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Xesús Rábade Paredes 
A vida de Manuel Murguía 

Vida e obra dun grande 
intelectual e historiador. Unha 
biografía ilustrada 
do homenaxeado no 
Día das Letras Galegas 2000. 
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Queren impedir 
que forme grupo 

parlamentar mentres 
propícian o de Coalición Canária 

A pluralidade . do PP non 
Xrfit~~--z~ . .acada ao BNG 

A lei do turulo 
O espírito do Artigo 23.2 do Regulamento do Congreso era 
evitar que os partidos estatais se dividisen . en diversos grupos 
"territoriais" como pretendía o PSOE, pero non proibe unha 
cesión de deputados a terceiros. Asi o entenderon todas estas 
lex:islaturas os socialistas e, tamén, o PP. Pero agora o partido 
maioritário, que cederá un dos seus deputados a Coalición Ca~ 

· nária para que forme grupo, pretende opoñerse, nembargantes, 
· a que PNV e CiU fagan o mesmo co BN G. A argumentación 

causaria roibén, por canto, contrarüi}.mente ao que asegura o 
PP, a mesma Mesa do Congreso ditaminou en 1996 que UPN 
e PP son as mesmas siglas, se non fose porque entra n·a prácti~ 
c;:a secular de marxif1:ar a Galiza, de medila con distinta vara. 
O PP non só esquece o seu "centrismo" senón que aplica a lei 
turuleca ao non respeitar o pluralismo político e as regras de 
xogo que deberian ser as mesmas para todos.+ 
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ESTA SEMANA· 
ANOSATERRA ó DE ABRIL DE 2000 

Guiña apresentara o proxecto como unha medida de control para Elnosa 

Retiran a lei da ria de Pontevedra 
para ·vender· mellor Celulosas 

-4>- A. ESTÉYEZ - G. LUCA DE TENA 

Non satisfacia a case ninguén pero a .retirada da lei de proteción das augas da Ria de Pontevedra 
por parte da Xunta foi calificada como "un paso cara a privatización", por parte de oposición e eco
loxistas. Cúmprense agora tres anos do anúncio de Xosé Guiña dun texto que, fundamentalmente, 

· ia controlar do· verquidos contaminantes de Celulosas de Pontevedra. Agora, Manuel Fraga anún
cia a sua retirada definitiva, coincidindo co anúncio dun grupo empresarial de mercar Ence-Elnosa. 

on esperaban os parlamentá
rios, pendentes da votación defi-

..nitiva da· le1 pro_te~cción da ria de 
Pontevedra, que Manuel Fraga 
saise o Venres 31 de Marzo · 
anunciando a sua retirada. Co- 
mo reaccionaba_ o· promotor da 
lei , Xosé Guiña? Reafirmando o 
seu amor mutuo: "Quero a Fra-

··ga·e el quéreme a min". A corre
lación d.e forzas-dentro .do PP 
voltaba a ser tema de conversa 
nos corros políticos. 

De "complexo" calificou o presi- . 
dente. da Xúnta o proceso de 
elaboración dunha nova lei para 
todas as rias galegas, solicitada 
reiteradamente pola oposición e 
ecoloxistas en troques dun texto 
expecífico para unha soa ria. 
"Será o·máis rápido posíbel, pe
ro é un tema complexo, porque 
agora hai que- estudar as rias 
unha por unha. E ainda que hai 
moitos traballos feitos e moitas 
causas xa realizadas, cada un- · 

· ha ten os seus problemas e as 
suas peculiaridades", anunciaba 
o presidente da Xunta. 

A Xunt~ non é 
independente 
das poi íticas 
de privatización 
que dita o 
Governo central" 
FRA~CISCO TRIGO 

"A lei . de. protección da. ria de 
Pontevedra nunca foi, un proxec-

. to con vontade de defensa meio
ambientaL Era simplesmente un 
proxecto que prj3tendia dar satis
facción á-s.ituación de jnseguri
dade criada por Elnosa";·asegu
ra Miguel Cortizo, parlamentário 
polo PSOE. J'Tratábase.dunha lei 
mal fei:ta, só coa fábrica de Eln'o
sa na cabeza .. Hai máis empre
sas nesa ria",· sinala o deputado 
socialistas. O seu grupo abando
·aba o debate en -Febreiro. "con
vencidos de que non había von
tade de apliéala". O PP non acei
to u nengunha das emendas 
apresentadas polos grupos da 
oposición. 

Emendas rexeitadas 

Para Francisco Trigo, do BNG, a 
retirada de lei de protección da 

A Celulosa estragou moitas das posibilidades económicas da bisbarra polo deterioro ecolóxico da ria. A.N.T. 

r i'a de Pontevedra ten unha 
"clara relación" cun futuro proce
so de privatización. "A lei foi 
anunciada a bombo e platillo po
lo conselleiro de Política Territo
rial. Foi enviada ao Parlamento, 

debatida en comisións e en ple
no ainda que non quixeron acei
tar nengunha·das nasas propos
tas", sinala Trigo. 

"A retirada da lei dá idea de que 

o governo aa·· xuntq non é inde
pendente das políticas de privati
zación que se dictan desde o 
Governo central e que aféctan- a -
Celulosas e, por outra pár:te, su-

Pasa á páxina seguinte 
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Miguel Corti.zo, do PSdG·PSOE, e Antón Masa, da Asociación en Defensa da Ria. 

Vén da páxina anterior 
pon un desprezo total para o 
Parlamento, unha utilización 
descarada da Cámara, para de
batir un texto que non se vai 
aplicar'', comenta o parlamentá
rio nacionalista, que non aceita 
como válida a explicación de 
Fraga sobre a necesidade duha 
lei para todas as rias. As emen
das de BNG e PSOE ian nesa 
dirección. "É unha disculpa de 
mal pagador; non importa a con
taminación, nen a ria, o único 
importante é privatizar'', conclue 
Trigo. 

Vender mellor 

Unha lei para todas as rias foi 
tamén a solicitude reiterada da 
Asociación pola Defensa da 
Ria de Pontevedra, que tiña 
convocada unha manifestación 
para o Mércores 5 de Abril 
contra Celulosas. Anton Masa 
sinala que o porxecto de lei foi 
usado "eleitoralmente" . "De 
claquer xeito nunca tiveran tan
ta caralavada á hora de amo
salo, non só é unha agresión 
ao movimento ecoloxista senón 
tamén aos direitos da cidada
nia, representados no Parla
mento", canta o responsábel 
da asociación. 

Dubidaba Antón Masa de que se 
chegara a aplicar a leí. "Na aso-

ciación pensabamos que se ia di- CCOO, unha victória 
latar a sua aprobación, que non 
se chegaria aplicar ou se comple- "Neste caso a Xunta cedeu ás 
mentaria cunha serie de normati- presións dos que defendemos a 
vas que amortigüeasen os seus compatibilidade do emprego co 
efeitos", di Masa. M meio ambiente", 
"Non é cribe! que iguel Cortizo sinal_a Xavi~r 
se retire para ela· • Donx1I, responsa-
borar unha lei pa- afirma que, bel de Política In· 
ra todas as rias. . dustrial de · 
Xa o terian feíto Slmplesmente, CCOO. Poucas 
se quixesen, só é coa le1· voces saltaro.n 
precisa vontade. desde as centra.is 
En todo caso, reti- de protección si~dicais para 
rase porque se . • opinar sobre a re-
pode vender me- me1oamb1ental tirada desta lei, 
llar sen nengunha d . . dirixida a un 
lei que as contro- re UCI nanse maior control de 
le", di. e 1 1 os vertidos e u osas? ~~ro 

Cortizo, do 
PSOE, reseña 
un aspecto "fun-. 
damental" para 
entender a deci-
sión da Xunta. · 
"Desde o ano 

ás rias. 

