos 
sentimentos e as pulsións máis 
forres do indivíduo, aquelas que 
veñen para alén do irracional. O 
poeta trata de entrar neses espa
zos interiores que son inefábeis, 
inaprensíbeis, pulsións subcons-

Xavier Seoane 
'Compre ser humildes na cultura, aprender dos 
grandes e distinguir o mediocre do importante' 

-0- CARME VIDAL 

"OBRA REUNIDA" PREFIRE CHAMAR XA VIER SEOANE AO VOLUME DON DO HORIZONTE (EsPIRAL MAIOR) 

NO QUE SE RECOLLE O SEU TRABALLO POÉTICO DE 1976 A 1998. Ü AUTOR PENEIROU A SUA POESIA, CON

VERTEUSE EN AUTOCENSOR COA REFLEXIÓN QUE EL RECOÑECE NA MADUREZ. POETA DA COÑECIDA COMO 

XERACIÓN DOS 80, XAVIER. SEOANE DEFENDE QUE OS SEUS PARTICIPANTES PROMOVERON UNHA 

NECESÁRIA RENOVACIÓN LÍRICA QUE AINDA NON FOI BEN ESTUDADA. CRITICA AOS INTELECTUAIS "PA

NIAGUADOS" POLO PODER POLÍTICO E DEFENDE QUE NO MUNDO DA CULTURA COMPRE TER MOIT A HUMIL

DADE E MIRAR PARA OS "GRANDES SÁBIOS" COMO REFERENTES NECESÁRIOS. VEN DE PUBLICAR, TAMÉN, 

ATRAVESAR O ESPELLO (XERAIS), UN ENSAIO NO QUE CONVIDA Á LEITURA E, XUNTO A ANTÓN PATIÑO, 

HAI SUFICIENTE INFINITO (XERAIS) A SUA REFLEXIÓN POÉTICA SOBRE O PROCESO DE CRIACIÓN ARTÍSTICA. 

cientes incluso, cun mistério ina
prensíbel. Á fin chega un ponto 
no que a palavta cala ou se ex
presa por metáforas clave porque 
a ferramenta non dá para máis. 

Pertence á chamada xeración dos 
oitenta, renovadora da poesia e, 
para certa crítica, unha revolta 
contra a poesia social anterior. 

Está por facer un traballo rigoro
so da poesía galega contemporá
nea. Non acredito nas xera-

cións, creo nos indivíduos. Podo 
estar máis perta dun autor xa 
morro que doutro da miña xera
ción. Cómpre contar ben o trán
sito que houbo dos setenta aos 
oitenta e ao longo da década. 
Deuse unha transformación im
portante pero non só nos novas, 
os maiores tamén evoluiron. A 
linguaxe poética estaba empo
brecida, a poesia social dos epí
gemos era moi má. A xeración 
dos 80 fixo unha aportación 
histórica funda~enral á poesía 

A PANARO 

<leste país, con voces múltiples. 

Se lemos os últimos poemários 
dalgun dos membros da xera
ción deixan á vista tamén os 
cámbios personais. Tense fala
do dunha recuperación de Cel
so Emílio e unha maior clarida
de na expresión poética. 

Eu nunca prescindin de Celso, 
fíxeno daquelas persoas que o 
destrozaban porque só daban un 
rexisto del. Sempre me pareceu 

ANOSA TERRA 

bon poeta pero hai unha parte 
prescindíbel, má, a pesar de ter 
bons poemas en todas as temáti
cas. Esta deformación na análise 
procede do simplismo que se dá 
neste país. Os rexistos son vários 
como os houbo sempre. Poesía 
social tamén hai nos oitenta. Eu 
mesmo teño poemas absoluta
mente políticos. T eño visto poe
mas sociais moi avanzados no 
político pero reaccionários na 
sua visión sexual ou relixiosa. 

Vostede participa desa busca 
de claridade? 

A loita é por unha poesia máis 
nua, máis sinceira, pártese do caos 
e in~éntase chegar á transparén
cia. E o camiño de todos os poetas 
pero non sempre se logra. Só os 
grandes conquiren a suprema 
nuez, os máis sábios que é un ter
mo que cómpre recuperar porque 
é preciso estabelecer unha xerar
quia na cultura. Un dos proble
mas do naso tempo é que non se 
discirne entre o mediocre e o im
portante. A vida é moi curta e de
bemos adicarlla aos mellares pro
dutos da cultura. Un dos dramas 
do naso tempo é a perda dos gran
des referentes. Hai que ser moi 
humildes na cultura, bregar duro 
con eses nomes de tanto peso. Os 
rapaces de agora non saben quen 
é Homero, Dante ou Shakespea
re. A literatura está senda unha 
das grandes perdedoras na reforma 
educativa ao mesrurala coa }(n .. 

gua, hai que recuperar con forza o 
debate das humanidades. 

Marca da sua xeración poética é 
a adicación a traballos ensaísticos 
e de investigación, no seu caso 
relacionados coas artes plásticas. 

Era unha forma de militáncia. 
Gastei moitos cartuchos adicán
dome ás artes plásticas porque me 
pareceu unha necesidade e traté
xica dentro dun proceso de cons
trución nacionalitário da cultura 
e non só da cultura. O no o é un 
país deficitário de debate teórico 
que precisa unha cultura m i for .. 
te. O futuro non está na criación 
dunha identidade ensimi macla 
pechada enón en ser audaz e e .. 
mopolita de de a val ración d 
própri e traer o mellor da cultu
ra universal. Non nos decatam 
abando da imp rtáncia p lítica, 
social, económica e estratéxica 
que ten a cultura. Tráta e dun 
sector que dá cartas e axuda a que 
outros fagan cart p r is no 
empresariado ten que afacerse a 
empregar o valor cultural com 
valor de presentación. 

Vostede asinou os manifestos de 
Luces de Galiza que denuncian 
o control político da cultura. 

É un control imenso. Hai un sec
tor importantísimo do mundo da 
cultura, mesmo progresista, que 
está paniaguado polo poder. O 
conflito do Centro Galega de 
Arte Contemporánea coa desti
tución de Gloria Maure deixou 
claro que moitos intelectuais 
progresistas estaban da parte da 
Consellaria. Hoxendia, da cultu
ra galega vive moita xente e moi 
ben na sua poltrona pero a caza 
de bruxas é forte. Aos políticos 
gústalles retratarse co mundo da 
cultura, outorga imaxe de calida
de pero un intelectual non pode 
asinar un manifesto, cando o fai 
págao, por via de acción directa 
ou polo ninguneo.+ 
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Un panfleto. de Manoel ¡Antóriio 
Lanzouno ás mas de Vigo en 1921 xJnto co galeguista Xavier Soto 

.. X.E. ACUAA 

En Xuño de 1922 comeza a 
circular de man en man un dos 
exemplos máis capaces de li
teratura panfletária que se ten 
escrito na Galiza. Tratábase, 
claro é, do manifesto Máis 
alá.... con Manoel António e 
Álvaro Cebreiro no estudado 
papel de autores-provocadores. 

Se tal chamamento deu repelus 
en boa parte da intelectualidade 
galeguista, outro non tan pre, 
tencioso e máis que modesto 
queda esquecido na curta bio, 

' grafia do poeta e navegante de 
Rianxo. Foi o caso dunha vo, 
landeira espallada un ano antes, 
xusto no mes de Maio, polos 
foros vigueses e asinada entre 
Xavier Soto Valenzuela e Ma, 
noel António, os dous activos 
membros da "Mocidade Gale, 
guista de Vigo". 

Baixo o título de "Terra Ceibe! 
Ós bós galegas" Soto e o futuro 
autor de De catTo a catTo idearon 
unha resposta á negativa por 
parte da corporación municipal 
viguesa de aprobar ·o contido 
dunha instáncia elevada por to, 
dos os asistentes á Asemblea 
Nacionalista reunida en Vigo 
no anterior mes de Abril. Os 
membros das Irmandades e máis 
as Mocidades Galeguistas solici, 
taban do concello olívico que 
"n'os autos oficiaes ondeara n'o 
Pazo municipal, Y'ª carón d'a 
bandeira hespañola, a Bandeira 
d'a Nosa terra". 

A volandeira informaba do fra, 
caso da moción a contada "fa, 
lla de apoio por insuficenza de 
din idade d'os que din chamar, 
se galegas e soio, como dixo 
cerro escritor, 'son galegas n'a 
partida de nascimento', [e xa 
que logo] fo¡ por unanimidade 
votada en contra". Certamente 
a configuración política do 
consistório vigués non daba }u, 
gar a moitas esperanzas. O fa, 
ro de Vigo informou que na se, 
sión correspondente ao 2 7 de 
Maio de 1921 "se dió cuenta 
de otra instancia de los galle, 
guistas [ ... ] varios concejales 
opinan que debe rechazarse 
]: .. ] por improcedente y Gon, 
zález afirma que en España sólo 
existe una bandera, aunque se, 
an respetados los· dialectos de 
cada región en su vida íntima". 
Rexeitada pois por unanimida, 
de nun concello presidido polo 
alcalde conservador Trillo 
chamou con todo a atención a 
auséncia nesa xornada do eón, 
celleiro, escritor e áutor teatral 
en língua galega, A ve lino Ro, 
dríguez Elias. 

A viciñanza viguesa de Manoel 
António era froito dos seus estu, 
dos de naú~ica e a sua aprendiza, 
xe de inglés nun momento da 
vida no que xa decantara o seu 
quefacer político cara ao gale, 
guismo. Opción sintetizada nun 
parágrafo dunha carta deses dias 
dirixida ao seu currnán Roxé, 
rius: "Eu non podo perteñecer 
ao nazonalismo de dereito. Eu 
son nazonalista de feito". 

. 

A Asemblea Nacionalista 
de Vigo 

tário das rbunións que se celebra, 
ban entre o local da patronal e o 
hall do Hotel Universal. 

bel a Xavier Soto- onde o felici, 
ta por pofierse á fronte da Moci, 
dade viguesa. Unha responsabi, 
lidade que non concretou posto 
que o 28 do mesmo ·mes escri, 
bialle a Soto desde Asados pre, 
guntándolle polas actividades 
políticas do colectivo "porque 
vivir en Rianxo é o mesmo que 
vivir n'a Lua". 

Con recente preséncia no cativo 
círculo da "Xuventude Nazonalis, 
ta de Santiago" compartiu dele, · 
gación compostelana na III 
Asemblea Nacionalista de Vigo 
con Francisco V ázquez Domfn, 
guez, Xesus R. Culebras, Salvador 
García Femández, António An, 
tas e Felipe Diaz. Mentres na re, 
presentación viguesa destacaban 
Manuel Lustres Rivas e o mozo 
Xavier Soto V alenzuela que ffies, 
mo chegou a exercer como secre, 

J A sintonia entre Manoel Antó, 
nio e Soto Valenzuela e o seu 
papel activo na mocidades fai 
que señan eles dous os que apor, 
ten o seu nome a un panfleto no 
que o pensamento de Vicente 
Risco trasloce por cada unha das 
suas liñas e retóricas. T amén outros achegados fixeron 

caldo de cultivo da polémica da 
bandeira. Unha encedida e en, 
tolecida carta que un "irmandi, 
ño" da Coruña, Bemardino Va, 

Cinco diás despois de publicado, 
Manoel António recibe unha 
carta de Risco -que fai extensí, 

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

TERRA CEIBE! 
A 

Os bós galegas 
N'a derradeira xunta celebrada pol,o noso con, 
cello municipal, tratouse d'unha instanza firma, 
da pol,os membros que asistiron á terceira 
Asambreia Nazoalista, feíta n'ista cidade, en 
que afincaban a petición presentada pol,a "Mo, 
cedade Galeguista de 
Vigo" pidindo que n'os 

recoñecemos , Galicia, ten a sua fala Y'ª sua 
Bandeira, Bandeira que nos ollamos como insi, 
nia d'a nosa raza; a raza céltiga, forte e domi, 
ñadora, qu si vai decaíndo é a forza d'a intrusión 
hespañola que nos vai enchendo de sangue sin 

coor e sin vida, sangre 
escrava . Is to é o que 

autos oficiaes ondeara 
n'o Pazo Municipal, Y'ª 
carón d 'a bandeira hes, 
pañola, a Bandeira d'a 
Nosa Terra. 

TE.RRA CEIBEI 
nós ternos por hespaño, 
es; e certamente que tal 
herdo non merez outra 
defensa que a d'os pro, 
fe sion aes d 'o patrio, 
te irismo trasnoi tado 
que fixeron a derradei, 

Ós bós galegos 

A moción presentada, 
· falla de apoio por insu, 
ficenza de dinidade d 'os 
que din chamarse gale, 
gos e soio, como dixo 
certo escritor, "son ga, 
legos n 'a partida de na, 
cemento", foi por una, 
n imidade votada en 
contra. 

lsta 'unanimidade redu, 
ceuse a tres concellaes 
que tomaron a verva 
pra espallar os tópicos 
de cote, mais dexenera, 
dos aínda pol,a sua in, 
cultura, e dous mais que 
asistiron a ises tópicos 
co,a concencia chea de 
lan. 

Tamén había outro 
concellal, o mais cha, 

N'a d1!J711deln xunta ceebrad.a po.l-o 
"9"0 concello. municipal. trat.otlJlt! d'unha 
i n. .. t..o'&JI Urmada poi-os merubroti qoe aai&
Hmo 4 leJ'Cf'i".11 Asambre1a Naoalista, !eita. 
n'i61a clclade. en que 11.ftn::mban a pP.ilc::ióa.
~~ot.8d11. poi ·• •ldo.-edade Galegui!t.a de· 

d~ ~~:~~~ il~~i~;:,, ~~::~~!8 ~:: 
d~ira h~paflola. 1 Bandeira d·a N08a TeFB. 

A m oci6o prNenbtda, falla de ilpoio 
por fna un~u t.le dinidade d'rs que din 
dum111nse ~I~ e RJio, oomo db:o cerio 
•oSr:titur, •tltlD git.legoe c'a partida de oace
m .. nfp•, fui -pur una11JmJcbde Yotada ea 
coatra. . · 

· · lst.a &mani.Mldodit reclucewse- • ~ coo
ct>llaeA qua tnmaron a vei'Ya ¡)na eapella r- 08 
tópicos Jo cote, mabs daeoeJ"'8dt)e aIDda. 
poi·• &u11· i11cuUura, e dous mids que asinli
ron a iAtis tópiooe eo-a oon~Dcil cbea. d& 
Jan; . . . 