1995 existe unha lei de protec
ción meioambiental que, se se 
aplicara a todas rias, cambiaría 
moitas das prácticas sobre ver
quidos e contaminación. A pro
ba da política meioambiental do 
Governo galega é que esta leí 
non se aplicou. Existen, ade; 
mais as normativas da UE. E 
dicer, para a Xunta o meioam
biente é un floreiro a utilizar 
cando convén", explica. 

en Com1s1ons 
Obreiras, a deci
sión da Xunta é -
considerada unha 
victoria . "Nesta 
ocasión trunfou a 
racionalidade e a 
xustiza social", 

reitera Donxil. Engade que esta 
central sindical sempre de
fendeu " a necesidade de facer 
compatíbel a defensa da Ria de 
Pontevedra co mantemento dos 
postes de traballo en Ence-El
nosa, buscando, iso si, comple
tar o ciclo produtivo, aplicando 
técnicas non contaminantes ou 
mesmo considerando o próprio 
translado da factoría, se fose 
imprescindíbel". + 

O alcalde de Pontevedra e o translado de Elnosa 
"Con ou sen lei, Elnosa é unha 
empresa nociva, insalubre e 
perigosa". O alcalde de Ponte
vedra, o nacionalista Miguel 
Fernández Lores, mantén que 
a empresa que subministra 
cloro a Ence non pode seguir 
na sua ubicación. "Recoñece
mos que se reduciu o cloro al
macenado 1 que se tomaron 
medidas de control, pero, polo 
de pronto, os viciños de Pon
tevedra teriamos que someter- · 
nos a un plano de evacuación 
se algo falla nesta fábrica", 
engade. 

Fernández Lores xa mantivo 
máis de unha entrevista con 
representantes da SEPI nas 
que manifestou a sua oposi
ción á privatización. "Vender o 
complexo dificulta o seu trans
lado. Nos plantexamos que se 
se manexa unha cifra de ven
da de trinta mil millóAs de pe
setas, e transladar Elnosa cus
taria entre tres mil e cinco mil 
millóns .• é factíbel facelo a cur
to prazo. Entendemos que o 
·translado de Ence é máis com· 

plexo e precisaría máis tem
po", sinala. "A SEPI prefire pri
vatizar porque, como. empresa 
pública, tampouco ten planos 
de transladar Elnosa e, inclu
so, asume pechar a fábrica. É 
dicer, o Estado toma a deci
sión de vender empresas pú
blicas, non de recolocalas", 
engade. 

Conservar os postas de traba
llo pero priorizar a saude da 
ria e dos viciños de Ponteve· 
dra en relación a Celulosas é 
un dos obxectivos da equipa 
de Miguel Fernández Lores. 

"No seu dia o grupo parlamen
tári o calificou o anuncio de 
Guiña sobre a lei da ria de 
Pontevedra de propagandísti
co, o tempo deunos a razón. 
De calquer xeito, van atapar 
coa oposición de governo mu
nicipal. Para nós é preciso 
buscar alternativas e rematar 
cunha situación, xa non de 
malos cheiros, senón de peri
gosidade, que xa dura máis de 
trinta anos", afirma o alcalde.+ 
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Transladar a fábrica, 
cambiar de tecnoloxia, 
prescindir de Elnosa 

Tirar benefícios dos erras dos demais, como quería 
_ aprendernos nas páxinas da Mandrágora o secretário da 

segunda chanceleria de Floréncia, é unha das preocupacion 
dun Fraga terminal, apurado na sua terceira idade por 
demonstrar con feitos que o Estado lle cabe na cabeza para 
algo máis que para recítalo nun tribunal de oposición. 

. A Celulosa de Pontevedra era o tema de exame para un politico 
que chegaba á presidéncia da Xunta no 89 ca- guión, escrito por 
un estadista que asume un retiro menor, xerarquización 
denigratória para a Autonomía que Fraga procura corroborar 
con constantes invocacións á importáncia de España. 

Por que era importante a solución do grave problema de Ence
Elnosa para o governo de Fraga?. Sen censura, o cargado 
expediente ecolóxico da fábrica xa non se pode agachar e 
Fraga comprométase (en campaña e desde a presidéncia) a 
solucionalo: O seu obxectivo é completar o ciclo de papel e 
converter unha indústria de enclave, con tecnoloxia obsoleta, 
nun complexo papeleiro. Fraga esperaba realmente coller a 
granada contaminante e volverlla a oposición con toda a 
poténcia dun erro que estoura demagóxicamente contra os 
seus adversários políticos. Só que o seu coñecemento do 
Estado non é dinámico nen actualizado, como ten probado 
repetidas veces. O Instituto Nacional de lndústria (/NI), 
pechoulle a porta na cara cunha resposta fraguiana: as cartas 
da indústria xa foran repartidas. Para Galiza, nen auga. 

A lavazada do Estado que tªn ben presumía coñecer provocou 
en Fraga unha resposta temperamental que consisteu en 
reclamar o concurso do máis autorizado auditor medioambiental 
da UE e probar que Ence-Elnosa é unha hecatombe ecolóxica. 
Nen asi chegarían a fábrica de papel ou o translado de Elnosa, 
o desvío ou a parcelación do problema soñados polo político 
para consolidar de feito o nocivo complexo e ridiculizar á 
oposición. O Estado cont~staba que a alta rendabilidade na 
fábrica consisti8: na sua condición de inaceitábel para o medio 
ambiente, algo que a Asociación para a Defensa da Ria ven 
proclamando desde a sua fundación. 

A nova oportunidade de virar vício en aparente virtude e 
resarcirse do ridículo chega coa privatización de Ence-Elnosa. 
Os accionistas privados do grupo prefiren mantero statu-quo (a 
mesma marxe de beneficios sobre o sacrificio do paísj e 
desafían con ·éxito a presión de Fraga sobre o governo de Aznar 
para traspasar as accións do Estado. Esta é razón da Leí da 
Ria, a segunda ini~iativa ecoloxista de Fraga que non ten como 
obxectivo rematar coa contaminación senon transladar o 
problema desde a Xunta á oposición, presumibelmente 
conformada cos intereses dun novo grupo industrial galega. 

Hai que celebrar realmente, como Fraga anticipa, que a 
pasteira de Lourizán se privatice e nacionalice? Resposta: 
unha fábrica contaminante, de tecnoloxia obsoleta, ao pé 
dunha cidade, nunha ría incmparábel, non se pode defender: 
Que a Xunta faga cumprir a Lei e evite as emisións molestas e 
non autorizadas. Esta é a sua primeira obriga e o seu 
compromiso. Que conteste a continuación a esta pergunta: o 

· espazo hoxe ocupado por Ence-Elnosa, que entala o habitat 
Pontevedra-Marín, non produciría como proxecto urbano 
beneficios que permitirian transladar a pasteira, cambiar a sua 
tecnoloxia superada e prescjndir da fábrica de cloro? Quen se 

· atreve a minimizar, en termos de valor multiplicado da terra en 
toda a ría, a desaparición deste ponto negro? Fraga 
compórtase coma un pésimo político se teima en buscar a 
contradicéión da oposición para satisfacer o seu orgullo 
persoal, antes que o benefício para o país. Galiza ten que ser 
capaz de transformar a sua riqueza madeireira pero non co 
modelo imposto pola forza hai trinta anos en Lourizán. Toda 
Escandinávia e o País Basco libráronse hai te·mpo da 
tecnoloxia de pasta ao sulfato que o Estado mantén na ria 
coma anacronismo de alto benefício. Cámbiese o sistema, 
múdese a fábrica (é posibel) e pasen as accións a un grupo 
galega capaz de desenvolver o ciclo completo. Revísese o 
papel principal otorgado pala Xunta nesa operación a Fenosa, 
grupo industrial con sede en Madrid (ali paga os seus 
impostas) e xa beneficiado pola Xunta de Fraga coas 
millonárias concesións do plano Mega, ó proxecto da Umia, as 
mini-centrais e o deseño actual de Sogama, negócios para a 
elétrica que non solucionan como ben se vé os expedientes 
públicos delegados nela poi a Administración autonómica.• 

· A NOSA TERRA 
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Francisco Trigo, parlamentario do BNG, e Xosé Cuíña, Conselleiro de Ordenación do Território, á direita do Presidente Manuel Fraga, no Parlamento. A. PANARO 

O proxecto entrou no Parlamento por vez primeira en Maio de 1997 

"Levarei ao Consello da Xunta 
unha lei de preservación da ria 
de Pontevedra. A única na Ga
liza. Por lei. lso verano voste
des en cuestión de dias e a 
presentareina aqui, en Ponte
vedra". O eco das palabras de 
Xosé Guiña en Abril de 1997 
quedou diluído tras a recente 
decisión do. Governo galega. A 
lei que apresentaba o conse
lleiro Guiña afectaba a doce 
municipios: Pontevedra, Marín, 
Cangas de morrazo, Bueu, 
Poio, Sanxenxo, Barro, Campo 
Lameiro, Cardedo, Cotobade, 
Forcarei e Ponte Caldelas. Non 
se podeiran e.fectuar verquidos 
sen autorización previa da 
Xunta e estipulábanse .san
cións de até cen millóns de pe
setas por infracción, con recur
so posíbel, e incluso clausura 
da factoría. 

O periplo de 'un ha lei única' 
Pero era Elnosa a. grande afec
tada do texto, xa que quedaban 
proibidas a utilización de su_bs
tancias, fundamentalmente o 
mercúrio, empregadas pola fá
brica de cloro. "A lei foi unha to
madura de pelo desde o primei
ro momento", afirma Miguel Cor
tizo, do PSOE. Os socialistas 
criticaron que o texto só se cen
trase en Elnosa "deixando fora a 
outras fábricas contaminantes 
que están ubicadas ao longo da 
ria". Segu_ndo sinalaba Guiña na 
apresentación da lei, as empre
sas que nun futuro se instalanse 
na ría serian obxecto de novas 
exixéncias, denegándose as li
cencias " q todas aquelas que 
potencialmente podan supoñer 
un riso para a calidade meioam
biental da ria de Pontevedra". 

En Maio de ~ 997 a lel entra no 

Parlamento, un mes máis tarde 
os grupos apresentan as suas 
emendas. Non se tramitaba de 
urxéncia polo 

listas do conselleiro Xosé Gui
ña, mentres que Miguel Cortizo 
amósase contrário a que sexa 

só unha ria, a de 
que o proxecto 
de lei queda en 
suspenso tras a 
disolución do 
Parlamento a 
causa das elei
cións autonomi
.cas celebradas 
en Outubro dese 
ano. Por segun
da vez o proxec
to entra no Parla-

Cuíña prometeu 
¡ apresentar a lei, 
i despois de dala 

Pontevedra , a 
que se convirta 
nun caso"singu
lar". O conserva
dor Xan Casares 
foi o encarrega
do de defender o 
texto, sinalando 
que era preciso 
separar a "ideo-
1 ox i a política" 

1 -¡ a canecer en 
! Pontevedra 

mento en Xanei-
ro de 1998, pro-
ducíndose o de-
bate en Marzo. A 
deputada na-
cionalista Salomé Alvarez califi
ca o proxecto como un xeito de 
resolver as promesas eleitora-

das "cuestións 
meioambientais" . 

Cortizo xustifica 
o abandono do 
PSOE da comi -

sión que debatía o texto, no pa
sado mes de Febreiro, tras un 
baleiro de case dous anos, "por 

Antón Masa, da APDR, lembra que a Xunta ainda ten abertos dous expedientes contra Ence-Elnosa 

non querer ser comparsas do 
governo". Unha das emendas 
que postulaban desde o PSOE 
referiase á moratória de entre 
un e cinco anos para que Elno
sa modificase o seu proceso de 
produción até axustarse ao tex
to legal. A presión dos ecoloxis
tas fixo que ret irararan este 
ponto. Os días previos á retira
da definitiva do proxecto , saia á 
luz a intención dun grupo dem
prearias, dentro do cal estaria 
Fenosa, as caixas de aforras de 
Vigo e Ourense ademais de Fo
resgal , de mercar o complexo . 
Victoriano Reinoso ataca a lei 
como un atranco para a privati
zación de Ence-elnosa. Fraga 
zanxa a polémica retirada pola 
"necesidade dun estudo máis 
fundo da Xunta que debe, can
do pode, plantear as causas 
doutro xeito". + 

Os ecoloxi~tas ~enú~cian o perigo de Celulosas pésie á sua modernización 
"Tan pronto como se teña notí
cia dunha fuga de cloro, inde
pendentemente da sua intensi
dade, deberá tratar- de. corre
xirse xa que as ·fugas sempre 
aumentan". A recomendación -
obvia estaba recollida no ma
nual de "normas básicas de 
Seguridade entregadas aos 
atraballadores de Elnosa can
do eran contratados. Os .sindi
catos cifraban en dezasete os 
traballadores mortos por .esca
pes de cloro no ano 1979. Ofi
cialmehnte só 'foran duas as 
vítimas da fuga. Anos despois, 
en 1994, produciase outra fuga 
que bloqueaba os telefonos de 
protección civil, Governo civil e 
concello. A empresa negaba 
que fose cloro. Naque! mo
mento, a división na Xunta so-

bre o futuro da fábrica -que 
subministra cloro a Ence era 
palpábel; o daquela dele.gado 
da cons.ellaria de Ordeacióñ do 
Territorio e Obras Públicas ; 
aniosábase partidário ·de pe-
char Elnosa. · · 

Os peíigos que entraña o com
plexo Ence-Elnosa sobre a po
voación de pontevedra ·-a re
novación de equipas de produ
ción chegou nos anos noven
ta- sempre foron ·motivo de 
preocupación para o move
mento ecoloxista. Xa na déca
da dos noventa, os grupos de 
defensa do meioambiente de
nunciaron outros intentos em
presari ais de fabricación de 
pasta de papel, semlleantes ao 
do Ence, nc!s Pontes e Narón. 

Antón Masa, da Asociación pa
la Defensa da Ria, recoñece 
que-a aplicación 
do texto elabora-

.segundo explica o presidente 
da Asociación pola Defensa da 

Ria de Ponteve
dra, o texto re

d o pola xunta 
, significaría o pe
che de Elnosa. 
"Non só estabe-
1 eci a o nível de 
verqueidos de 
mercurio permiti
dos, senón que 
estabelecia a 
sua existencia se 
a procedéncia 
era das materias 
primas . No caso 

· 
1
De ~plicarse 
o proxecto 

collia lexislación 
ant~rior excepto 
no caso dos ver
q ui.dos de orga
noclorados e 
mercurio. "Unha 
das razons pa
las que alega
ban preparar un
ha lei só para a 
ria de Ponteve
d r a era pala 

de Elnosa , o 

de lei, Elnosa 
te ria 
que pechar" 
ANTON MASA 

mercúrio proce- _ 

condición espe
cifica da sua 
contaminación. 

de do proceso de fabricación, 
polo que teria que ser pecha
da",--COf}lenta Masa. 