· Tam6a habla out.ro 00:2oellal, o mais 
cbA-mado a J>t-esl.!lr o seu apolo, cine uiu n•o 

l~~ia't: ~:l~d:~ ~~:!:~:O!~~~ 
mor; o deapre1o · qu~ tndo o .11onnto pmdw:: 

· ilepenoat1. . 
A q uen, .mais qua pol-o aeu uber 1-a 

sua axuda. (que pra 11 a gattl.e) poi.a sua 
Cona1&11za eo dmolar 1·ah"a8tane, chegoU a 

.~g;:;,~~'ir:m~~! :::r~::.. ~emb~ 
E.pra oi "1lis aulartadoe d'uoha patrio

t.eiria r:µ tn e baixa de aeiJ, teria.mpe óafa qUe 
ver .. a •romlttt d 'amiait'O•, mala, oootenoos 

~~~~ e'™~c!oe:i!~d:~d:=iÍxio d'aaha 
'C8belelra nua, 18 pode ralar como Hes ~l•
roo t1 dlclr.queo Jd:oini cute14o debe aer . 
(1 iloeeO; gojo·'. ela.1.ee ~e'eentea elar (aeo
ienU.. d'~vo d'ti . dioQ. Jaqraau) -que a 
bOD~ei!ÍI a:Ó!' ¡¡a!e¡¡oo debe Hr 8 beoitaaoia.' 

O uoxo1 7 a T,ergoftJ. cbegaq ·a p6e en 
iilfaxee foljlda mea'8~qu1ID.oaobri-

:for.;}{t'i.~:·z: ~·'·r~·. po' • "'~te! . 
-_;u ... ~l~<:.J·' •. !ldelta que . 

.Jrt>l.OUaó'iOi•pqmo oou rua; a 
h.i.&"'téhliá~:rC;ne ·- i:lo.aiIAadora, qu~ al ni 

mado a prestar o seu apoio, que saiu n 'o intre en 
que se puña a discusión a instanza. Pra iste des, 
leigado e mal fillo de Galicia, ternos o desprezo 
que todo o noxento produz ás persoas. 

A quen, mais que pol,o seu saber Y'ª sua axuda 
(que pra sí a garde) pol,a sua constanza en es, 
molar y,arrastrarse, chegou a ocupar o posto a 
que chegou de membro académeco, mirámol,o 
con. lástema. 

E pra os tres asalariados d'unha patrioteiría ruín 
e baixa de seu, teríamos mais que vervas "roma, 
xe d 'amieiro", mais, con tennos o respeto á ve, 
llez Y'ª decadenza. 

decalndo 6 a fol"&I. cfa iotni..si6o hespmola 
que nm n.i enchRDdo de u11gue lia eoor e 
aio "dda. ungre-mcra.n. la\o ti o que oOs 
temoe por h,.,-pa.doee; e e11rtame..nte que t.al 
herdo'non ml!r"n outn. defensa que a d'oe. 
pro~esionaes d'o peLrio\eirlsmo Lraanoi'8:do 
que 8zeroo a derradeira. 

coo~Só~~ ~~e.be:.~;~~r J:. 
. cuno d'uo d'os ooooel.laea f.a.l..udo cfoa rloa 
de ••ngue e oun>•, a now. Ba.ode.ira que 
a6 oe te.o de ceo, Iba a deer.re.JJar moho 
co-a beepa&ola. A11que 068 ooidamoa que a 

~~~~~=~:d:ns.:a6:ªJo~ ~: 
. liad6:t, seoón • t¡ue o quizo o:>oquerir cib-a 

roruN:S;.i";. ~':.~!.m!: .~~~~ 
DeroM>e>, lembrtndoaoe bell de que a ooea 
Baotlelnl é a uu.1 e branca, ~os que 
deaana a·ond•r o'oa Puoe de llQUDLOe 
ooo.-eUoe, kremt:le n'oa noeoe peit.oe, e die-
pois de que tdJI eexa n oodeÍJlrl n'os coa. 
celloa. pese aqueo pme, dolodolles o pres
tix.io d'a 1ua pureu. 

Y-o tomu oomo 1klru.e o labor d'üea 
ooocellaem que coolaodeo a ooUo o paUio
fumo co.a palrfoteirla; o renegar d'Ues coma 
d'estra.n:noJroa. ND toio ooau ua pulo que 
uoe torca a non deea.lr, a que JoJt.emoe de 
ºº"º• que a •Lus d'a Xu1Ha. es'4' a cbegar 
hutra OO. 1-1 Ubertad" de Oallcla YU por 
propia vlrwalldAde; oo-Da chegart a bon. 
de que o6e \e.4amoe pra Uee a canleiro&i

.dade qu '1les ooo eouperoa ter coa ooeco. 
E a iodol-os 1eua deepnates ~

con que que rea eocarutoaar u aba impodeo
te agunla, ooote.t.emoa cbeo1 do uo e F6: 

TERRA A NOSA I 

ra. 

Pero quizais fixesen ben 
en votar en contra. Só, 
bor de todo que, des, 
pois d'o discurso d'un 
d 'os concellaes falando 
d 'os ríos de "sangue e 
ouro", a nosa Bandeira 
que só os ten de ceo, 
iba a desparellar moito 
co,a hespañola. Anque 
nós coidamos que a que 
desmerecese non sería a 
que quer conquerir o 
mundo co,a luz d'unha 
Nova C ivilización , se, 
nón a que o quixo con, 
querir co,a fo rza d 'as 
armas; cousa que tamén 
fixo Atila. 

Nós, galegos verdadei, 
ros, os "bós e xenerosos", lembrándonos ben de 
que a nosa Bandeira é a azul e branca, fagamos 
que denantes d 'ondear n 'os Pazos de noxentos 
concellos, tremele n'os nosos peitos, e dispois de 
que eisí sexa xa ondeiará n 'os concellos, pese a 
quen pese, doándolles o prestixio d'a sua pureza. 

Y, o tomar como aldraxe o labor d 'ises concella, 
es que confunden a cotío o patriotismo co,a pa, 
trioteiría; o renegar d'iles coma d'estranxeiros, 
sexa soio coma un pulo que nos force a non de, 
cair, a que loitemos de novo, que a Luz d'a Xus, 
tiza está a chegar hastra nós Y'ª Libertade de 

: . Soio eisí, contando c.-o prestixio d ··unha cabe ... 
leira ruza, se pode falar como iles falaron e dicir 
que o idioma castelán debe ser o úneco; soio eisí 
se pode sentenciar ( sentenza d 'escravo d 'a diosa 
lñoranza) que a bandeira d 'os galegos debe ser a 
hespañola. 

· Galicia ven por propia virtoalidade; co,ila che, 
gará a hora de que nós teñamos pra iles a cava, 
leirosidade que 'iles non souperon ter con nosco . 

E a todol,os seus desprantes teatraes, con quen 
queren encarantoñar unha impodente agunía, 
contestemos cheos de azo e Fé: 

TERRA A NOSA! 

O noxo y a vergoña chegan a nós en rafaxes 
fondamente carraxosas, que nos obrigan a non 
poder calar a nosa protesta. A única Patria que 

Xavier Soto Manoel, Antonio 
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rela do Campo lle fa¡ chegar o 2 
de Xuño a Manoel António in, 
siste na necesidade de dar unha 
resposta ao agrávio dos muníci.
pes conservadores: "¿Seredes ca, 
paces de cuspir publicamente, 
na faciana d'eses alleos que se 
opoñen aos destinos futuros da 
Terra? [ ... ] ¿Non seredes capaz 
de illar aos vermes peludos [ .. . ]" 

Mais quen era Xavier Soto Va, 
lenzuela? 

De Manoel Antónío ternos unha 
aproximación cerra da sua biogra, 
fia pero sobre o outro asinante da 
volandeira tense perdido a me, 
mória. Apoderado do potentado 
vigués Pedro Portanet, Soto Va, 
lenzuela escribiu nas desapareci, 
das e extraviadas páxinas de Ecos 
de Vigo e La Garra, chegando 
nesta última a ser o director. Fora 
da política galeguista a sona veu, 
lle pola a sua afeizón polo teatro 
en língua galega e mesmo desde o 
seu protagonismo efectivo neste 
eido ao dirixir o cadro dramático 
da Agrupación Artística viguesa. 
Das suas obras sabemos por Laura 
Tato das escritas baixo o título de 
O l6strego e Terra ceibe. A primei, 
ra estreada no 1919 no Tamber, 
lick mentres que a segunda foi 
posta en escena polo cadro de de, 
clamación do Sindicato Agrário 
de T eis. Po la profesora Tato co, 
ñecemos que o teatro de Soto 
V alenzuela tentaba non ser rura, 
lista mália incidir no drama social 
e ser o seu público natural viciños 
das parróquias de Vigo. 

Habitual dos banquetes da Barxa 
foi tamén integrante daquel con, 
traditório e sinuoso Grupo Auto, 
nomista Vigués con éxida do 
non menos sinuoso Paz Andrade. 
Coa II República este colectivo 
logra dous posto de concelleir 
- por cerro un deles desde as filei, 
ras monárquicas- e ao pouco o 
próprio Xavier Soto pasa a ocu, 
par unha cadeira no concello a 
substituir por enfermidade a un 
dos seus correlixionarios. 

Surprende neste pon to a sua au, 
séncia efectiva, tanto na funda, 
ción como na militáncia, no n°' 
vo Partido Galeguista de Caste, 
lao, Bóveda e Casas e máis mis, 
teriosa se fai ainda a falla de notf, 
d as sobre a sua persoa e traxectó, 
ria ante os feitos do 1936 e a re, 
percusión posterior dos mesmos. 

Quédanos, iso si, un pequeno 
reflexo da sua actuación duran, 
te a grande folga pesqueira de 
Vigo de 1932. Ante un conflito 
enrocado e de difícil situación 
para as famílias mariñeiras pre, 
sentou unha moción -ainda 
non estando de acordo cos mé, 
todos dos folguistas, insistiu
para que o concello acodira na 
axuda dos fillos dos cenetistas 
en folga. Afirmación a de Soto 
Valenzuela realizada dous anos 
despois da morte do seu antigo 
irmán das "mocidades". Aquel 
que deixara escrito nunha misi, 
va ao seu compañeiro de ca, 
chimba de kiff -Alvaro Cebrei, 
ro- o consello de estudar, preci, 
samente, a prática sindical dos 
anarquistas galegos. + 



ANOSA TERRA 

Muxicas fai un alto 
nos 20 anos de camiño 
Editan un compilatório, que 
apresentarán no lntercéltico do Porto 

-0- A. ESTÉVEZ 

Dezasete temas son os escollidos polo grupo Muxicas para dar unha 
panorámica do que foron os seus xa máis de vinte anos no mundo da 
música. Con 20 anos de camiño, os ~ fan un alto para que o 
público teña a oportunidade de reclescrubrir ao grupo. Apresentan o 
traballo o primeiro de Abril no Festival lntercéltico do Porto e duran~ 
te o verán xirarán polo país adiante. "Moitas das pezas incluídas no 
disco non as tocabamos desde había moito tempo. O disco é tamén un 
recordo de todos aqueles músicos que pasaron polo grupo e sen os que 
non seria posíbel Muxicas'', explica Xosé Manuel Fernández Costas. 

Ás actuacións de Mu.ricas nos 
últimos anos tarnén experimen, 
taran o achegamento do públi, 
co novo á música galega. "A 
cultura é o vefculo que che per, 
mite llar o mundo, a xente no, 
va clase canta de que as referén, 
cias culturais son reais, irrefutá, 
be · . T rá ase dun fenómeno no, 
vo na Galiza pero que xa acon, 
recia hai vinte anos en países 
como Franza. Era previsíbel que 
acontecera aqui; que os mozos e 
mozas queran danzar bailes tra, 
dicionais. Agora saben que é 
posíbel disfrutar da expresión 
cultural, como pode ser divertí, 
do moer e amasar pan", comen, 
tan os Muxicas. 

Sete discos marcan a traxectória 
discográfica do grupo. Sete dis, 
cos diferentes que corresponden 
á evolución desta formación con 
base en Vigo. "A evolución foi 
gradual ainda que se poden 
aprezar catro etapas diferentes. 
Comezamos como un quinteto 
tradicional para seguir dándolle 
usos e novas posibilidades a ins, 
trumentos tradicionais. Penso 
que co segundo disco rachaba, 
mos coa uniformidade da músi, 
ca folc. No terceiro disco enga, 
dimos vellos elementos que 
tampouco eran usados, como a 
voz, e, a partires do cuarto dis, 
co, xa ternos unha idea formada 

. do que queremos ser como gru, 
po de folc galega. Cultivamos a 
música sen necesidade de bus, 
car referentes noutras culturas", 
sinalan. "O cal tamén nos co, 

locou nun lugar incómodo, fa, 
ciamos música galega pero non 
eramos celtas", engade Xosé 
Manuel Femández Costas. 

Aseguran que foron "mimados" 
palas casas discográficas e que o 
feito de non depender economi, 
camente da música permftiulles 
a independéncia criativa. "Para 
nós foi beneficioso porque pui
demos facer o que queríamos. 
Permitfunos ter independéncia 
nas nosas formulacións musi, 
cais", comentan. Xosé Manuel 
Fernández sinala que o grupo 
bebe das fontes tradicionais, dos 
grupos etnográficos. "Nós non 
somos un grupo de recolla, rein, 
terpretamos e reelaboramos so, 
bre o existente. O grupos etno, 
gráficos son as nasas fontes e 
nós tratarnos as pezas cunha pa, 
temalidade responsábel", expli, 
ca Xosé Manuel Femández. 