Esa especificidade dana funda
mentalmente os verquidos de 
organoclorados e mercúrio, un-

ha clara referéncia a Celulo
sas", sin ala Masa. Engade que 
mália, estaren considerados 
dentro da legalidade, "os ver
quidos de Celulosas son tóxi
cos segundo o ln~tituto Na
cional de Toxicoloxia, sobre to
do tendo en conta que existe 
un banco de marisqueo a ca
rón". 

Defende Antón Masa que os da
tos oficiais sobre niveis de con
taminación dan resultados moi 
elevados "e unha proba de que 
os verquidos do complexo son 
perigosos está na mesma Xun
ta, que ten abertos dous expe
dientes, un contra Celulosas e 
outro por un verquido ilegal de 
mercúrio procedente de Elnosa 
a unh~ vi~ pública".+ 



ó PP procura unha regandixa legal para oporse a que;· a BNG. coristitua grupo 
' . . . 

A Mesa do Congreso recoñeceu en 1996 · 
. a legalidade da cesión de deputados 
*A. EIRÉ 

O BNG terá que agardar ainda 
vários dias para saber se pode 
contar con grupo parlamentá
rio próprio ou non. No PP, por 
decisión de Aznar, opóñense 
pero queren atopar unha re
gandixa legal para que non se 
vexa perxudicada a sua imaxe 
centrista. O problema está no 
doble raseiro que terá que 
adoptar á hora de formar gru
pos, permitindo o de ce e im
pedi ndo o do BNG, sobre to
do cando a Mesa do Congre
so recoñeceu en 1996 a lega-
1 idad e da cesión de deputa
dos e considera a UPN e ao 
PP como a mesma formación. 

"Cal é o problema do PP para 
aceitar un grupo parlamentário 
do BNG se, con maioria absolu
ta, fai un acordo con Coalición 
Canária no mesmo senso"?, 
pergúntase o parlamentário na
cionalista Guillerme Vázquez. 
Prefire que contesten os cidada
nos e vóltase a perguntar: "al
gun eleitor galego cavila que es
te é un fraude". 

Pero ao PP, un has dóenlle e ou
tras próenlle. A Mesa do Congre
so autorizou a constitución do 
grupo parlamentar de Coalición 
Canária en 1996 nun acordo no 
que se recoñecia a legalidade da 
cesión de deputados. Asi reza a 
resolución á que se acolle o 
BNG: "en atención a unha inter
pretación finalista do aryigo 23.2 
do Regulamento, no sentido de 
que se impide que formacións 
políticas que non se enfrenten 
perante o eleitorado formen gru
pos parlamentários separados, 
pero non que algunha delas ceda 
os seus deputados a outra for
mación para o cumprimento dos 
mínimos previstos no parágrafo 
primeiro de dita preceito". 

A presidenta do Congreso, Luisa 
Fernanda Rudi, en declaracións 
a Radio Nacional de España re
coñeceu a legalidade do BNG a 
formar o seu próprio grupo. O 
voceiro do Governo central en 
funcións, Josep Piqué, facia o 
mesmo. Un e outro remitf anse 
aos precedentes. O voceiro do 
PP Luis de.Grandes, despois de 
entrevistarse unha hora coa de
legación do BNG, afirmou que o 
PP se negaba a permitir a cons
titución do grupo parlamentário 
do BNG. De Grandes recmñeceu 
a "lexitimidade" dos nacionalistas 
galegas, pero advertiu .que se 
subvertia a "legalidade", pois o 
espíritu da norma non era o que 
pretendía o BNG. 

En dias anteriores sucedéronse 
os posicionamentos do PP a es-

- te respeito, sendo contraditórios. 
Mentres na Galiza, con Fraga e 
Cacharro . Pardo á cabeza, arre
m~tian contra a posibilidade do 
grupo parlamentário do BNG, al
cumando o teito de "fraude de 
lei" e de "perversión", cando non 
de "subvertir a lei", desde Madrid 
recoñecian que non gastaban 
desta·posibilidade, pero admitian 

Os deputados do BNG, Guillenne Vázquez e Francisco Rodriguez, entrevistáronse co 
. voceiro do PP no Congreso, Luis de Grandes. :· X. CARBAUA 

o inevitábel. Tanta é asi que a 
maioria dos meios de comunica
ción, canto máis afectos ao PP 
máis forte, criticaron non o teito 
de que o BNG constituise o seu 
próprio grupo, senón o xeito de 
constituilo, primeiramente --dicia
se-con ERC e EA (legos no re
gulamento cameral) e, logo, co 
PNV, co que situaban ao BNG 
como "retén de Uzarra". 

A excepción galega 

No PP semellaban dispostos a 
permitir o grupo do BNG sempre 
e cando os nacionalistas gale
gas quedasen desacreditados 
políticamente, mostrándose su
peditado ao nacionalismo basca, 
quer dicer, á violéncia. Pero no 
momento que o BNG anúncia 
que CiU lle cede un deputado, 
(ao rematar o periodo de se
sións, despois do verán, os de
putados voltarian ao seu grupo) 
a campaña contra o BNG xa non 
é posíbel, sendo o próprio Aznar 
o que decide, persoalmente (se
gundo informacións do próprio 
PP), vetar o grupo do BNG. 

Ainda así, tanto a nova presiden
ta do Congreso, Luisa Fernanda 
Rudi, coma o voceiro popular, 
Luis de Grandes, non pechan a 
porta totalmente á petición do 
BNG, afirmando que "serán os 
servícios xurídicos os que teña a 
derradeira palabra". Semella que 
están tentando atapar un dicta
me que xustifique a constitución 
do Grupo Canário e a exclusión 
do Grupo Galego-BNG. 

Segundo as declaracións de 
membros do PP, a argumenta
ción poderia vir dada ao consi
derar que o Grupo Canário se 
formaria con membros da UPN e 
non do PP, polo que non se rea
lizaria a subdivisión dun grupo. 
Pero a Mesa do Congreso fixo 
en 1996 unha interpretación fina
lista e non legalista (á que se re
fire Rudi) do artigo 23.2 do Re
gulamento, no senso de que es-

te impide a división dunha for
mación política en diversos gru
pos parlamentários, pero non a 
cesión a un terceiro. Así se reco
lle tamén no Diário de Sesións 
cando ó debate do citado Regu
lamento, deixando constáncia de 
que, con este artigo, o que se 
trata de impedir é que o PSOE 
se divida en diversos grupos 
''territorriais", como pretendia. 

A maior abondamento, a Mesa 
do Congreso considera en 1996 
que PP e UPN son a mesma al
ternativa política. As actas talan 
lit~ralmente de "entidades políti
cas que aparecen coma unha 
mesma alternativa perante -0 

eleitorado". 