Xunto a el, o grupo complétase 
con Magoia Bodega, Emilio Pi, 
chel, Manolo Vázquez ''Rin,Rin", 
Liño Figueroa e Xurxo Cabaleiro. 
Din pertencer á "parcela biolóxi, 
ca" da música, por esa razón o seu 
anterior disco titulábase Natural
mente. "Sentir unha zanfona é 
unha experiéncia mística", sen, 
téncia Xosé Manuel Femández. 
Desde aquel primeiro traballo 
gravado en 1982, Parolada, até 
Naturalmente, a eséncia do grupo 
queda recollida en 20 anos de ca, 
miño, cuxa primeira experiéncia 
en directo vai ter lugar no Porto, 
dentro do Festival lntercéltico. • 

GuieirQ 
CULTIJRAL • 16 DE MARZO DE 2000 • N2 926 3 3 

A COR ROSADA DA AURORA. 
SY.RA ALONSO. DIARIOS 

CHUS PATO 

Poderla quedar detida para sempre na contempla
ción deste r<?stro, de Syra Alonso, de ninguén, de 
todas, que resume a vida. 

o que me oprime non é a orfandade do seu amor,. 
pésame a súa matemidade, a imaxe dunha muller 
rodeada por tres fillos que logo de bicar as augas 
salobres do oceáno parte para o exilio, que fai 
eterno o seu retrato. ' 

sei que terei que facer un esforzo terrible para ler 
este libro, un agasallo que chega no día da muller 
traballadora, un volume que eu nunca mercaría, 
tal é o pánico ante documentos como este que 
aínda non son quén de abrir. · 

pero con ela, coas súas palabras esváese o silen
cio e comeza o terrible, a narración, o tempo 
palas leiras de millo voaban perdices e rulas liñas 
de visión, de pensamento, páxinas que desmen, 
ten a rutina da manipulación T ardoia ten os 
mesmos problemas que outras aldeas. A terra é do 
amo. Descoñecemos a palabra amo referida á 
tenza da terra, a cotío vivimos na crenza de que 
o naso campesiñado foi sempre propietario e 
por iso inmobil, estático, reaccionario, pero a 
terra nesta nación foi cobrada polos nasos de~ 
vanceiros hai tan só 7 5 anos, antes toda leira, 
todo mar era foro e esta redención xunto con 
como acadamos chegar aí é unha das nosas 
grandes epopeas 

o carnpesiñado tampouco foi nin hoxe é unha 
masa t.1.niforme, existen aqueles na prosa de Syra 
que recitan a Curros, aqueles que presionados de, 
nuncian ao seu home e os que pagan o cadaleito 
de Francisco Miguel. 

existen as múltiples mulleres campesiñas que 
tecen o liño e acompañan na súa dor á autora 
destas follas. 

perfecto é o entramado social que deseña, os ca, 
ciques (as catro víboras de Santa Cruz de Olei, 
ros), os mariñeiros, as voces que avisan, que su, 
surran anónimas, os obreiros, Cesáreo, heroe do 
barrio de Santa Lucia, Manuel García e os vale, 
ros.os mineiros de Ourense que o matrimonio 
agacha na "casa da felicidade". 

e os disparos, os primeiros morros en Bastiagueiro 
e logo Nas cunetas, á beira dos ríos e nas prais as 
mulleres recoñecían o pai, o imuín, o esposo, o fiUo. 

e o fascismo, esa besta feroz que dun xeito magní, 
fico reflicten as palabras da nai dos dous mozos 
que acusaran a Miguel 

,Señora, meus fill.os, así Deus me salve, non son 
f alanxistas nin eu tampouco, fixé, 
ronos vir, para acusar a don 

Continuo (lend,o) 

e os nomes,- Horado, o Petexo, Xulio Pita, Fer, 
nando Pit;a ... os asasinos. Nada máis espantoso 
que a aleg9ría da xustiza cos ollos vendados e 
podin a acusación, o que divide (tres citas) 

-Ninguén me deixou un cU'r:runcho na súa casa, fu, 
xiron como se eu ti.vese a peste. 

-¡Que distinto foi o dos obreiros, marñeiros e pescadores 
e o das súas mulleres, que dun modo tan valoroso loita, 
ron! ¿Non sentí.redes vergoña de terdes abandonado o 
pobo? 

-¡armas! ¡armas¡ 

pero as armas, ben o sabemos foron negadas. 

as mulleres na entrada dos cárceres, as anciás 
golpeadas palas culatas dos fusís Os f alanxistas 
mallan nas mulleres que non queren abandonar o 
lugar. 

e unha última cita (fala Francisco Miguel) Ti vi, 
rás un día como veñen aquí preguntar polos seus infi, 
nidade de mulleres e hante enganar o mesmo que a 
elas. Non che dirán onde me levan. Se algún garda 
che dá. xunto coas miñas causas este peite, paño isto · 
como marca para decirche que corro a mesma sorte 
que os que desapareceron estes días . 

a sinatura sobre o certificado de defunción: Fran, 
cisco Miguel faleceu dun colapso cardíaco, como 
tantos ... 

non desexo estenderme máis, non é preciso. 

penso no valor de Syra Alonso, na coraxe de 
-- tantas mulleres antifeixistas, os trazos das súas 

faces configuránse nun só, polo seu alento nós 
respiramos, por esta escrita impecable nós po, 
demos vivir, pola decisión de todas elas aínda é 
posible distinguir as trazas dos e das que optan 
pola liberdade e os/ as que aspiran á servidume 
estes diarios non son a crónica da dor da súa 
autora que tamén son, son fundamentalmente 
a expresión da fidelidade dunha muller aos ide, 
ais de progreso, de lgualdade e fratemidade pa, 
ra darlle a volta ao mundo. 

son o seu prego de cargo contra os crimes dos ho, 
rrendos e sanguiñentos gañadores 

Non me resta senón agradecer ás Mulleres de A 
Nosa T erra esta conmoción e decidles 

-por favor, lean este libro, é impotante, é abso, 
lutarnente necesario.• 

Francisco, Fernando Pita, o co
mandante Lodeiro e o señorito Lá., 
zaro Pan. ¡non lle farán mal aos 
meus fillos? Sempre están con vós, 
non esqueza que a Garda Civil 
matou o meu irmán. Henrique Rahuñal Corgo 

páxina 59, ler é insoportable, 
desexaría que o fillo Xoán R~, 
món Fernández endexama1s 
nos mand~ra desde México es
tes manuscritos, que a protago, 
nista non tivese existido... na 
realidade desexo que o golpe 
do xeneral Franco non tivese 
lugar. A impiedade dos vence, 
dores, endexamais imaxinei ne, 
nos de 14 anos nos calabozos 
¡Cedo empezades! ¡Pillos de ro, 
xos! ¡Malditos! endexamais o 
sangue de Cesáreo da CNT 
contra os cristais luminosos, 
Cesáreo que logo de cortar as 
veas é atendido, resucitado pa, 
ra ser morto anónimo no mon, 
te ... 

Manuel 
Murguía 
Pretnio Carvalho Calero de Ensaio · 
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OPtNIÓN 

UN ANOXOSO INCIDENTE 
NA MORTE DE CASTELAO 

Cando se cumpriu o centenário do nace
mento de Castelao, coincidente co de Johan 
Vicente Viqueira, publiquei no Anuario Bri
gantino de 1986 uns textos en homenaxe aos 
dous persoeiros. No texto dedicado a "Caste- · 
lao e o centro -Betanzos" falaba eu da escasa 
relación do rianxeiro con Betanzos e da moi
ta que tivo no exílio arxentino co Centro 
Betanzos de Buenos Aires, do que foi nome
adG-presidente honorário. 

Como queira que neste oficial "Ano Caste
lao" conmemórase o 50 cabodano da morte 
do Guieiro quixera reproducir (con leves co
rrecións) por parte daquel texto quizais pou
co coñecido, levemente corrixido, no que se 
daba conta durt anoxoso incidente que tivo 
lugar na sociedade betanceira no intre da 
morte de quen era presidente do Consello de 
Galiza, ou sexa a máxima autoridade política 
-e_ tamén moral- galega no exili~. Extrac
tan o o que aque a escn ia: 

"( ... ) A relación que Castelao non tivo coa 
vila betanceira nos anos anteriores á guerra 
civil tívoa posteriormente co Betanzos da 
Diáspora: cos betanceiros emigrados en Bue
nos Aires e coa sociedade que os representa
ba, o Centro Betanzos, do que seria mesmo 
presidente honorário. 

Ao chegar ao exího bonarense Castelao vai 
conseguir aglutinar aos galegas da emigra
ción máis conscentes ao redor da idea da de
fensa da democrácia e da personalidade dife
renciada de Galiza. Neste senso, as relacións 
de Castelao coa emigración galega e as suas 
sociedades foron intensas. Co Centro Betan
zos, entidade que mantivo ao longo do fran
quismo a defensa da causa republicana, de
mocrática e galeguista, non o foron menos. 

Como é sabido, Castelao morre no exílio ar
xen tino o 7 de Xaneiro de 1950. Un ano 
despois o Centro Betanzos participará nun 
funeral cívico en lembranza e homenaxe do 
guieiro difunto, ao tempo que comeza. unha 
colecta entre os asociados coa finalidade de 
cos_tear un busto do homenaxeado. 

Precisamente a morte do rianxeiro ocasiona
ra no Centro Betanzos un anoxoso inciden
te, saldado pola direitiva da entidade coa ex
pulsión de cinco asociados "non polos ataques 

XEsus TORRES REGUEIRO 
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aos membros da mesma, senón polas ofensas á 
memoria do Presidente lwnorario do Centro Be
tanzos", é dicer a Castelao. 

A própria direitiva · tirou unha folliña aos 
sócios para explicar e xustificar a sua ac
tuación diante de versións desvirtuadas 
que circulaban entre a coleitividade. Nela 
·aclárase o incidente xurdido na mañá do 
domingo 8 de Xaneiro, cando nunha festa 

campestre organi
zada polo Centro 
Betanzos, a direiti
va ordeou paralisar 
a música e o baile 
ao apercibirse da 
morte de Castelao, 
acaecida a noite 
anterior. A medida 
fora acordada con 
anterioridade pola 
direitiva, en previ
sión do de·senlace 
temido e agardado. 

O próprio presiden
te da entidade diri
x i u se ao escaso e 
madrugador público 
-unhas trinta per
soas, das que moitas 
non eran asocia
.das- para comuni
car a mala nova do 
pasamento da "máis 
grande figura da Ga
liza contemporánea e 
a máis xenuina re, 
presentación do espí
rito e señtimento pa
triótico galega;" Se 
ben os asistentes á 
festa poderian con-

tinuar no campo "Os Caneiros" de San Ysi
dro -tal era o nome do lugar- e facer uso 
das suas instalacións, o baile e a música fi
carian suspendidos, reintegrándose o im
porte da entrada ao mesmo, pois "non se 
consideraba correcto que, no intre de atoparse 
a galeguidade en loito, nunha institución galega 
se estivera de festa, e moito menos na nosa da 
cal Castelao era Presidente honorario". Mai 
un pequeno grupo de pesoas non somentes 
recebeu con disgosto a supresión do baile 
senón que se revoltou violenta e iradamen
te contra a resolución da direitiva insul
tando aos seus membros e á memória do 
próprio Castelao de corpo presente. A re
percusión que debeu ter o vergoñante feíto 
entre a colectividade betanceira e ainda 
entre os emigrantes galegas, xunto coas 
versións malitencionadas dos sócios expul
sados moveu á direitiva a publicar a folliña 
aclaratória. ( .. . )" 

Aqueles energúmenos que co seu incívico e 
egoísta comportamento tentaron inutilmen
te lixar a limpa traxectória do centro betan
ceiro, non souberon estar á altura deste nen 
do momento histórico que poñía de loito a 
toda a coleitividade galega. 

Aqueles cinco asociados, tan ben e fulmi
nantemente expulsados, na sua enorme ig
noráncia e curtedade de miras emparentan 
de cheo cos que onte coma hoxe ocultan e 
terxiversan a obra e a figura de Castelao, cos 
que o reducen a "artista", ou cosque agasa
llan "medallas Castelao" a persoas que ata
can, desprezan ou simplesmente ignoran o 
seu ideário e todo o que este representa. Nen 
máis nen menos. Queren bailar sempre e 
cando marquen eles o son. Cómpre, urxe, é 
preciso mandalos parar. Por hixiene demo
crática, polo restablecemento da memória e 
da verdade histórica, por estética mesmo. + 

Olga Cameselle 

'A danza debe ser 
considerada 
un traballo, 
non unha afeizón' 

Habitualmente leo ensaio rela
cionados coa arte. Ainda que iso 
non significa que non goste da 
novela e a poesia. 

Que leituras recomenda? 

Non quero recomendar un libro 
en concreto; o que si faria é ani
mar a consumir libros, que me 
parece o xeito máis íntimo e 
interesante de obter información . 

A compañia Dobre Xiro Dam;a, 
da que é cofundadora con Cris, 
tiane Martínez estrea o Sábado 
18 en Vigo a montaxe 400 
ASA. Supón un saJto respeito 
aos anteriores espectáculos? 

En 400 ASA buscamos a colabo
ración con outras linguaxes ar
tística. Por unha parte, contase 
con duas composicións, unha de 
música electronica de Dirty Line, 
e outra de Xesus González. É a 
primeira vez que traballamos 
con volume a través da escen -
grafía feíta por Carlos Alon o. E, 
ademais xogamos coa imaxe 
através da fotografi e diap iti
vas. 

Dobre Xiro Danza defínese co
mo unha compañia indepen, 
dente e profe ional. 

Non somos unha compañia ins
titucionalizada, non formam s 
parte dun organismo u in titu
ción. Un exemplo de institucio
nalización no baile é o "Rei de 
Viana". O que si é certo é que, 
como as xentes do teatro, depen
demos das subvención , que obe
decen á realidade galega, mais 
non somos propiedade de nin
guén. En canto a seren profesio
nais, somos unha compañia que 
aspira a vivir do seu traballo, 
non unha escola. Aspiramos a 
que se recoñeza a nosa adicación 
a esta linguaxe como un traballo. 

A compañia nace en 1997. Co, 
mo resposta o público? 

É certo que o público non ten há
bito de consumir danza. O exem
plo máis claro é que, por exemplo 
en Vigo, hai escala de danza,,pero 
calé a saida para os alunas? E im
portante que se consideren as 
compañias tamén como saidas la-
borais para os bailarins. + · 

Cofundadora da compañia de danza Dobre 
Xiro. Vigo (1964). 
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O Deus de Galo Salinas 
Ao longo do mes de febreiro foi, 
se desenrolando en O Correo 
Galega un interesante debate 
adrede do idioma divino, ou 
máis ben o que usa o Ser supre, 
mo pra entenderse coa sua grei 
galega. Sucesivamente foron 
aparecendo sendos artigas sobre 
ise tema teolingüístico: de Mar, 
celino Agis, do día 16, titulado 
Deus tamén f ala galega; de Pauli, 
no Vázquez, no xornal do 22, 
baixo o rubro Deus tampouco f ala 
galego; e, finalmente, o de Ave, 
lino Abuín de T embra, no do 
2 7, co epígrafe de Deus non fala 
galega; en que resume a cuestión, 
co seu estilo azoriniano/ullanés, 
gala e prez do párrafo miudo. 

Negún a síntesis de Abuín, 
Marcelino Agis "móstrase 
oma un poeta con rulas, 

domas, fontes ... verbas coas que 
Deus agasallóu a lingua de Gali, 
cia". Mais Paulina Vázquez pensa 
que "Deus renegado idioma gab 
go. Se a voz do episcopado -ex~ 
ten en Galicia sete bispos, entre 
sedentes e dimisionados- fose a 
voz de Deus, efectivamente non 
fa.la galego"; ven a ser a conclu, 
sión de Paulina tras responder as 
vintecinco preguntas que se for, 
mulou. E pra tratar de que Yavé 
se exprese na lingua de Curros 
Enríquez, pide diálogo Vázquez. 

Ao que Abuín de T embra argüe: 
"¿Diálogo con quen? Os bispos, 
cabidos e cúrias considéranse 
-sempre se consideraron- posui, 
dores da verdade incotrovertible. 
Non admiten as controversias". 
E Avelino, teso e apocalíptico, 
sentencia: "Deus non quere o ga, 
lego nos púlpitos nin nos sacra, 
mentos. Esta é a teoloxía da in, 
xustificación. A igrexa non con, 
tribue á normalización. Hai lin, 
guas heréticas e o galego emella 
ser unha delas. Rezar en galego 
non é conversar con Deus". 

bservando iste oscuro panora, 
ma lingüidivin advertfn dese, 
guida que podía contrapofier a il 
a optimista e esperanzadora pre, 
visión decimonona e rexionalis, 
ta verbo da fala da lgrexa na 
Galicia do porvir. Precisamente 
aludira a iso, di ertando acerca 
de Murgu(a frente a Castelar, o 
día 21 clise me de febreiro, na 
Casa de Galicia matritense. 
Lembrri aquela patriótica copla 
de Galo Salinas na que manifes, 
taba os seus anceios: · 

N6s queremos o amparo das leises 
Asociamos en federación 
E queremos que sexan gallegos 
Bispos, Xueces, Gobemo ... ¡e ho.stra DIOS! 

Copla que ao transcribila Leo, 
poldo Pedreira, na Confesión, 
Prólogo do seu xacobino libro El 
Regionalismo en Galicia (Estudio 
crítico), co seu temperamental 
vinagre, ocorréselle iste sacríle, 
go comentario: "Es decir, que en 
Galicia no se arregla el catarro 
hasta que el Padre Eterno vista 
monteira y eirolas". 

Esaxeraba burlescamente o malig, 
no escritor coruñés. Pois Galo Sa, 
linas, tamén herculino, non . pre, 

tendía disfrazar ao Supremo face, 
dor cas típicas prendas que vestí, 
an os homes do primeiro coro ga, 
lego, Aire d'a Te:rra, que por aquil 
tempo fundara D. Perfecto Feijóo. 
Se así fora, Deus tería un aspecto 
moi semellante ó quemostra o fa, 
moso boticario da Peregrina, no 
excelente dibuxo en que que o re, 
tratóu. D. Miguel de Unamuno; 
cando, nas suas Andanzas y visUJ, 
nes, chegou a Pontevedra. 

Galo Salinas desexaba só que os 
bispos e as forzas vivas non vi, 
ñeran de fóra. Que non existi, 
ran, verbigracia, diputados cu, 
neros, bispos flamencos, nin go, 
vemadores alleos. Avencindar a 
Dios en Galicia non era unha 
cousa doutro mundo, pois Deus 
estaba en todas partes; agora, se 
cadra, non. 

Inda non facia fincapé o canci, 
ller do consulado do Uruguai 
(cargo que obtuvo D. Galo por, 
que vivira de rapaz en Montevi, 
deo e fixo amistade con outro 
mociño que chegarfa a ser presi, 
dente da República Oriental) en 
que Deus falase galego. Podía es, 
cribir en espafiol coma D. Ma, 
nuel Murguía; quen viñera a ser 
por cerro unha especie de Pai 
celestial, no Credo rexionalista 
que tamén transcribe o demo de 
Pedreira; "Creo en Murguía, to, 
dopoderoso, creador de la Histo, 
ria de Galicia y del Regionalis, 
mo, y en Alfredo Brafias, su úni, 
co hijo'', etc. etc. 

Murguía nise Credo, asegún Pe, 
dreira, subéu as nubes, onde "es, 
tá sentado a la diestra de Salinas, 
todo, latoso". O paraiso rexiona, 
lista sería realmente a Cova Cél, 
tica, na que se sentaban con iles~ 
Carré Aldao, Tettamancy, Mar, 
tfnez Salazp.r e demais persoeiros 
de tal credo na Coruña. 

E ra Galo Salinas un dos máis 
activos adaís do galeguismo 
en agraz. Ao regresar do 

Uruguai gañóuse primeiro o 
pan, facendo de escolante en 
Pontedeume; logo pasou a vivir 
na Marineda da Pardo Bazán, e 
pouco tardou en fundar a Escala 
Rexional Galega de Declama, 
ción. Pois Salinas, dende que es, 
cribira A torre de Peito Burdelo, 

en 1891, viña sendo o máis pro, 
lítico dramaturgo en lingua gale, 
ga. Pero foi a segunda das suas 
obras ;Pilla!, composta un ano 
despóis, a que se representou na 
presentación daquela Escola, o 
18 de xaneiro de 1903. 

Desditadamente o criterio 
mod~rado e burgués da 
obra dramática de don 

Galo, chocou, dentro do común 
rexionalisrno, coas ideas avanza, 
das de Manuel Lugrís Freire, ex, 
postas no seu drama social A 
Ponte, que foi a segunda peza re, 
presentada por aquil excepcional 
cadro de declamación. e foi tal o 
éxito do revolucionario Lugrís, 
que Salinas tuvo que deixarlle a 
presidencia da Escola; que inda 
representóu, antes de desapare, 
cer axiña, outras duas pezas do 
pai· do xenial pintor Urbano Lu, 
grís. Don Galo consolouse relen, 
do a súa curiosa Memoria acerca 
de la dramática gallega, escrita en 
español e xa publicada en 1896. 

Tiña ademáis Salinas outras 
moitas cousas que o distraían: 
fundar e dirixir a Revista Gallega, 
voceiro dos rexionalisas coruñe, 
ses; compoñer infinidade de po, 
esías en galego ou en castelán, 
algunhas longuísimas; persistir 
na sua vocación teatral, tamén 
bilingüe, tanto que teño anota, 
do vinte títulos distintos doutras 
tantas pezas escénicas; unha de, 
las, Entre dos mundos, incluso se 
desenrola a bordo dun trasan, 
tlántico. Sen contar que asimes, 
mo publicara, no 93, un folleto 
titulado El Regionalismo galega; 
ou sexa con semellante rúbrica 
que os textos de Murguía, Bra, 
ñas, Pedreira e Casás. 

Pois ben, Galo Salinas, ainda ti, 
vera lecer en 1893 pra escribir a 
letra, en tres cantos, do Himno 
popular regional, titulado ¡Gali, 
eia!; con música do maestro Va, 
lera Silvari, composta orixinal, 
mente pra voces soas, transcrip, 
to despóis pra as bandas que o 
difundiron por todo o país. 

Nembargantes, o Himno Galego 
de Salinas e Varela non poido 
compararse, nin competir, co de 
Pondal e Veiga. Anque nil canta, 
ra, por ventura, Deus en galego. • 

16 DE MARZO DE 2000 • Nº 926 3 5 



,. 

36 -=g 
~o 
ON zW 
<º .o 
'° N N et: 

~~ ~ z u. 
w o 

'° 

Manuel 
Murguiaé 

obxecto 
dunha 

exposición 
enARTEIXO. 

O Trinque 
Galicia, de Manuel Murguia 

Este ano o Dia das Letras dedícase 
ao polígrago e un dos país do na
cionalismo, Manuel Murguia. Edi
cíóns Xerais de Galiza vén de sacar 
do prelo unha edición facsimilar 
da sua obra Galicia, que reproduce 

a primeira do Estabelecimento 
Tipográfico-Editorial de Daniel 
Corteza e Compañia en 1888. 
Ademais de Castelao, neste ano 
2000 non podemos esquecer a 
Manuel Murguia. • 

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • 

.. ~ .......... ~ ...••........................................................ 
·Abegondo 
•TEATRO 

GUIÑOL 
Actuación do grupo de 
Guifiol do Clube de Xubi
lados da Coruña, no Colé
xio San Marcos, o Luns 20. 

Arteixo 
• EXPOSICIÓN$ 

MANUEL MURGUIA 
Mostra que, a traves de do
cumentos, fotografías e ou
tros materiais, permítenos 
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 Sal.a 
de Exposicións de Caixavigo 
e Ourense. 

Betan.zos 
•TEATRO 

BODAS DE SANGUE 
É levada ao cenário polo 
Clube de Xubilados de Cai
xagalicia da Coruña o Ven
tes 17 ás 20 h. coa interven
ción do grupo instrumental 
e o coro do citado clube. 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

X.M. TOMÉ 
Mostra a sua pintura na ga
lería Borrón 4 (Avda. de 
Galiza 39), ate o 5 de Abril. 

Cangas 
•TEATRO 

ÜCERCO 
DE LENINGRi\00 
De J. Sanchfs Siníste~, di-

rixida por Xúlio Lago e con 
Mª Barcala e Susana· Dans 
no reparto, que representará 
a compañia Teatro do 
Atlántico o vindeiro Ven
res 1 7 na Casa da Cultura. 

Car hallo 
•TEATRO 

Ü CONTRABAIXO 
Obra que leva ás táboas o gru
.po Balea Branca, _iste Xoves 
16, no Auditório Municipal. 

SOÑOS DUN SEDUTOR 
Obra coa que sube ao ce
nário a compañia Talia 
Teatro o vindeiro Xoves 
23 na Casa da Cultura. 

Cee 
•TEATRO 

T ANXARINA TrrERES -
Representará Ah, ah, ah, 
estamos monstros de risa 
o Domingo 19 na Casa da 
Cultura. 

C~lanova 

• CONFERÉNCIAS 

X. CARRO ÜTERO 
Falará sobre A arqueta-re
licário de San Rosendo de 
Celanova", o Xoves 16 ás 
20:30 horas, no Salón de 
Sesíóns do Concello. 

• EXPOSICIÓNS 

lCONOGRAFlA 
DE S. ROSENOO 
Poderemos observala, até 
finais de mes, no CentTo de 
Sennzos Sociais. 

Cervo 
• .EXPOSICIÓNS 

0 ENTROIOO 
Pódese visitar na Casa de 
Administ.Tación de Sargade
los, en Cervo. Propríedade 
do Museo do Povo Galego, 
trata de " descreber, contex
tualizar e analisar o amplo, 
rico e complexo mundo de 

ritos e C0.5tlllnes que confor
man o F.ntroído, festa da risa 
e da bulra, desde a vella Eu
ropa á identidade do carna
val galega. Durante Marzo. 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 
Prosegue o ciclo adicado a 
Lufs Buñuel, iste Xoves 16, 
coas fitas Un chien andalou I 
Un can andalu:t (Franza, 
1929), con guión do proprio 
Buñuel e Dalf é a película 
onde sae a coñecida cena da 
navalla que corta o olio dun
ha muller; L'age d'ar /A ida.. 
de de ouro (Franza, 1930), 
que empeza cun documental 
sobre os escorpións, segue 
cunha famélica comunidade 
de bandidos para continuar 
~un coro de arzebispos sobre 
os esqueletes dos cales se ft.m
dará a Roma Imperial; e Las 
Humes, ti.erra sin pan (Es
paña, 1933), dOCUinentalso
bre a rexión extremeña que 
mostra as aldeas máis depri
midas e alguns dos seus máis 
ancestrais costumes. Conti
nua a programación do 
CGAI coa sesiónespecial 
adiacada ao director estadou
nidense Jim Jarmusch coa fi
ta Y ear o{ t1U! horse (1997), 
documental sobre a xira rea
lizada por Neil Y otmg e Cra:.zy 
Harse en 1996, e que proxec- -
tan o Venres 17 e o Sábado 
18. O Mércores 22 retoma
ma; a Luis Buñuel con Gran 
Casino (México, 1947), que 
canta as andanzas de dos fu
xidos dunha prisión e empré
ganse nun pozo petroleiro de 
onde desertaron os obreiros 
debido as ameazas do propie
tário do Gran Casino que se 
quer facer co monopólio pe
troleiro de T ampico. E o Xo
ves 23 e Venres 24, tócalle a 
vez a New Rose Hotel, de 
Abel Ferrara (EE UU, 
1998), na que Fox e X ma
quinan un roubo para o que 
teñen que enredar a un cien
tífico xaponés para o que 
coman con Sandi, xove e 
atractiva cantante, da que re
mata namorandose X e com-

plicando a cousa. As proxec
cións realú.anse 'ás 20:15 ho
ras, non senda os Sábados 
que son ás 18:30. A entrada 
custa 200 pta., 100 con carné 
xove, e o abono para 10 se
sións 1.500 pta. 

• CONFERÉNCIAS 

A MULLER NA ARTE 
Ciclo organizado pala Aso
ciación Cultural "A. Bóve
da" con motivo do Dia da · 
Muller T raballadora e que 
teñen lugar no Salón de 
Actos da entidade ás 30:30 
horas. lste Xoves 16 pode
remos escoítar á escultora 
Soledad Penalta e, o Mér
cores 22, á pintora e grava
dora Anne Heyvaert. 

V ÁZQUEZ MONTALBÁN 
Será presentado por Vftor 
F. Freixanes e ponlle o ra
mo ao ciclo "A arte da 
conversa. Tertúlías con ... " 
que se ven desenvolvendo 
no Museu Arte Contempo
ránea Unión-Fenosa (Avda 
de Arteixo 1 71). O Mérco
res 22 ás 19:30 horas. 

• EXPOSICIÓN$ 

ALVIN LANGOON 
COBURN 
Con 22 anos é membro da 
Photo Secession, fundada 
por Alfred Stieglitz, e que 
tanto conrribui a elevar a 
fotografía á categoria de ar
te de maneira definitiva A 
exposición reune unha es
colma das suas paisaxes, re
tratos de artistas coetáneos 
e estudos vortográficos, até 
un facer un total de 14 7 
obras de Alvin Langdon 
(Boston, 1882-1966), que 
poderernos contemplar na 
Fundación Barrié do 16 de 
Marzo até o 4 de Xuño en 
exclusiva para o Estado. 
Organizada polo Museu In
ternacional de fotografia e 
Cinema George Eastman 
House de New York. 

AooLFONAYA 
Até o 10 de Abril podere
mos ver ista mostra, na Sala 
de Exposicións da CIG 

(Ronda de Nelle 11 B), de 
cadros poletico-sindicais 
confeccionados con obxec
tos que en ocasións se utili
zan como meio de ,represión. 

AGUSTÍN lBARROLA 
Bosques en miniatura feitos 
con paus, pedras de cartón, 
e esculturas en madeira 
configuran a mostta do ar
tista basca na Estación Ma
rftima co título "Arte e na
tureza" e que poderemos 
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 tftulo "Os rostas do 
camiño", na galeria Pardo 
Bazán, até o 30 diste mes. 

JORGE LLORCA 
Acuarelas e óleos con te
rná tica vexetal deste fe
rrolano, profesor da Esca
la de Artes "Pablo Picas
so", que podernos ollar no 
centro de arte Atlántica. 

LEOPOLOO NóVOA 
Pinturas e gravados, das 3 
últimas décadas, deste ar
tista galega na Sala de Ex
posicións de Gaixagalicia, 
até o 23 de Abril. 

TUTANKHAMÓN 
lmaxes dun tesauro babeo o 
deserto exípcio, estará, até 
o 19 de Marro, na Est.aci6n 
Mari tima. 

MONCHO A.MIGO 
Mostta a sua última produ
c ió n no Museu de Arte 
Contemporánea Unión-Fe
nosa (Avda . de Arteixo 
171 ), baixo o título de "O 
ar do péndulo" . 

ROY LICHTENSTEIN 
"lmaxes reconodbeis" un
ha das máis importantes e 
representativas mostras so
bre este artista, considerado 
como un cualificado expo
l\ente da Pop Art, e que es· 
tá composta por 123 obras 
entre esculturas, pinturas e 
obra gráfica. A exposición 
foi organizada polo Consello 
Nacional para a Cultura e ru 
Artes e o Museu do Palácio 
de Belas Artes de México e 
podémola ollar na Funda
ción Barrié, de 17 a 21:30 h; 
até o 23 de Abril. 