Así as causas, o voceiro do 
BNG, Francisco Rodrígu_ez se
gue a considerar que a legalida
de "está toda .a favor do BNG e, 
de negarse o PP, estariamos 
nun agrávio comparativo contra 
Galiza''. Desde o BNG calificase 
esta posibilidade coma "unha
auténtica monsturosidade" per
guntándos~ porque, "precisa- ' 
mente Aznar é capaz xa antes 
da sua investidura de rachar a 
imaxe centrista coa que se quer 
enteitar, escachizando as reglas 
de xogo deste sistema político". 
Francisco Rodríguez afirma que 
o BNG, ainda que con menos 
meios, vai ''vai seguir tacendo a 
mesmo traballo político no Con
greso con grupo ou sen el, pero 
a batalla política xa a gañou: re
tratou ao PP e o papel que lle 
ten asinado a Galiza". 

-
De negar a Mesa do Congreso a 
petición do BNG, tomaria a pri
meira decisión xa dividida, pois 
todos os partidos están a favor 
da proposta do BNG (incluido o 
PSOE, que se mostrou contrário 
na Galiza). Os nacionalistas ga
legos apresentarian un "recurso 
de reposición" e, de ser desfavo
rábel, demandarían unha sen
téncia do Tribunal Constitucional 
que están seguros de gañar.+ 

ANOSATERRA . 

A Administración anúncia que a autoVia 
do Cantábrico no~ chegará a Ferrol 

. A demarcación de Estradas do Estado na Galiza vai propor 
ao Minlstério de. Fomento que a autovia do Cantábrico dis- . 
corra polo interior do país. através d~. Ribadeo e Vilalba afé· 
conectar coa autovia do Noroeste ná localidade de Baamon
de. ;o anúnciq supón a exclusión da éh'egada até Ferrol, asi 
como a opción de que vaia pªrella:ao..Jio ~o. 0 trazado que 
propqn a Demarcación de J::stradas, aá~mais de marxinar ~ 
a ·toda a ·Mariña, suponlle ao Ministérío de· Fomento un 
aforro de cincuenta ~ Cinco mil millóns de · pesetas e se
senta e catro quilómetros. Oeste xeito, a conexión de Fe
rrol coa · autoestrada dependería .cfps piarías da Xunta, xa 
que a Administración autonómica é· a titular desta .estrada e 
é a que poderia construir unha variante de Ferro! a Vilalba. • 

Declarados ilegais 
os contratos blindados na Administración 

5 . 

O fenómeno dos contratos blindados dos altos 
executivos pertencen ao mundo da empresa privada, se
gundo unha senténcia do Tribunal Superior, que declarou 
que non caben na Administración pública. A senténcia 
produciuse despois dun recurso apresentado contra un 
contrato asinado en 1993 entre a Auto~idade Portuária de 
Ferrol e o seu daquela presidente, Vicente lrisarri, polo 
que se· estabelecia unha indenizacióñ ao ser cesado polo 
Ministério de Fomento, como asi sucedeu en 1996, polo 
que cobrou unha indenización de sete millóns de -
pesetas, cantic;tade que agora terá que devolver .. + · 

1 

O irmán dun alto cargo da Xunta conquiriu. a 
adxudicación dun concurso 
En 1994, Rosendo Figueroa, irmán do secretário xeral da 
Consellaria da Presidéncia, Pablo Figueroa, era sócio da 
empresa Servizos de Auditoria e Consulting de Empresas, 
que conqueriu a adxudicación dun concurso da Consella
ria de Pesca para unha asisténcia técnica para a implanta
ción dun sistema informático de contabilidade nas contra
rias .de pescadores. O concurso realizouse polo trámite de 
ürxénc'ia e só houbo dez días para apresentar ofertas . 
Posteriormente, Rosendo Figueroa abandonou a empresa 
para pasar a ser secretáiro xeral do ConseJlo de Cantas.• 

Deixadez da Xurita· na regulación 
do transporte da ria de F~rrol 
O transporte marítimo na ria de Ferrol está nunha 
situación de tal precariedade q·ue o servizo entre Ferrol e 
Mugardos suspéndese con relativa frecuéncia-a última 
suspensión produciuse o pasado mes de Febreiro-, o que 
provoca un trastorno grave aos usuários, entre os que se 
atopan numerosos estudantes e pensionistas. O tránsito 
de -buques de pasaxeiros na ria de Ferrol era cuberto nos 
anos sesenta e setenta por cinco empresas, pero foron di
minuindo até quedar unha. A importáncia deste servizo 
quedou patente cando, a raiz do acidente da Discoverer 
Enterprise, a ponte das Pias ficou cortada e durante 
vários meses obrigou á utilización do transporte marítimo 
por parte de gr:ande parte da povoación. Dese xeitó 
quedou demonstrada a importáncia estratéxica do servi
zo. Ante as constantes interrupcións do transito, o BNG 

· demandou que a Xunta declare de utilidade pública o ser
vizo, como sucedeu na ria de Vigo, e qu_e realice 
convénios coas administracións locais para a 
potenciación dese transporte.• 

, Romai reta a Frciga na eleición 
~- d~ presidente p~vincial · do ,PP na ~Coruña 

A aposta do ministro de Sanidade, Xosé M. Romai Be<>: 
caria, por Xosé L. Torres Colomer para aceder á 
presidéncia provincial do PP coruñés pon de·mañifesto 
o pulso que o ministro bota ao presidente Manuel Fraga, 
que apoia a António Couceiro. Ante un vindeiro congre

Couceiro e Fraga. 

so provincial, Torres·co-
lomer conta con máis 
apoios que Coueeiro, un 

. home que ascendeu á di
rección provincial do 
partido en Setembro pa
sado e que significaria a 
estabilidade do partido 
en clave fraguista de ca
ra á preparación das elei
cións autonómicas. No 

. caso de gañar o pulso Romai, Fraga perderia peso políti? 
co ~o partido e careceria de influéncia· na designación 
de sucesor. En Madrid sentou moi mal que Fraga adqui
rise o protagonismo no acto no que en Sevilla o PP cele
brou os dez anos de José María Aznar á frente do parti
do. Tamén molestou que Fraga, pedindo a Aznar que re
cuncase co "porque nos dá a gaña"; seguise 
apresentándose como padriño de Aznar. • 
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OPtNIÓN 

COMPOSTELA, CAPITAL CULTURAL DA PAZ 

Durante unha semana, a comprendid~ en; 
tre o 20 e o 26 de Marzo pasados, Compos; 
tela, capital europea da cultura, foi tamén 
capital cultural .da paz. Con motivo dos XV 
Encontros de Educación para a Paz, adica; · 
dos a reflexionar sobre "Cultura de Paz para 
un novo milénio", Santiago foi o centro de 
atención de moitas persoas e ONGs, en to;
do o mundo, que veñen traballando, acti; 
vamente, en contra da violéncia como mé; · 
todo tradicional de resolver os conflitos. 

Organizacións intemacionais, como a pró; 
pria UNESCO, destacaban entre os aconte; 
cementos principais desfe Ano Internacional 
Cultura de Paz, os Encontros organizados pQ; 
lo Seminario Galego de Educación para a 
Paz no seµ XVº Aniversario. A presencia si; 
rnultánea en Compostela do Premio Nóbel 
da Paz, Adolfo Pérez Esquivel; de Federico 
Mayor Zaragoza, ex ; director xeral da 
UNESCO; de Cora .Weiss presidenta dunha 
das ONGs rnáis influíntes do mundo, con re; 
presentación directa na ONU, a Hagge · Ap; 
peal far Peace ou Chamado pala Paz da Haia; 
de Horst Betghe, fundador do rnovemento 
internacional Teachers far Peace ou de Jacob 
Soderrnan, Defensor do Pavo da Unión Eu; 
ropea, por citar tan só a alguns dos ilustres 
relatores, explican, obviamente, tal interese. 