•MÚSICA 

CRISTINA PATO 
En concerto, iste Xoves 
16 ás 21 horas, no teatro 
Rosalia de Castro. Co pa
trocín io de Caixavigo e 
Ourense en colaboración 
co Concello. 

SKARNIO 
De Vigo; MxDxR, da Estra
da; e Deixa'te d'oxtias, da 
Coruña, dan un concerto, o 
Sábado 18 ás 21:30 horas, 
na sala Ragnarock (Beiramar 
44), organizado pala AMI e 
con entradas a 100 pesos. 

CUARTETO KOCIAN 
No Auditório da Fundación 
Barrié o Martes 21 ás 20:30 
horas, dentro do ciclo de 
música galega "Do Roman
ticismo ao Nacionalismo", 
coa Romanza sen verbas, de 
M. de T arres; Escena can
tante, para violino e piano. 
Cuarteto 9e cardfz, de M. del 
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Sarabela 
Teatro 

representa, 
iste 

Venres 17, 
01 SOÍÍOI 

de Caln 
na ESTRADA 

Adalid; Humoresque, para 
violonchelo e piano. Canto 
elexíaco , para violonchelo e 
piano, de A. Gaos; e Raps6-

. dia Galega, de J. Montes. 

A Estrada 

•TEATRO 

Os soÑos DE CAIN 
Sarabela Teatro represen
tará ista obra, o Venres 1 7, 
na Casa da Cultura. 

Fe rol 
• EXPOSICIÓNS 

EsP AÑA S. XX. 
CENAS DE TRABAI-LO 
Producida polas fundación 
10 de Marzo e 1 e de Maio, 
fai un percorrido pola his
tória do rraballo na España 
do século XX. No Centro 
Cultural Carvalho Calero. 

As MULLERES NO S. XX 
Mostra fotográfica, no Ate
neu, até o 23 de Marzo. 

no Salón de Actos da Fun
dación Caixa Galicia ás 20 
horas e no que poderemos 
contemplar Tres formas de 
amar, o Luns 20; Historias 
del Kronen, o Martes 21; 
Trainspotting, o Mércores 
22; e Barrio, o Xoves 23. 

• CONFERÉNCIAS 

EsrRA TÉXIA E DEFENSA 
NO BAIXO IMPÉRIO 
E máis en concreto nos re
cintos astur-romanos, por 
Paloma Garcia Diaz:, da 
Asociación de Amigos dos 
Castelos, o Venres 1 7 ás 20 
horas no Salón de Actos da 
Fundación Caíxa Galícia. 

• EXPOSICIÓNS 

RENATA ÜTERO 
Traballa diversas discipli
nas corno son o gravado, 
instalación, vídeo, etc. pe
ro nesta ocasión presenta 
unha colección de lenzos, 
totalmente inédita, baixo o 
título de "300 Km. ida e 
volta", cadros de pequeno 
e grande formato con cores 
moi vibrantes. Na sala Ba
cabu até o 23 de Marzo. 

AR.TE E SoLIDARIEDADE 
Terceira edición diste certa
me do Proxecto Home que 
pocleremu5 contemplar na Sa
la da Fundoción Caixa Galicia. 

A. PÉREZ SÁNCHEZ 
Mootra as suas obras, até o 17 
diste mes, no Edifíco Admi
nistratioo da Xunta. 

MODERNISMO 
CATALÁN 
O Museu Provincial acolle is
ta mostra de rnáis de 30 artis
tas, desde Rusinyol, pasando 
por Gaudí, até Mas i Fonde
villa, que nos dan a sua vi-

Xov ns Intérpretes na GaJiza 

[[ciclo organizado pola Fundación 
Barrié polo que os finalistas de an
teriores edicións teñen a oportuni• 
dade de oferecer concertos en di
versas cidades do país. Neste caso 
Margarita Regueiro Martínez, ao 
piano, interpretará obras de Soler, 
L van Beethoven, C. Debussy e F. 

Liszt, iste Xoves 16, no Circulo de 
Belas Artes de LUGO; o Venres 
1 7 estará na Casa da Cultura de 
Vll.AGARCIA; o Sábado 18 fa
rao no Teatro Coliseu de NOIA; e 
o Domingo 19 tocará no Audit6rio 
Municipal de VILALBA. Todas as 
actuacións serán ás 20:30 horas.• 

ALEXANDRO CARRO si6n do modernismo a rneio 
T n unha mostra da ua de óleos, desefios, acuarelas, 
pintura na galería Sargade- estucos policromos e al:faias. 
los, até o 23 de Marzo. Até o 19 de Marzo. 

MADE lN THE WORLD J. LORENZO MAClAS 
Mostra de gravado con- Mootra as sua pinturas na Bi-
temporáneo, que xunto coa blioteca Provincial até o 22 
titulada "A colección", que de Marzo. J. González fui o 
recolle obras de Sotoma- próprio no Centro de Grava-
yor, Máximo Ramos, Be- do Augatinta. A galería Cléri-
llo Piñeiro e Vicente Diaz gas acolle obras de Santos 
González; e ainda outra lñurrieta. E a galería Sarga-
máis que baixo o epfgrafe delos ten unha mostra sobre 
de "Intervencións" reune Rafael Di.este. 
obras de Rosa Veloso, 
Carlos Nieto, Loureiro e •MÚSICA 
M@ Xosé Diaz:; poderemos 

FlLIPA PAIS 
Andrzej 

contemplar no Centro 
Cultural Torrente Ballester A portuguesa estará iste 

Olejnixzak 
até o 30 de Marzo. Xoves 16, ás 20:30 horas, e o seu 

grupo de no Auditório Municipal 

jazz •TEATRO Gustavo Freire, dentro do 

estarán, ciclo "Músicas Ibéricas" e 
o Xoves 16, SOÑOS DUN SEDUTOR con entrada de balde. 

no Dado Iste Xoves 16 no Auditório 
Dadáde Municipal "Torrente Ba- ANDRZEJ ÜLEJNICZAK 

SANTIAGO llester", pola compañia Ta- QUARTET 
e, o Venres lia Teatro. Grupo de jazz composto 

17, no polo poláco Andrzej Olej-
Clavicémbalo CYRANo DE BERGERAC nixzak, saxos; e o s cata-

de LUGO. 
No Auditório Municipal láns Rai Ferrer, contrabai-
"Torrente Ballester'', o vin- xo; Joan Monné, piano; e 
deiro Xoves 23, pala com- . David Xirgu, na batería, e 
pafiia Librescena. que estarán o Venres 17 

no Clube da Arte e Músi-

Lugo ca Clavicémbalo. Para o 
vindeiro Xoves 23, neste 
mesmo local , poderemos 

•CINEMA escoitar a Galdston, brasi-

AXERACIÓN X 
leiro, e Rosalia, madrile-
ña, que se adican á can-

Ciclo que se desenvolverá ción de autor. 

História da Galiza en cómic 
Especialmente pensada 
para a educación secundá
ria pero que pode ser visi
tada por calquer persoa 
que teña curiosidade por 
cofiecer a história diste 
país, a través de 24 murais 
con textos explicativos. 
Desefiada por A Nasa Te
rra e Pepe Carreiro está 
patrocinada por Caixagali
cia e pajerémola contem
plar en VII.A DE CRU· 
CES até o Domingo 19 no 
Salón de Plenos do Con
cello; en RIBADÁVIA 

até o 24 de Marzo na Casa 
da Cultura; e en PONTE
DEUME até o 26 de Mar
zo na Casa do Conc~llo; 
do 20 ao 29 de Marzo na 
Casa da Cultura de 
SÁRRIA; do 22 de Marzo 
ao 16 de Abril no Centr:o 
Cultural Municipal do Po .. 
RRIÑO; do 29 de Marzo 
ao 14 de Abril na Sala de 
Exposicións dci Concello 
de CELANOV A; e do 31 
de Marzo ao 16 de Abril 
no Instituto de Bac11llrelato 
de CEDEIRA • -

Renata 
Otero 

mostra as suas 
pinturas na sala Bcxahu de WGO. 

•TEATRO 

FIN DE PARTIDA 
Basada na obra de Samuel 
Beckett está dirixida por 
Paulo Rodríguez e será estre
ada pola Aula de Teatro o 
Mércores 22 ás 21 horas no 
Auditório Gustavo Freire. 

Martn 
• EXPOSICIÓNS 

A ARTE COA 
AGULLA E O DEDAI-
Asi é como se chama a 
mostra que podemos ollar 
no Ateneu "Sta. Cecflia" 
até iste Domingo 19. 

Moaña 
• LEITURAS 

VOCES DE MULLER 
Ciclo organizado polo Café
teatro do Real e no que, o 
Venres 17 ás 20 horas, 
Arantxa Estévez: e Carme 
Vidal presentarán a colec
ción "Mulleres" de Edicións 
A Nasa Terra. O Sábado 18 
ás 23 horas, ocupará o cená
rio Marisol Manfurada co 
seu espectáculo "A forza da 
palavra (poésica bravá)". 

Monforte 
•TEATRO 

PÍFANO TEATRO 
Representará Qué pasa coas 
dependentas dos grandes ar· 
macéns?, o Martes 21 ás 20 
horas, no Edificio Multiusos. 

Ourense 
•CINEMA 

THE WARZONE 

20:30 e 23 horas na Casa da 
Cultura. Para o vindeiro Xo
ves 23, no mesmo local e co 
mesmo horário, proxectarán 
Bad ma ra khabad bord / O 
vento levaranos, de Abbas 
Kiarostami (Franza-Irán, 
1999), Grande Prémio Especial 
do Xúri da Mostra de Vené
cia, narra coma unha equipa 
de filmación chega a unha re
mota aldea do Kurdisran para 
realii.ar unha rodaxe. Os natu
rais do lugar acaban por pen
sar que andan á busca dun te
sauro. A meio camiño entre a 
comédia e o documental. 

• CONFERÉNCIAS 

REABILlT ACIÓN FÍSICA 
DO CARDÍACO 
O vindeiro Xoves 23, ás 17 
horas, no Salón de Actos da 
Fundación Caixa Galicia, 
por Óscar Borrajo Vicente, 
organizdo pola Asociación 
de Enfermos do Corazón e o 
Clube de Xubilados. 

• EXPOSICIÓN$ 

GONZAI-0 SICRE 
O gaditano titula ''Precipita
ciones" a mostra de cadros, 
que podemos contemplar na 
galería Marisa Marim6n até o 
12 de Abril. A 0bra de Sicre 
está cargada dunha grande 
dose de morbidez e melan-

conia. Por baixo das suas ce
nas, en apariéncia normais, 
laten enigrrias sen conto con 
ar de atemporalidade. -

PRENSA CLANDESTffiA 
NO FRANQUISMO 
Producida pola Fundación 1 O 

,,_ Marzo, recolle unha escolma 
de 50 cabeceiras das máis sig
nificativas que se editaban 
duranq! a dita~ f!'anquista 
(CC 00, e outroo sindicatos 
e partidos políticos). Na Fa
culdade de Ciéncias. 

INTERIORES. VISIÓNS 
ÍNTIMAS DON SÉCULO 
Mostra que alberga pintura 
de artistas españois desde 
finais do XIX até os nasos 
dias, e que podemos con
templar na Aula de Cultu
ra de Caixavigo e Ourense 
até o 19 de Marzo. 

•MÚSICA 

FUI 
Que ven sendo o Festival 
Universitário de Industriais 
que se celebra o vindeiro 
Xoves 16 no campo de fut
bito do campus de Lagoas, a 
carón do pavillón universi
tári o, e que consiste no 
concurso musical de novos 
valores, pola mafiá, onde 
tres grupos competirán por 
gañar 50.000 pta; a actua
ción do grupo canário Ca
beza Borradora, que quer 
borrar as fronteiras entre o 
pop e o dance; e a actuación 
de Djs que pecharán o festi
val ao solpor, antes do de
rradeiro autohus do dia 
arrancar cara o centro. 
Ademais, quiosques infor
mativos de ONGs e ·feira de 
mercado xusto. 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE G&IZA 
Oirixida por T oumas Oli
lla, dará un ·concerto, o 
Xoves 16, na S.l. Catedral. 

MÚSICA 
EN ' MOVIMENTO 
Concerto didáctico o Xo
ves 16 no teatro Principal. 

•TEATRO 

CLOWM 
QUIXOTE DA MANCHA 
Por Uroc Teatro, para es
colares, no teatro Principal 
o Martes 21 e Mércores 22. 

As Pontes 
•TEATRO 

CUCADANDAINAS 
Obra que representarán Os 
monicreques de Kukas iste 
Xoves 16 no Auditário Mu
nicipal. Local que tamén ser
ve para a representación de 
Sarabela Teatro que porá 
en cena, o próximo Xoves 
23, O lápis do carpinteiro. 

Feira do Teatro d.a Galiza 

Pontevedra 
• CONFERÉNCIAS 

ARTE E 
SOLIDARIEDADE 
Con 'motivo da inaugura
ción ·da III Exposición de 
Arte e Solidariedade, que 
promove o Proxecto Home 
Galiza, iste.Xoves 16 ás 20 
horas, no Salón de Actos 
do Pazo da Cultura. 

M. G&LEGO ]ORRETO 
Pronúncia unha conferén
cia, o Vernes 17 ás 19:30 
horas, no Salón de Actos 
do Pazo da Cultura, organi
zada polo COAG. 

• EXPOSICIÓNS 

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 Abril. 

ISIDRO COR TIZO 
Nado en Bueu e licenciado 
en Be las Artes pola U. 
"San Carlos" de Valéncia, 
actualmente é profesor no 
Instituto ''Valle Inclán" da 
cidade e mostra a sua pin
tura na galería Sargadelos. 

GARCIA V ARELA 
Mostra parte da sua obra, 
até o· 17 de Marzo, na gale
ría 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. 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA 
DE CÁMARA SOLISTAs 
DE PARIS 
Oirixida por Didier Benetti, 
estará o mércores 22 ás 21 
horas no Auditório do Paz.o 
da Cultura. Entrada 500 pta. 

O COMBO 
DO MAl-ECÓN 
Salsa e son cubano da man 
diste grupo galega-cubano o 
Venres 16 ás 23 horas, no 
café-concerto Camawey por 
600 pta. Prezo que tamén 
hai que pagar por escoitar, 
neste mesmo local, o Sába
do 18 ás 24 horas, a Adolfo, 
de Los Iberos e Cánovas, 
Adolfo, Rodrigo e Guzmán. 
Algunha xente ainda se 
lembrará de Señora A.tul. 

COLÉXIO DE S. XOSÉ 
Realiza un festival escolar, 
o V enres 1 7 a partir das 4 
da tarde, no teatro Princi
pal, con entrada de ba[de 
até completar aforo. 