Alguén cornentou que nunca antes en Com; 
postela rivera lugar un evento educativo e 
cultural desta rnagnitude. E as expectativas 
cumpríronse sobradamente, tanto ha calidade 
das intervencións como na cantidade das per; 
soas interesadas que non quixeron perder a 
oportunidade de saudar, abrazar, pedir autó; 
grafos ou adícatórias de libros aos convidados, 
pero sobar de todo, escoitar, debater e refle; 
xionar sobre Ü:lltura de Paz. Moitas máis per; 

· soas visitaron a Exposición "15 anos de Edu; 
cación para a Paz en Galicia" e as fantásticas 
ilustracións alegóricas de Xaquín Marín ou 
Fausto Isoma. Especialmente emocionante 
foi a actuación de nenos e nenas de 4º e 5º 
de · Primária .representando sendas obras de 
Teatro Infantil ecopacifista no acto de Clau; 
sura e ante rnáis de 400 persoas. ¿Quén dixo 
que a Educación para a Paz non interesa? 

Durante os últimos ano$ virríos insistindo na 
idea de que os obxectivos, contidos e activida; 
des da Educación para a Paz teñen que ser, na 
práctica, na vida diária da escola, un eixo 
transversal, un centro de interese que impreg; 
ne o currículum en todas direccións, de ma; 
neira interdisciplinar, favorecendo un clima 
escolar de convivéncia e corno elemento deci; 

MANOLO DIOS 

sivo, non_ só para ptever os conflitos crecentes, 
senón para resolvelos - pacíficamente- por 
médio do diálogo, o acordo e a mediación. 

A formación: do profesoradó en servícic:> fai; 
se imprescindíbel para 
correxir os déficits 

máis xusto, unha nova orde económica e so; 
cial que, dunha vez, sexa quen de modificar a 
tendéncia xeral de que as diferéncias entre Es; 
tados e dentro d06 Estados, aumentan; de abo; 
lir as guerras e deslexitimalas social e xurídica; 

mente; de pór fin ao ar; 
mamentismo crecente e 

dunha formación ini; · 
cial iricompleta, á mar; 
xe das novísimas técni; 
cas e metodoloxias da 
Educación para a Paz 
(método socioafectivo) 
e, nesta labor, a princi; 
pal responsabilidade 
téñenaas autoridades 
.educativas, tanto no 
MEC como en Galicia, 
os centros de forma
ción _do profesorado e 
recursos, os equipos di; . 
rectivos dos centros. E 
a eles aos que compete 

'A Éducación -
- ás bombas nucleares; de 

criar o Tribunal Penal 
Internacional para que 
interveña nos casos de 
xenocídio e crimes con; 
tra da Humanidade, que 
poña fin á impunidade; 
ou na reivindicación do 
papel principal dunha 
ONU democrátizada e 
non sometida aos inte; 
reses dos máis podero; 

para a Paz 
ten que estar 
na vida diária 

da escola, 
ser un centro 
de, in te res e 

que impregne 

sos .. ; 

Alguén poderá conside; 
rar que estas son uto; 
pias, soños ben inten; 
donados ... Sen embargo 
ternos que lembrar que 
os soños individuais son 
só iso, soños. Pero can; 
do os soños son campar; 
tidos acaban por facerse 
realidade, tarde ou ce; 
do. O novo milénio que 

· velar pola formación . 
en exercício, polo 
aperfeizoamento, por; 
que o interese e a sen; 
sibilidade entre o pro; 
fesorado existe, tal e 
como amasa, ben ás · _ 
claras, o evento educa; 
tivo que estamos a co; 
mentar . 

o currículo en todas 
direccións 

favorecendo 
un clima escolar· 
de convivéncia. 

A aposta pola educa; 
ción como iñstrumento 
decisivo de transforma; 
ción, a formación do . 
alumnado integralmente, como persoa e para 
a vida, en valores, actitudes e comportamen; 
tos, ademais de en coñecementós e destrezas, 
foi reclamada polos distintos_ intervintes, co~ 
mo a criación dunha conciéncia crítica-, 
alonxada do "pensamentp único"-que como 
diría José -Saramago non é outra cousa que 
"pénsamento cero", non pensar, acomodarse 
e mirar para outro sítio diante· dos principais 
problemas da nosa contemporaneidade. 

Adolfo Pérez Esquivel, Federico Mayor Zara; 
goza, Horst Betghe ou Cora Weiss, coincidi; 
ron na necesidade imperiosa de crear redes 
poderosas e plurais de ONGs -de ámbito 
mundial- que poidan facer escoitar a sua voz e 
ser tidas en consideración oferecendo alterna; 
tivas positivas, de vida e non de morte, diante 
das m~gafusións económicas, mediáticas e 
culturais que se están producindo, e para de; 
mandar un sistema financeiro internacional 

está a alborear teria que 
diferenciarse totalmente 
do pasado e a Cultura 
da Paz substituir definí; 
tivamente á Cultura da 
Guerra, da vioJéncia e 

da confrontación. Tal e como estabelece o 
Manif esta 2000 dos prémios nobel, significa o 
respeito pola vida e a dignidade humana, sen 
discriminacións nen prexuizos; a non violén; 
cia activa, compartir para rematar coa exclu; 
sión, a inxustiza e a opresión política ou eco~ 
nómica; a defensa das liberdades democráti .... 
cas e a diversidade cultural, privilexiando a 
escoita e o diálogo, promovendo o consumo 
responsábel e o equilíbrio dos recursos natu; 
rais do planeta, defendendo a plena partid; 
pación das mulleres e criando novas formas 
de solidariedade. 

Un fermosísimo programa político que, 
lamentabelmente, aínda non ocupa ún lu; 
gar prindpal na axenda diária dos partidos 
tradicionais ... • 

MANuEL Dios Diz é mestre, licenciado en Xeografia e 
História, preside o Seminário Galego de Educación para a Paz. 

6 DE ABRIL DE 2000 

TAREIXAE 
AS MEDALLAS 

CASTELAO 
A VELINO PousA ANTELO 

En A Nasa Terrado 30 de Marzo, na rese; 
ña da última páxina sobre a morte de Ta; 
reixa Castelao trai un parágrafo que non 
se corresponde coa realidade. Referíndose 
ás lembranzas que ·evoca o libro de Manuel 
Dourado Deira, lese "Amosábase [Tareixa] 
lúcida, gostaba de ler e gardaba na casa to; 
dos os recordos que lle lembraban a rele; 
vancia política do seu irmán. Tareixa ta; 
mén tiña opinión obre a concesión das 
medallas que a Xunta outorga en honra de 
Daniel. Un dia eu xa llo dixen a Avelino 
Pou a Antelo. Pregunteille quen e como 
deron esas medallas sen antes pasar unha 
lista dos candidato á fundación para evi; 
tar que se concedan 
a quen non as me; 
rece. I o había que 
criticalo, e facer 
unha propo ta al; 
temativa e dirixila 
a quen correspon; 
da", queixábase a 
Dourado Deira". 