PIANO A DUAS MANS 
Conceno a cargo de Seve
riano Casalderrei e Miguel 
Fontenla, o Sábado 18 ás 
20:30 horas, no teatro Prin
cipal. Entrada de balde. 

•TEATRO 

TRAP AI-ANGA 
É unha compañia de títeres 
que realizará un grande festi-
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Gonzalo 
Sicre ocupa 
cos seus 
cadrasa 
galeria 
MarilG 
Marimónde 
OU!lENSE. 

Adolfo, ele 
Lo1 Iberos e 
Cánovas, 
Adolfo, 
Rodrigo e 
Guzmán, 
es~o 
Sábado 18 
no 
Camaweycle 
PONTEVEDRA. 

A zona escura, de Tim Roth 
(Grande Bretaña, 1998), reci
biu a Espiga de Prata no Se
minci 99. T om, quince anos, 
pertence a unha família feLz 
de clase média, aburrido e so
litário, descobre o terríbel se
gredo que comparten o seu 
pai e a sua irmá Jessie de 18 
anoo. Programada polo Cine
clube "P. Feixó" en sesións de 

Organizado polo Instituto Gale
go de Artes Escénicas e Musi
cais, na Aula de Cultura da Fun
dación Caixa Galicia de Santiago, 
co seguinte programa: o Venres 

1 7, ás 20:30 horas, a compañia 
Casa Hamlet representará A ve
lada de Londres; o Domingo 19, 
ás 18:30, Suripanta Teatro ce
nificará Volpone; o Luns 20, ás 

18, Espello Cóncavo subirá ao 
cenário coa obra Castelao sem
P,.e; e o Martes 21, ás 18, os Mo
nicreques de Kukas recriarán 
Cucarandainas. • 
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A soprano 
Cheryl 

Studer, 
acompañada 
de Jonathan 

Alderao 
piano, 

estará no 
Audilório de 

Gafiza,o 
Venres 17. 

Stefon 
Hams, 
eoseu 

grupa de 
imz, oferece 
un concerto, 

o Martes 
21no 

Auditório de 
Gataade 

SANTIAGO. 

val, o Martes 21, no Salón 
de Actos do Pazo da Cultura. 

' FEIRANTES 
N~ teátro Principal, o Xo
ves 23 e Venres 24, por 
Teatro do Noroeste. 

P. de Trives 
•TEATRO 

EN PÉ DE GUERRA 
Título co que sube ao ce-' 
nário da Casa da Cultura a 
compañia Teatrapo, o do
mingo 19. 

Redondela 
•CINEMA 

CA COMMENCE
AUJOURD'HUI 
Ou Hoxe empeza todo, de 
Bertrand Tavernier (Fran
za, 1999), que será proxec
tada polo Cine-clube Cla
queta o Venres 18, ás 21:30 
horas; no Multiusos do Pa
seo da Xunqueira. Conta a 
vida dun director de escala 
infantil nun rexión minei
ra estragada polo desem
prego ao pecharen as mi
nas, a sua relación cos cati
vos, as críticas situcións fa. 
miliares que poñen en dú
bida o estado de benestar . 

San Sadu.rniño 
•TEATRO 

SEN IR MAIS LONXE 
Será representada polo Te
atro do Aqui, o Venres 17, 
na Casa da Cultura. 

Santiago 
•ACTOS 

XORNADAS CASTELAO 
Organizadas polos CAF, van 
do 13 diste mes ao vindeiro 
5 de Abril. Para iste Xoves 
16, na Faculdade de Filolo
xia, está prevista a represen
tación de Castelao sempre 
pola compañia Espello Cón· 
cavo. Na Faculdade de Polí
ticas, o Luns 20, Francisco 
R odríguez falará sobre O 
sempre en Galiza e Castelao; 
o Martes 21, Xusto G. Be
ramendi farao sobre A hist6-
ria po"fítica e Castelao; e o Xo- . 
ves 23, Manuel Rei Romeu 
disertará sobre O pensamento 
político e Castelao. Todos os 
actos serán ás 20 horas. 

•CINEMA 

MI VIDA EN ROSA 
Proxectarase iste Xoves 16 e 
o Luns 27 na Aula de Cultura 
da Fundación Caixa Galicia 
ás 10, 12, 16 e 20 horas den
tro do Programa de Preven
ción de Drogodependéncias. 

• CONFERÉNCIAS 

PARLAMENTARISMO 
Por Miguel Artola Gallego, 
no Paraninfo da Faculdade 
de Xeografia e História, or
ganizado polo Coléxio Li
bre de Eméritos e a Univer
sidade, o Xoves 16. 

• EXPOSICIÓNS 

MARIANO GRUEIRO 
Galega de nación e fotó." 

O lápis do carpinteiro 

. Convocatórias 
XERAIS DE NOVELA E MERLIN 
O de novela, XVII edición, está dotado 

· con 2.000 .. 000 de pta. e o Merlín· de li
.- teratura infantil , XV edicion, con 
' 1.000.000 de pta. Poderán concorrer a 
- eles aqueles autores ou autoras de éal-

quer nacionalidade que presenten os ori· 
xirulis en -galega, conforme a norma vi· 
xente, inéditos e orixinais.-De cada obra 

'. presentaranse seis cópias en tamaño fó
lio ou holandesa, mecanografados a du
plo espazo, antes do 2 de Maio do 2000 
en Edicións Xerais de Galicia S.A., Dr. 
Marañón 12. 36.211 de Vigo. Co orixi
nal, que deberá presentarse baixo lema, 
adxuntarase, en sobre pecho, o nome 
completo, enderezo e telf. do autor ou 
autora asi como o título do libro, indi
cando no sobre para o Premio Merlin ou 
para o Premio Xerais de Novela segundo o 
caso. O Xúri emitirá o fallo no curso 
dunha cea que se celebrará o 24 de Xu
ño e os prémios poderán ser declarados 
desertas sendo a decisión inapelábel. 
Edicións Xerais de Galicia resérvase os 
direitos de edición sobre a obra premia
da en todas as línguas do Estado, coa po· 
sibilidade de cedelos a terceiros, poderá 
publicala sen limitación de número de 
exemplares nen de edicións. Os 5.000 
primeiros exemplares estarán libres de 
direitos de autor. A persoa beneficiária 
do prémio comprométese a renunciar 
expresamente a calquer pretensión sobre 
os direitos, recibindo gratuítamente cin
cuenta exemplares da obra publicada. A 
editorial convocante resérvase, así mes
mo, e durante seis meses a contar desde 
o dia do outorgamento do prémio, a op· 
ción de publicar calquer das obras pre
sentadas subscrebendo, a tal efecto, cos 
autores os correspondentes contratos. 

PRÉMIO "R. PIÑEIRO" DE ENSAIO 
Editorial Galaxia, con motivo do seu 
cincuentenário e co propósito de esti· 
mular a refexión desde Galiza, convo· 
ca por primeira vez iste prémio de 

acord9: coas -bases que se poden con
sultar na páxina electrónica www.edi
torialgalaxia.es ou solicitar á próprl a 
editorial (Reconquista l, 36.201 de 
Vigo), no telf 986 432 100 ou fax 986 
223 205. Dotado con 500.000 pta. e 
e5tátua comemorativa, será outorgado 
ao ensaio que posua maior fondura e 
orixinalidade e reuna méritos estilísti
cos e literários ahondo. O prazo de re
cepción de orixinais rematará o 26 de 
Xuño do ano 2000. A decisión, inape· 
lábel, do xúri -o consello de redacción 
da revista Grial- daráse a coñecer en· 
tre o 25 e o 29 de Setembro diste ano. 

VI BIENAL INTERNACIONAL DE 
GRAVADO X. PRIETO NESPEREIRA 
Caixavigo e Ourense convócana en ho· 
nor do artista ourensán, mestre do gra· 
vado, e dotado con un 12 prémio con· 
sistente en Medalla de Ouro e 1.000.000 
de pta; un 22 consistente en Medalla de 
Prata e 500.000; un 32 de Medalla de 
B.r.once e )50:000; ademais de cinco 
Mencións de Honra de 100.000 pta ca
da unha. lstes prémios non poderán ser 
declarados desenos e conlevan a dona
ción da plancha ou matriz á entidade 
convocante así como unha série nume
rada de 50 gravado.s asinado; polo artis· 
ta, correndo a estampación por conta de 
Caixavigo e Ourense. As obras premia· 
das e galardoadas pasarán a ser proprie
dade do fundo de arte da entidade con
vocante. Cada autor presentará un má· 
ximo de duas obra inéditas e orixinais, 
sen enmarcar e que non foran presenta· 
das anteriormente a nengun certame. A 
medida do pa¡x!l non podera ser inferior 
a 50 cm. por algun dos seus lados, nen 
SU¡x!rior a 70 x 100 cm. Adxuntarase fi. 
cha técnica da obra co título ano de 
execución, técnica específica, tamaño 

-da plancha e papel, estampador e tirada, 
fotografía (máximo 13 x 18 cm.}, e bre
ve currículo vitae do autor, así como o 
seu valor económico ~o obxeto de pcxler 

ser asegurada ou vendida. Poderanse uti
lizar a calcografía (augaforte, augatinta, 
ponta seca, barniz brando, maneira ne
gra, etc.) e xilografía. Pican exclu[das a 
litografía, serigrafia e calquer tipo de es
tampación mecánica. O prazo de admi· 
sión vai dci ·1 de Marzo ao 31 de Agosto 
de 2000 e as obras serán entegradas ou 
remitidas ao Departamento da Obra cul
tural de Caixavigo e Ourense, Avda. de 
Pontevedra 9, 2. 32.005 de Ourense. 
Entre as obras recibidas, o Xúri fará un
ha. escolla para o concurso, figurar no 
catálogo e participar na exposición que 
se realice por diversas localidades. As 
obras non escolmadas serán devoltas a 
portes debidos ou poderán ser recollidas 
do 1 de Decembro de 2000 ao 1 de Mar
zo de 200 l. As seleccionadas e non pre· 
miadas serán devoltas no prazo de dous 
meses a contar desde o remate da derra· 
deira exposición itinerante. O fa.llo do 
Xúri, inapelábel, farase público no acto 
de inauguración da exposición en No
vembro-Decembro. N on se responderaá 
dos desperfectos, roubos ou extravíos 
que poidera derivarse do uanspone ou 
accidentes. Máis información no ende
rrezo antes indicado ou no telf. 988 389 
173 ou fax 988 389 174. 

BOLSAS PARA FOREST AIS 
O Consello Superior de lnvestigacións 
Cientfficas convoca bolsas na área de 
forestais dotadas de 160.000 pta. men· 
sais durante un ano para doutores. O 
prazo de inscripción remata o 30 de 
Setembro diste ano e facilitan máis in· 
formación no CSIC Avda. de Vigo s/n 
Santiago de Compostela. Apdo. 122, 
15. 780 Santiago. 

CuR.so DE D ICCIÓN E TRABALLO 
DO TEXTO PARA ACTORF.5 
Organizado pola Asociación de Acto· 
res, Directores e Técnicos de Escena 
(AADTE), terá lugar do 20 ao 24 de 
Marzo, de 17 a 21 horas, no Instituto 

de Bacharelato "A. Cunqueiro" sito na 
ruado Porriño de Vigo. As prazas están 
limitadas a unha dúcea e os sócios te· 
rán que pagar 1.000 pta. e os que non o 
sexan 3.000, ingresando o importe na 
coma de Caixa galicia 2091-0348-15-
3040009198, enviando posteriormente 
por fax (981 584 171) ou persoalmente 
o comprobante bancário, lexíbel, e un 
teléfono de contacto, ou ben n o local 
da AADTE (Porta da Pena 10, baixo 
esqu. • actores@arrakis.es), tamén odia 
de comezo do curso, antes da sua aber· 
tura, caso de haber prazas libres. O s 
profesores encargados de impartilo se
rán Francisco Martfnez Barreiro, actor, 
músico e director de dobraxe; e Mª Te
resa Villar Álvarez, licenciada en fi . 
Loloxia galega. O obxectivo é a análise 
do texto teatral como material artístico 
e como material lingüístico, sempre ao 
servizo do actor e do ¡x!rsonaxe na sua 
relación co público. Será fundamen · 
talmente prát ico, traba llarase sobre 
textos aportados polos participantes e 
polos profesores, polo que os' al unos de
ben levar monólogos ou cenas prepara
das, ond o texto estea repartido equili
bradamente en tre os pesonaxes, e non 
superar os 5 minutos d duración. 

PROGRAMA A STEROIDE B-612 
E Satél ite Saturno, Satélite Saturno
Escolas, Choiva de Meteoritos, Espá
cio Descompresor e Son de Choiva· 
Escalas, convocados polo Concello de 
Santiago, abranxen teatro, espectácu
los multidisciplinares plástica, música, 
banda deseñada, licerarura infantil e 
xuvenil, xogos e xoguetes, conta con· 
tos, actividades de animación, audi 
cións didácticas e participación nun 
concerto en inglés. Para crianzas de 3 
a 12 anos e país, o prazo remata en 
Abril diste ano se non se cobren antes 
as prazas. Máis información no Dpto. 
de Educación e Mocidade do Concello 
de Santiago, telf. 981 542 369. + 

grafo, mostra a sua série 
"Vacas" no pub Avante 
(Cantón de San Bieito). 

Novo ás suas criacións, que 
se encontran na galería José 

ción que recolle obras do in· 
glés West, que lembran o su· 

han dan un concerto n o Valdoviño Auditório de Galiza, o Ven· 

EDUARoo CHILLIDA 
O escultor donostiarra reune 
peno de 80 obras a través 
dun percorrido cronolóx!co 

. que serve para aprezar as·dis
tintas etapas da sua obra 
p lástica. Obra sobre papel: 
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 até 
o 11 deXuño. 

LAVANDEIRA 
Mostra os seus deseños no 
pub Modus Vivendi. 

EvALomz 
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, fotografías 
e esculturas recentes, na ga· 
lería Trinta que ¡x!rrnanece
rá aberta até o 6 da Abril. 

MAREA NEGRA 
É c;_omo chaman o pin~or 
Antón Sobral e a poeta Oiga 

Lorenzo até o 21 diste mes. 

FERNANDO SINAGA 
Ten unha mostra das suas 
esculturas, na galería SCQ, 
até o 21 de Marzo. 

Ü ENSrNO 
NA II REPÚBLICA 
Mostra organizada pola Fun-
daci6n 10 de Marzo e debida 
a Hennínio Barreiro e An-
tón Costa, como integrantes 
do Comité Científico, e a 
Ricardo Gurriarán e Vítor 
M. Santidrián, no que res-
peita á documentación, e 
que se encontra na galería 
Sargadelos até o 18 diste mes. 

HEUREKA, CENTRO 
FINÉS DA CIÉNCIA 
Ordenadores, teléfonos mó-
hiles, intemet. .. a tecnoloxia 
pódese utilizar sen cofiecer o 
seu funcionamento, polo 
que ista exposición, denomi· 
nada "Comunicación", ten· 
ta explicar, de maneira prá· 
tica, en que consisten istes 
cámbios revolucionários . 
Non só presenta a tecnolo-
xia da información senón ta· 
mén a interacción humana e 
a comunicación animal. Re-
fráns que unen Europa. Vía-
xar no tempo coñecendo as 
culturas a través da escrita. 