Debo aclarar que as 
decisións da nosa 
Fundación non as 
tomo eu; tómaas a 
Xunta Rectora; que 
nunca se nos con; 

_ sultou para as con; 
cesións das medallas 
que, en tempos da 
presidéncia de Fer; 
nández Albor i.ien, 
samas que fo ron 
concedidas a persa; 
as que as merecían 
sobradamente; pero 

A Fundación 
Castelao 
declara que vai 
seguir loitando 
pala memória, 
pala ética e 
pala 
exemplaridade 
de Castelao 
nos eidos da 
cultura, arte, 
xustiza social e 
da 
exemplaridade 
política. 

xa, en tempos do Govemo tripartito se 
concederon dunha maneira pou~ Lóxica. 
Lembremos que se lle deu unha ao actor 
Femando Rei e outra ao futbolista Luís 
Suárez quen podían merecer unha criada 
para premiar artistas e outra para depo~ 
tas; mais nunca unha medalla que somentes 
debía concederse a quen prestase algun ser; 
vício importante á Galiza, a quen coincidi; 
se en defender a nosa cultura, a nosa língua, 
a nosa economía, a nosa personalidade cQ; 
mo povo diferenciado. 

A Fundación Castelao celebra a data do 
seu nacemento en Rianxo cunha xuntan; 
za informativa á que se convoca a todos os 
seus membros. Hai uns carro anos un 
membro fundador suxeriu que a Funda; 
ción debía propor á Xunta nomes para a 
concesión das medallas. Abriuse un deba; 
te e houbo quen sostivo que as medallas 
Castelao estaban tan desvirtuadas, tan de, 
sacreditadas que nós non debíamos entrar 
xa na sua concesión. Someteuse o tema a 
votación e a maioria decidiu non aceitar a 
suxeréncia; aduciuse para tomeµ- o acordo 
a concesión a un personaxe, hoxe xa fal~; 
ciclo, que insultara a Castelao, en mo; 
mentos dramáticos da nosa história. Al; 
guén suxeriu que, se algun dia a nosa Fun; 
dación tiña médios para facelo, criariamos 
unha medalla Sempre en Galiza ou algo se; 
mellante. Nunha liña de continuidade da 
conducta de respeito á memoria de seu ir; 
mán, a Fundación Castelao declara agora 

·que vai a seguir loitando pola memória, 
pola ética e pola exemplaridade de Caste; 
lao nos eidos da cultura, da arte, da xusti; 
za social e da exemplaridade política; con, 
siderámonos, xa que logo herdeiros da sua 
executória e procuraremos seguir a sua li; 
ña de conduta agora e sempre. • 

A VELINO POUSA ANTEW, 
Presidente da Fundación Castelao 
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Na Faculdade de lnsustrias os CDF denunciaron o reparto de papeletas durante a xornada eleitoral. P.B. 

Máis da metade do_s claustrais repártense entre as asociacións 'independentes'_ de centro 

Os CAF mantéñense como ·organización maioritária na 
Universidade de Vigo, pésie á perda.de representantes 
-0- P.B. 

O Martes 4 de Abril os estu
dantes da Universidade de 
Vigo achegáronse ás turnas 
para escoller os seus repre
sentantes no claustro. Á es
pera de que o Venres 7 se fa
gan públicos os dados ofi
ciais, os Comités Abertos de 
Escota e Faculdade (CAF-CA
E F), única organización con 
preséncia nos tres campus, 
obterlan 16 representantes, 
frente aos 24 que tiñan nos úl
timos dous anos. Ao tempo, 
máis de 30 claustrais sumarian 
as dez asociacións de centro 
que no claustro funcionan 
como Colectivo lndependente. 

Segundo os resultados provisio
nais, os CAEF no campus de Vi
go perden un representante e 
quedan con dez, en Ourense per
den dous e quedan con oito e en 
Pontevedra perden os cinco que 
tiñan. Pésie a isto, a organización 
nacionalista, maioritária na Facul
dade de Económicas e Empresa
riais, Informática e na Escala de 
Profesorado de EXB, prevé que a 
presenza nacionalista se manteña 
no 30%, co apoio dunha decena 
de estudantes que non se apre
sentaron baixo as suas siglas. 

Por outra banda, os claustrais 
que pode sumar o Colectivo lnde
pendente repartiríanse entre 1 O 
asociacíóns. No campus de Vigo 
IF obteria 2 representantes pala 
Faculdade de Económicas e Em
presariais, DEP 8 pola de lndus
triais, GIAC 6 pola de Ciéncias, 4 
AGUVl-RU pola de Direito e 3 
AIH pala de Humanidades. No 
campus de Ourense, GIM obtén 
1 na Escola de FP e EXB, AECO 
2 en Empresas e CI, en Humani
dades, queda sen representa-

ción. A estes 26 haberia que su
mar os representantes que no 
campus de Pontevedra obteñan 
AIBA en Belas Artes e FCD en 
Ciéncias da Educación. 

A participación máis elevada re
xistrouse no campus de Ponte
ved ra, no que votaron máis do 
20% dos estudantes, en Vigo o 
índice foi do 12% e en Ourense 
non chegou ao 8%. Poucas ho
ras antes de comezar as vota
cións, a Comisión Eleitoral anu
lou as candidaturas do Sindicato 
Español Universitário (SEU) ao 
constatar que eran falsas xa que 
os 14 estudantes que formaban 
parte das listas, descoñecian a 
sua condición de aspirantes ao 
claustro. Os resultados oficiais 
coñeceranse o Venres 7 de 
Abril, data na que se realiza a 
proclamación provisional de 
membros eleitos. As listas defini
tivas coñécense o Venres 14. 

O claustro da Universidade de Vi
go está composto por 150 profe
sores, 75 alunas e 25 represen
tantes do personal administrativo 
e de sevizos. Nas eleicións de 
hai dous anos, os Comités Aber
tos de Escola e Faculdade xa fo
ron a organización estudiantil 
máis votada. Daquela obtiveron 
24 claustrais, o 32% da represen
tación estudiantil. Os CAF-CAEF 
apoiaron a eleición de Domingo 
Docampo como reitor. 

Eleicións en Santiago 

Na Universidade de Santiago as 
eleicións ao claustro celébranse 
o Xoves 6 de Abril. Igual que 
acontece en Vigo, as asociacións 
que apresentan rnaior número de 
candidatos son os CAF e aque
las, que con diferentes modalida
des de siglas, se autopr9claman 

independentes e se agrupan nun
ha federación. Os CAF, organiza
ción estudiantil maioritária, apre
senta listas en vinte centros e un 
total de 71 candidatos. Ao tempo, 
as asociacións que no seu dia 
votaron a Dario Villanueva como 
reitor, concurren, desta volta, 
agrupadas como Federación ln
tercentros da Universidade de 
Santiago (FICUS) e apresentan 
un total de 73. 

A organización nacionalista atere
ce un programa que, entre outras 
medidas, recolle as principais rei
vincacións palas que se mobiliza
ron os estudantes nos últimos 
anos, entre alas a da elaboración 
de unha Lei de Financiamento 
axeitada á realidade das universi
dad es galegas. En Santiago, o 
seu programa recolle tamén moi
tas das reivincacións apresenta
das sen éxito ante o reitorado de 
Dario Villanueva. Seguen deman
dando unha reforma dos Estatu
tos, que no referendo celebrado o 
1 O de Decembro de 1997 foron 
amplamente rexeitados polos es
tudantes. 

Outras exixéncias mantéñense 
de vello. É o caso do cumpri
mento da lexislación a respeito 
da normalización do idioma n0 
ensino universitário, a millora 
das bolsas de axuda, a elabora
ción dun novo estatuto do Siste
ma de Residéncias, que cubra 
ao 15 por canto do estudantado 
-na actualidade non chega ao 
7%, en contra do aprobado polo 
Parlamento- e na que volvan 
primar os recursos económicos 
frente aos académicos. Máis re
centes son os reclamos pala eli
minación das trabas ao merca
do laboral e que se veñen de 
agravar coa reforma do CAP, 
MIR e da Lei de Pasantias. 