. Falar cun ordenador na tua 
língua é"ihraducirao á sua. 
Fai de director dunha or-
questra virtual. Os paxaros 
teñen línguas e dialectos . 
Como se comunican os ca-
chalotes ... Até o 3 de Xuño 
no Museu do Pavo Galega. 
As visitas de grupos terán 
que ser concertadas co De-

rrealismo figurativo de Ma- res 17 ás 21 horas, cun pro-
• EXPOSICIÓNS gritte e nas que o mundo dos grama de obras de Schubert, 

soños fai posíbel unha aso· Schumann, Brahms, W olf e 
F OTOGRAFIAS ciación de imaxes absurda e Strauss. No mesmo lugar e á 

estrana. Os debuxos, óleos e mesma hora ¡x!ro o próximo Do Clube de Montaña de 

colaxes realizados por U . Xoves 23 estará a Real Fil- Ferro!, até o 19 de Marzo, 
Granell ¡x!nnétennos coñe· barmonia de Galiza dirixida na Casa da Cul!ura. 
cer a sua evolución desde a por Pedro Alcalde e con 

Vedr primeira etapa cubista até os Kolja Blacher no v iolino 
anos 60 nos que pinta as que interpretarán Grabstein 
"paisaxes máxicas". fur Stefan , d e G. Kurtág; •FESTAS 

Concerw para violino n 2 1, 
PACO PEST ANA de S . Prokofiev; Pelleas et XIX FESTA 
O escultor galega titula "A Melisande (suite ) , de G. DA AUGARDENTE 
estela do delírio" a mostra Fauré; e Pelleas et Melisande Que se celebrará en an Ma-
que podemos contemplar, (su ite ). de ] . Sibelius. lsta mede iste Domingo 19, on 
no Museu GraneU, até o 27 mesma filarmonía, dirixida se venderán os augardentes 
de Marzo. por Maximino Zumalave, premiados. As potas prend • 

dá un concerto didáctico, o ranse cara as 11:30 e destila-
HELENA ALMEIDA Xoves 16 ás 11 horas, tamén rán até o remate do con tido 
Portuguesa, diplomada en no Auditórío de Galiza. de cada alambique, aló polas 
pintura pola Ese.ola de Belas 8 ou 9 da noite. T amén se 
Artes de Lisboa, mantén a ANDRZEJ ÜLEJNICZAK destilarán aguardentes de bo-
mostra no CGAC que inclue Polaco residente en Bilbo,é rras polo ancestral sistema 
vários meios artísticos como un saxofoni sta t en o r de dos potes de barro. 
son fo tografia, cenografia, moita forza ainda que o seu 
instalacións e pintura. Até o é a combinación con sut ile· 
19 de Marzo za expresiva, grande impro· 

visador non adormece nas 
Luís SEOANE melodías senón que as ma· 
Retrospectiva sobre iste no· quilla para despois deixarse 
me fundamental da vanguar· levar palas suas ocurrén -
da artística galega no CGAC, d as, case sempre exultantes 
coa que o centro pecha o e desde logo orixinais. lste 
ano. Divídese en duas partes, Xoves 16 no pub Dado Dar 
a primeira recolle pinturas, d.á , en sesións de 23 e 01 
deseños e gravados datados horas, acompañado por Raí 
entre 1932 e 1979, e a segun· Ferrer, no contrabaixo; Jo· 
da, no soto, titulada Luís Seo- an Monet, no piano; e Da-
ane: grafista, e coproducida vid Xirgu,, na batería. 
polo IV AM, reune máis de 
lID cento de obras deseñadas STEFON HARRIS 
polo intelectual, entre as que Toca o vibráfono, colaborou 
se encontran libros, ;:¡fiches, con Cassandra Wilson e 
cartaces ou portadas de dis- Steve CoÍeman· nos seus ál-
cos. Até o 27 de Marzo. humes, foi votado': como o 

•MÚSICA 
mellar nóvo ~lento na Jaz· 

· Representación teatrál da obra de 
Manuel Rivas por Sarabela Teatro 
o Venres 17, ás 20:30 horas, na 
Casa da Cultura da ESTRADA; o 
Sábado 18, ás 18 horas, no teatro 
Principal de Santiago; o Xoves 23, 
ás 20:30 horas, no Auditário Muni-

cipal das PONTES; o Venres 25, ás 
20:30, !1º Auditário Municipal de 
N ARON; o Domingo 26, ás 
20:30, no Instituto de Ensino Secun
dário de RIBADEO; e o Venres 
31, ás 20:30 horas, no teatro Rosa-

paramento de Educación no 
telf. 981 583 620. 

PHILIP WEST 
&GRANELL 
O Pazo de Bendaña, sede da 

- ziz Maga.zÍne 'e elexido o me-
llor t o de jazz polo Nesweek 

CHERYL STUDER & Magazine . Agora, acampa· 
jONATHAN ALDER ñado por Tarus .Mateen, no 
A primeira é soprano e un· baixo; Terrean Gully, na 
ha das artistas máis solicita· batería; e TBA, no piano, 
das do panorama operístico oferecen un concerto, o 

Fundación Granell, acolle, até e de concenos, que acampa· Martes 21 ás 22:30 horas, 
o 27 de Marzo, unha exposi- ñada, ao piano, por Jonat· no Auditório de Galiza. 
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•CINEMA 

LA NIÑA DE rus SUEÑOS 1 
Fita que será proxectada, 
no Centro Cultural Caixat.Ji.. 
go, dentro das actividades 
para escolares, o Venres 1 7, 
Luns 20 e Martes 21, en se
sións de 10 e 12 horas. 

• CONFERÉNClts 

lOGA 
Organimdo pola Asociación 
de loga Sananda, Mario Satz 
falará, o Venres 17 ás 20 ho
ras, no Audit6rio do Centro 
Cultural Caixavigo. 

A ARQUITECTURA 
MODERNA NA ÜALIZA 
Por Celestino Braña, no Sa
lón de Actos da Fundación 
Caixa Galicia o vindeiro Xo
ves 23. Organ iza a Aso
ciación de Amigos dos Pazos. 

• EXPOSICIÓNS 

N ORBERTO Ü LMEOO 
Colga as suas pinturas, até o 
10 de Abril, na galería Ad 
Hoc (García Barbón 71) . 

MªF.GARCIA 
ZABARTE& 
M. P AROO DE VERA 
Mostran conxuntamentes 
as suas pinturas na Nova 
Sala de Arte de Caixavigo, 
até o 23 de Marzo. 

CHARO LAGO 
Releves cerámicos e escultu
ras na Sala de Arte de Cai
xavigo, até o 23 diste mes. 

E.5TÁNCIAS 
Título xenérico que esconde 
a mostra colectiva de doce 
criadores, licenciados ou es
rudantes dos últimos cursos 
da Faculdade de Belas Artes 
de Pontevedra, que acolle 
obras realizadas con distintas 
técnicas como son a fot.ogra
fia, vídeo ou escultura. Parti
cipan Marta Gefaell, Fabiola 
L. Pallarés, Eva Hemando 
Lirola Macarena Glez. Mu
ñoz, Manuel Rei García, Lo
ren Ares, Álex Mene, Belén 
Magariños, Rurén L. Ares, 
Sílvia Garcia Cairuo.5, Orea 
e Roi Paz. No Coléxio de 
Arquitectos (Marqués de 
Valadares 27). 

Ü FEMININO 
NA PINTURA GALEGA 
Mostra colectiva que se en
contra na galeria Saga e que 
poderemoo contemplar até o 
20de Marzo. 

XOAQUlN GARRIDO 
É o preso galego con máis 
anos na cadea, 19, e cumpri
rá condea o vindeiro verán. 
Ainda que nado en Leiro 
(Ourense), fo¡ en Vigo onde 
adquiriu a rebeldía proletá
ria que os anos no cárcere 
n on consegu iron borrar, 
ainda que aprendeu a trans
mitila co boli , coas rnans, 
facendo deseños e escultu
ras. No café O Bardo (Cer
vante 5), até o 20 diste mes. 

DARIO BASSO 
Colga as suas pinturas na ga
leria VGO até o 27 diste mes. 

Ü CINEMA DESDE 
AS SUAS ORIXES 
Propriedade do coleccio· 
nista Pato Ballesteros, a 
rnostra é unha completa re
copilación de documenta· 
ción gráfica, proxectores 
manuais e eléctricos, lan· 
temas máxicas, tomavistas 
de todas as épocas, sistemas 
leitores de son e os ele 
mentos rnáis xenuinos do 
proceso histórico da sépti· 
rna arte. Na Sala Temática 
de Caixavigo e Ourense 
até o 30 de Marzo. ,_ . T ........ ······ .......... ~··-····-~--. ···-. 

CARBONÁRIA, 
O Centro Portugués e a Bi
blioteca Museu República e 
Resistlncia de Lisboa, coa 
gallo de comemorar o XC 
aniyersário da República 
Portuguesa, organizan ista 
rnostra que podernos ollar 
en Rornil 12, 12 . 

ARMINOO SAWUEIRO 
Natural de Vila de Cruces, · 
titul~ "A selva de AlCcia" 
a rnostra que conxuga to
das as manifestacións ar· 
dsticas actuais e que em
preg a corno soportes as 
imaxes e texto até conver
telo en mensaxe pictórica. 
Na Casa das Artes até o 2 
de Abril. 

Luís SEOANE 
Consta 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 c ientífica e 
industrial; outro grupo reco
lle o significado do seu tra• 
ballo no teatro e na cria
ción da moderna poesía so
cial galega; outro, rnostra 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 rnostra fotográfica da 
colaboración na obra Caste
lao e a sua época, de Ricard 
Salvar, montada polo CI
T AC da U n iversidade de 
Coirnbra, e que frustrou a 
PIDE o mesmo dia da es
trea. Durante Marzo na ga
lería Sargadelos. 

A ESOJL1URA GALEGA 
Na colección Caixavigo, as 
novas incorporacións, no 
Centro Culrural Garcia Bar
Mn. Até o 19 de Mano 

Rro:: DÁ VILA 
Exposición que recolle un
ha escolma de imaxes dos 
proxectos rnáis importantes 
deste coñecido fotógrafo 
na Sala de Exposicións da 
Fundación Caixa Galicia, 
até o 14 de Abril. 

•MÚSICA 

CONTRADAN<;A 
O grupo folc dará un concer
to, o Venres 17 ás 19 horas, 
na Cava dos Ratos (Romil). 
Entradas por s6 300 pta. 

LA BoTTINE 
S OURIANTE 
Considerado como o mellor 
grupo folc canadian o, a 
enerxia do son Quebec, a 
influéncia celta, a sensuali
dade da salsa eo swing jaz
zero, son os ingredientes pa
ra oferecer, o Mércores 22 ás 
22:30 horas, un concerto no 
Centro Cultural Caixavigo. 

FRANCISCO ÜAMALLO 
&XosÉLÓPEZ 
Duo de guitarra que dá un 
concerto o vindeiro Xoves 
23, ás 20:30 horas, no Au
ditório do Conservatório 
de Música (Manuel Olivié 
23, O Castro). 

Anúncios de balde 
• A Asociación Cultural "A. Bóveda" 
da Coruña comunica que o vindeiro 
Venres 31 de Marzo comezará un 
Curso de Iniciación á Fotografla. 
As persoas interesadas en participar 
nista actividade poden informase no 
local da agrupación: Linares Rivas 
49, 111; ou no telf. 981 244 355. 

• En Camota (A Coruña), alúgase 
apartamento a cerón da prala en 
Semana Santa e tempada de verán. 
Terraza con vista ao mar, completa
mento equipado. Perguntar por Da
niel no telf. 981 761 144. 

• 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 Renault Tra
flcc de teito alto. Razón no telf. 986 
486 303. 

• A loita galeguista no Bierzo. non 
deber morrer. Apoia a nasa 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. 1 

• A A.C. Zalolra 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 ~ fotos e información de to
do tipo sobre Pontedeume e acampa
nado dun librifio 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 

• O portal electrónico da Comarca 
de Ourense-0 Carballiño do BNG 
ecóntrase en www.auria-bng.net 

• Galiza Nova de Compostela ven 
de editar calendários de peto plas
tificados coa foto de Castelao e o 
lema "Daniel Castelao, 1950-2000, 
a loita continua". Para solicitalo en-

•TEATRO 

DoBLE X IRO DANZA 
Co seu novo espectáculo 
"400 A S A", ba ixo a d i
rección artística de Cristi
n a Cameselle, o Sábado 
18 ás 21 horas no Auditó
rio do Cen tro Cultural 
Caixavigo. 

ÜS VELLOS NON 
DEBEN NAMORARSE 

via os teus dados e 4 selos de 35 
pta. a G· aliza Nova, rua do home 
Santo 54, baixo. 15.703 Santiago de 
Compostela. 

• Fruito da x1 edición do certame de 
Xevale Ecoloxia a Arte en Defensa 
da Natureza, baixo o noma de Esco
petas verdes, nace a poesia denún
cia de guerrilla a pral das fragas, bos
ques, ríos ... Envíanos as tuas poe
sias guerrilleiras ao apartado postal 
35 de Chantada, serán distribufdas 
como pasquines palas ruas das vilas 
e cidades denunciando tocio o que s6 
a poesía pode denunciar. 

•Vendo Renault 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 Caiendárió 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 fotografia de Castelao debi
da a Ksado en tamaño 45 x 32, por 
500 pta. máis gastos de envio. 

• Solicita o n2 5 do Boletín das Bri
gadas Chsiregss en Defensa do 
Património nos telf. 982 211 508 ou 
982243 990. 

• Esquerda Nacionalista (Mocida
de), editou o n2 6 da revista Manes
querda cunha análise sobre o funcio
namento interno de Galiza Nova; en
trevista aos antigos e antigas portavo
ces de EN-Mocidade con motivo do v 
aniversário; entrevista ao actual porta
voz de EN-Mocidade Vítor Cacharrón; 
Ramón Suárez Picallo, o deputado da 
emigración; Condicións laborais das 
empregadas de fogar; e un artigo so
bre Salvador Allende. Solicitáa no ap
do. 384, 15.780 de Santiago de Com
postela enviando 200 pta. en selos e 
receberala na tua morada xunto cun 
autocolante antimilitarista. 

• Traducións directas e inversas do 

Inglés por licenciado)OO fonnación ao 
nivel de posgrau nos EUA e experiérí
cia. Prezos razonáveis. Gumersindo 
Sánchez, telf. 655 367 715 - 981 255 
588. gsanchezgomez@hotmail.com 

• Vendo Cltroin ZX 1.9 O Advanta
ge. 95.000 km. (5 anos). Telf. 981 
261 024 - 609 703 170. 

• Renova~o. Embaixada Galega da 
Cultura, está a trabalhar na publi
ca~áo dum llvro de Moncho de Fl
"algo, "Conversas com Antom 
Arlas Curto" (cofundador do 
EGPGC), confiamos em que aginha o 
possas encomendar ou mercar nas 
livrarias. Ademais, oferece aos leito
res as seguintes publicac;óes, que po
dem encomendar ingressando o seu 
importe na canta seguinte : 0085-
0388-44-0000002545, seguidamente 
enviaráo o justificante do 'banco assim 
quanto o seu endereQ> para o aparta
do 24034, 28080 de Madrid. O Sere
no (M. de Fidalgo), 1.000 pta; Segun
do o caminho do vento (J.R. Rodri
gues), 1.500; Cantos de fada em do 
maior (J.R. Femandes), 1..000; Luzia, 
ou o canto das sereias (M. de Fidal
go) , 1.500; Contos do outono (J.R. 
Rodrigues), 1.000; Conversas coro 
Antom Arias Curto (M. de Fidalgo) 
1.500; Renovat;áo 2ou 3, 500 pta. 

• Ven de sair a nova revista lcárla, adi
cada aos contos e relatos curtos. Para a 
sua demanda (enviar selo de 35 pta.), 
ou vihdeiras colaboracións, diñxirse a X. 
Eduardo Martínez Amor, Rua Rafael Al
berti 21 , 42 B, 15008 A Coruña. 

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

•Véndense invernadoiros de mul
titúnel de parede recta ou de túnel. 
bon prezo. tlf. 981 199 484 Pergun
tar por António polas tardes. 

• Regálase cadelo duns 3 meses, 
sen raza concreta , moi carifioso. 
Deixade mensaxe no 981 370 319. 

• Galegas residentes en Talavera 
de la Reina quixeran recibir todo ti
po de cancións de berce ou para 
bebés, en galego, tradicionais ou re
centes, ou resefias bibliográficas on
de estén recollidas. Tivemos hai pou
co un neno e queremos cantarlle na 
nosa língua. Xavier Santos. Apdo. de~ 
Correos 14 O.P. 45.600 Talavera de 
la Reina. Toledo.+ 

obra de W arhol até o 22 de 
Marzo. Precisamente sobre 
iste último dará unha confe
réncia Alexandre Melo, iste 
Xoves 16 ás 18 horas, n a:-" 
mesma galería. 

Melga~o 

•CINEMA 

ToYSTRORY 2 

De C astelao, polo Centro 
Dramático Galego, baixo 
a dire cció n de Manuel 
Are oso , e con Alfo nso 
Agra, Pilar Alonso, César 
Carnbeiro, Marian Carba
llal, Xoan C asas, Nekane 
Femández, Xoan C . Me
xuto e outros no reparto, 
o Venres 17 e Sábado 18, 
ás 22:30, e Domingo 19, 
ás 20:30 horas, no CentTo 
Cultural Caixavigo. Taqui
lla telefónica no 986 238 
051. 

Vilalha 
•TEATRO 

CuCARANDAINAS 
Chárnase a peza que cenifi
cárán Os Monicreques de 
Kukas, o Mércores 22, no 
Auditório Municipal. 

Comisións Obreiras da Ga
liza nas suas diferentes eta
pas e cos acontecimentos 
laborais máis importantes. 
No Auditório Municipal. 

lste Venres 17 e Sábado 18 
ás 22 horas e o Domingo 19 
ás 15:30 e 22, no Audit6rio 
da Casa da Cultura. Iste mes· 
mo recinto acolle, o Sábado 
18, ás 15:30, o acto infanto
xuvenil de vídeo·anirnazón 
A casinha de chocolate. 

VUagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

Viveiro 
• EXPOSICIÓNS 

ce 00 DE ÜALIZA. 
MEMÓRIA VIVA 
Percorrido pola história das 

En rota 

Braga 
·• EXPOSICIÓNS 

ÜENOVÉS&A. WARHa.. 
O prirneiro rnostra a sua 
·pintura na Galeria dos Coim
bras (Largo de Sta. Cruz 
506), até o 12 de Ma.i\:o. E a 
galeria Mário Sequeira 
(Quinta da lgreja, Parada de 
Tibaes), acolhe a rnostra da 

• EXPOSICIÓNS 

MARIA AMÉLIA 
Mostra os seus óleos no Solar 
do Altlarinho até fina.is de mes. 

•MÚSI~ 

FATINHÁ 
Música brasileira no Solar 
do Alvarinho o Sábado 18 
ás 22:30.+ 
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La Bottine 
Sauriante, 
grvpofalc 
c:cmacr111no, 
olerece,o 
Méreares 22, 
un concierto 
noCenlro 
Cultural 
Caix:cnrigo. 

Ü DEBUXO NO S. XX 
Máis de setenta obras a 
través da que podernos co· 
ñecer as diferentes pautas 
que o deseño marcou se
gundo os rnovirnentos ar
tísticos ao longo do século. 
Da arte figurativa á abs
tracta. Na Casa da Cultura 
até o 19 de Marzo. 

•MÚSICA 

CORAL CASABLANCA 
Dá un concerto o Domingo 
19 na Casa da Cultura. 

SAFARI FOTOORÁFICO 
ÁS TERRAS DE LEMOS 
A Agrupación Cultural "Ale· 
xandre Bóveda" da Coruña in
forma que está aberto o prazo 
de inscripción para iste safari 
que tera lugar o 2 de, Abril e 
que será guiado por Lois Dié
guez. Máis información no telf. 
981 244 355 de 1 a 21 horas.• 

ROTA POLAS MÉDULAS 
O Clube de Montaña "Pasatern
pos" programa para o 19 de Mar
zo ista rota (sócios 3.000 pta; non 
sócios 4.000 incluíndo transpor
te! gufa, xantar e seguros). Para o 
25 e 26 de Marzo teñen prepara
da unha fin de semana na Ribeira 
Sacra (4.000 pta. sócios; 5.000 os 
que non o sexan) con aloxamen-

to no albergue de montaña de 
Montederramo, média pensión, 
guia, cabalo, BTI, arco, carreiris
rno e seguros. Para o 9 de Abril 
pensan facer a rota dos Muiños 
do Picón (Val do Rosal), sendo 
grátis para os sócios e custando 
1.000 pta. aos non sócios incluín
do guia e seguros. Máis informa
ción no telf. 649 030 468. • 

" 

~, 

• 
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Manfred Seidel e Xúlia Xovelo fuxiron da "aglomeración turística" de Málaga para mercar unha casa en Salceda. Os dous teñen fillos na Alemaña. P. BERGANTIÑOS 

Manfred Seidel promociona a 'calidade de vida gal~ga' entre os seus compatriotas 

O alemán que trOcou a Costa do Sol por Entenza 
-0- A. ESTÉYEZ 

Cando hai cinco anos Manfred Seidel consultou a compra 
dunha casa na parróquia de Entenza, en Salceda de Caselas, · 
o notário advertiulle que precisaba un permiso especial do 
Ministério de Defensa. A razón que alegaba era que tanto 

. Manfred como a sua compañeira Xúlia Covelo podian ser es
pias alemáns que se aproveitaban da proximidade de Portu
gal. "Cinco dias despois, pediume desculpas porque a medi- · 
da pertencia ao réxime anterior e non tiña sentido na Unión 
Euroepa", conta Manfred con grácia. A parella, tras cinco 
anos amañando a casá, pensa ficar definitivamente en En
tenz~ e, ademais, queren traer a familia e a amigos a Galiza. 

"No ,_verán virán outros ale
máns.~ Son xente q"Ue está pen
sando en retirarse pero que 
aborrecen o tipo de turismo do 
Mediterráneo. Teñen outras in
quedanzas e buscan fuxir das 
cidades", explica Manfred Sei
del. Desde Hamburgo, chegou 
a Andalucia -hai cito anos. "O 
clima foi un factor decisivo xa 
que no Norte de Alemaña non 
se ve praticamente a luz desde 
o mes de Outubro até Marzo. 
lnflue no carácter das persoas 
e o certo é que eu en Andalucía 
atopeime como na casa. Na 
Alemaña o habitual é traballar 
todo o ano e amasar cartas, 
con vacacións cada dous 
anos", comenta Manfred. 

Pero axiña se decatou qué non 
era o seu obxectivo viver rode
ado de turistas todo o ano "que 
che fan avergoñar de ser ale
mán". Engade que "hai zonas 
que foron vendidas aos extran
xe iros, que éhegan para ir á 
praia e emborracharse. Moitos 
dos que se quedan non teñen 

.. ' - .. 

intención de integrarse senón 
que pretenden que os servizos 
se adapten a eles". 

Un dos últimos traballos de 
Manfred foi á frente do seu pró
prio bar, en Torredemar, Mála
ga. "O primeiro idioma dos car
taces do bar era o español, se
guido do alemán e do inglés. 
Por suposto que estaba permiti
do que a xente da vi la entrara 
no bar, o cal é unha excepción. 
Moitos turistas españois que 
acuden aes restaurantes des
tas zonas non son atendidos. 
Se queras comer neles, tes que 
facerte pasar por alemán ou in
glés", canta Manfred. ''Talé asi, 
que cando me chegou o mo
mento de renovar os papeis 
neste concello malagueño, o al
calde felicitoume por non impe
dir o acceso aos españois", en
gade. Manfred Seidel tiña un 
espazo diário na emisora local 
da SER durante hora e media 
dirixido á comunidade alemana. 
"Explicaba aspectos da cultura 
esp~ñola para que os respeita-

ran, para que percuraran a inte
gración", explica. 

Mallorca e Andalucía están moi 
promocionadas na Alemaña, 
desde onde, por exemplo, é posi
bel viaxar até Ibiza con tarifas de 
quince mil pesetas ida e volta. 
"Para un alemán é baratísimo. 
Fletan vos char-
ters todos os dias. 

Entenza onde queda "a casa do 
alemán". Manfred e Xúlia co
mentan que "os galegas , ao 
contrario que os andaluces, tar
dan máis tempo en coller con
fianza. Pero, mentres en Anda
lucía hai moitos amigos de bar, 
de trato superficial, cando un ga
lega fala contigo xa sabes que 

te vai coñecer 
sempre", di Man

Galiza é o polo 1y 
aposto, xa que vo- irá Gal iza 
ar desde Alemaña 
a Santiago é case 
o dobre de caro 
que até o Porto", 

fred . "O albanel 
que estivo traba-
11 ando na casa 
convidounos a 
unha voda", en
gade Xúlia, a úni
ca ml:.lller da pa
rróq u ia que vai 
ao bar. "Ao entrar 
sempre pergunto 
onde deixa
chedes as mulle
res?', di rindo. 

diXulia. 

Xúlia emigrou a 
Hamburgo pero é 
natural de Vigo. 
"Aos alemáns 
aos que nós lle 
talamos de Gali
za gostan da eco-
1 oxi a, das rotas · 
en bicicleta, da 
vida tranquila. 
Son persoas que 
chegan a un lu
gar con inque
danzas, con inte-
rese por coñecer 

é moito máis 
caro para 
un alemán 
que viaxar 
a Mallorca. 
Un billete 
de avión 
Hamburgo-lbiza 
baixa até as 
15.000 pesetas" 

Os dous teñen ti
llos na Alemaña 
aos que lle gos
tari a quedar na 
Galiza. "Pero o 
retorno é duro; 
chegas á Galiza 
e méteste nun la
berinto para ob

a cultura e a história. Non só 
pensan en sexo e alcool", din 
Mantred e Xúlia. El entende o 
galega, "se non talan moi rápi
do", pero non o tala. "Penso 
aprendelo", di. 

ter información dos teus direitos. 
Desmoraliza", sinala Xúlia. Man
fred Tamén busca traballo. Pen
sa que o dominio do alemán po
deria valerlle en empresas que 
se adican á importación e á ex
portación. A sua taima é, men
tres, poder importar aos amigos 
e familiares da Alemaña ao lu
gar de Aldegode, en , Entenza. • 

A casa do alemán 

E os viciños? Todos saben en 

El Ejido 
XosÉ A. GACIÑO 

'Agora sí que irnos botar 
aos mauros". Así fala-
ban alguns militantes 

do PP en El Ejido na noite elei
toral do 12 de Marzo, despois de 
coñecer que o seu partido aca
dara máis do sesenta por cento 
dos votos nesa localidade alme
riense, tristemente famosa en 
toda Europa e en toda África 
polos incidentes racistas prota
gonizados por alguns energúme
nos autóctonos, que arremete
ron contra toda a colectividade 
magrebi como represália polo 
crime cometido por un só deles 
( detido ademais inmediatamen
te) . O respaldo ao PP era un 
trunfo do non menos famoso al
calde, Juan Enciso, que tanta 
comprensión mostrara contra os 
excesos dos energúmenos e tan 
pouca colaboración ofrecera pa
ra buscar saídas integradoras á 
marxinalidade na que v iven a 
maioria dos inmigrantes (e que 
propfcia esas situacións de inse
guridade para todos) . 

Evidentemente, non todos os 
cidadáns de El Ejido son racistas 
e moi poucos practican o lin
ch amento como sistema xudi
cial, pero a suposta maioria non 
racista do pobo ejidense non se 
molestou ainda en manifestarse 
contra o racismo. T ampouco to
dos os militantes do PP de El 
Ejido queren botar fóra ao 
mauros, entre outras causas por
que non é fácil atapar man de 
obra resignada a perder a saúde 
a chorros en invernadoiros a 
máis de cincuenta grados e con 
altas doses de insecticidas (de 
todas rnaneiras, xa están a pro
curar sustituir aos mauros por 
inmigrantes do Leste , loiros e 
con olios azuis). E desde logo o 
Partido Popular non é un parti
do racista e o eus dirixentes do 
Estado condenaron rotunda
mente as agre ións aos magre
bfs, pero esa marea de v t s que 
recibiu en El Ejido e en toda a 
comarca do Poniente almerien
se, beneficiária do duro tra allo 
inmigrante, ten moit que ver 
coa prometida r forma (para 
pior) da lei de tranxeiri . Pr -
cisamente esa pr m a fi i pri
meiro que rec rd u Rafael Her
nando desp is de e nv rt r 
en diputado eleito la pr vm
cia de Almeria. 

(Decididamente, o pr l ma 
de Haider é que non di imula 
nada).• 

V oLVER Ao REGO 

Cando Aznar celebraba 
no estaribel de G énova 
13, adema is da imaxe 

madridista da sua dona, desta
caba na transmisión radio-te
leivisada o vocerió do xogador 
número 12. Asi cando o presi
dente anunciaba xenerosidade 
e consenso con outras forzas 
políticas a p itada obrigou a 
que as TV filtraran o son am
bente. O mesmo sucedeu nas 
referéncias ao País Vasco, res
pos tadas pola xente co Viva 
España de Manolo Escobar, ou 
a petición de que Aznar brin
case ao son de "Que bote, que 
bote, polaco o que non bote". • 