~ 

Cunha postura manifestamente 
crítica coa xestión de Dario Vi
llanueva e coa política educativa 
da Xunta de Galiza paticipan ta
mén nas eleicions os Estudan
tes Independentista (El) con 26 
candidatos, a Federación de Es
tudantes Revolucionários -unha 
organización impulsada no cur
so 98-99 polos militantes de 
Primeira Linh_a (MLN)- con ou
tros tantos e MEU con 8. 

Por outra banda, FICUS agrupa 
aos candidatos de Aeos, Aieq, 
Algobrada, Auge, Cunea, 3-D, 
Ocóbriga e UI, asociacións que 
votaron a favor da elación de 
Dario Villanueva como reitor e 
q~e apoiaron a sua xestión, 
permitíndolle aprobar, por 
exemplo, a reforma dos Estatu
tos e as diferentes programa
cións plurianuais e orzamentos. 
Outras candidaturas son as de 
IESGA, que promoven os mili
tantes de Xuventudes Socialis
tas e ADEUS, maioritária en 
Económicas. 

1 5.000 sinaturas contra a 
selectividade 

No ensino médio, os Comités 
Abertos de Estudantes (CAE) co
mezaron o Mércores 5 de Abril 
unha recollida de 15.000 sinatu
ras para apresentar no Parla
mento unha Iniciativa Lexislativa 
Popular en prol da supresión das 
probas de selectividade. Os CAE 
aproveitan esta ·campaña para 
demandar máis investimentos na 
rede· pública, unha planificación 
das titulacións universitarias que 
se axeite ás necesidades do pa
ís, a gratuidade dos libros de tex
to, unha m~ior de modalidades 
de Bacherélato nos centros e a 
millora dos servizos de transpor
te e comedor.+ 
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Xoaquin Gago 
o ~lcalde mellor pagado 

O alcah;le de Vilagarcia, 
Xoaquin Gago (PSOE), é o 
mellor pagado de Galiza, 
ao gañar máis de doce 
millóns de pesetas e 
sitúarse tamén entre os 
primeiros do Estado. A 
xustificación para tan bon 
salário, mellar que o do 
presidente do Governo 
galega, é a excesiva 
dedicación ao cargo. A 
notícia provocou dobre 
inquedanza no PSOE; unha 
porque ameazou con dar a 
coñecer outros salários 
igualmente altos e outra 
porque el, a diferéncia 
doutros rexedores, non 
entrega ao partido parte do 
seu soldo. Gago tamén 
dixo que outros alcaldes 
cobran máis atra_vés das 
dietas.+ 

PP e PSOE aproban o 
catastrazo de Gondomar 

O PP e o PSOE votaron 
conxuntamente no 
concello de Gondomar 
para aprobar uns 
orzamentos para o 
presente ano 2000 que 
significan a suba do 
catastro e demais taxas e 
impostos municipais. O 
acordo produciuse µn 
mes despois de que o 
PSOE criticase con dureza 
eses mesmos orzamentos 
e mesmo chegase a dicer 
que habia "profundas 
diverxéncias". O outro 
grupo da oposición, o 
BNG, perguntou se o 
PSOE vai integrarse no 
governo municipal do PP 
e indicou que agora o 
Partido Popular volve ter 
trece concelleiros en 
Gondomar. Ante estes 
orzamentos o Bloque 
demandou máis 
transparéncia na 
concesión de axudas e 
subvencións, 
investimento nas 
parróquias e o 
desenvolvimento dos 
polígonos.+ 

Augas de Galiza 
obstaculiza a tala 
dun eucalipto en perigo 
de cair 

O organismo autónomo 
Augas de Galiza pon 
dificuldades administrativas 
de toda casta para o 
concello de Fene poder talar 
un eucalipto deteriorado que 
apresenta riscos de cair e 
que está situado nas 
proximidades dun rio. A 
árbore está nun parque 
público e Augas de Galiza, 
en base a que está a cen 
metros dun rio, abriga a que 
o concello demonstre ser o 
seu proprietário, que 
ratifique en pleno·a tala e 

·que nomee un representante 
legal para tirar a árbore. Non 
é a primeira vez que Augas 
de Galiza pon este tipo de 
eivas burocráticas, mentres 
noutros lugwes, como no 
ancoro do Umia, é máis laxa 
na exixéncia do 
cumprimento da lei. + 
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Desde Madrid dinlle a _Touriño e Véu:quez que se an-eglen como podan. XAN CARBALLA 

·O alcalde coruñés recoñece que 'vai por libre' 
e que os demáis son 'un sindicato de perdedores' 

Touriño avisa a Vá1que1 de que· 
se está a situar 'fora do partido' 
-0-.A. EIRÉ 

A comisión permanente do 
PSdG-PSOE "apercibiu" oficial
mente a Francisco Vázquez pa
ra que poña fin á sua actitude 
de "deslealdade" coa organiza
ción á que perteñece, avisán
doo de que, coas suas cons
tantes críticas, "se está a situar 
fóra do partido". O alcalde co
ruñés, pola sua banda, consi
dera a Pérez Touriño "mouco" 
e aos seus compañeiros un 
"sindicato de perdedores" 
que non queren "emular ao 
gañador" que, por suposto, é el. 

Saben aquel canto do soldado 
pailán e da sua aboa? Pois Fran
cisco Vázquez semella moito ao 
soldado que levaba o paso cam- . 
biado no desfile. Só que, como 
non ten aboa, é el quen teima en 

, - afirmar que son os seus compa
ñeiros todos os que non saben 
desfilar. Na vez de "emular ao ga
ñador, convírtense nun sindicato 
de perdedores", declarou en Ma
drid con toda solemnidade, ainda 
recoñecendo que el vai "por libre". 

Até de agora, tanto o seu capitán, 
Pérez Touriño, coma os seus 
compañeiros, resistíranse a retra
tar a Francisco Vázquez publica
mente, facendo ver que é el, preci
samente, o que, coa sua actitude, 

"se está a situar fóra do partido". 
As críticas internas deixábanse ou
vir xa desde hai tempo. No comité 
nacional, celebrado a pasada se
mana, dez agrupacións pediron un 
expediente para Vázquez. Tamén 
na sua agrupación de A Coruña, 
27 intervencións, de 32, censura
ron a atitude do alcalde. 

Pero a executiva socialista, ante 
a filtración destes dados, tentou 
botarle un capote a Vázquez, afir
mando nun coruunicado que uni
camente o censurara unha inter
vención a título individual. Pero 
Vázquez queria deixar as cousas 
no seu lugar e demonstrar o que_ 
lle importa o partido e os seus 
compañeiros. A primeira ocasión, 
no Clube Internacional de Prensa 
de Madrid (na capital sempre fa
chendea máis), afirmou que se 
"aledaba moito" de que pedisen a 
sua expulsión. Calificou a actual 
dirección de "conxura de mama
lotes" e ªº partido ae "sindicato 
de perdedores". 

A Touriño alcumouno de "mouco" 
por procurar o liderazgo na prensa, 
citando a González Laxe, Xerardo 
Estévez, Xosé Bugallo, López 
Orozcó, Xaquín Gago ou ao el 
mesmo, coma os que poden gañar 
nas fumas. Definiuse por unha 
alianza có PP e non co BNG, afir
mando que 0 PSdG-PSOE "é in-

A. EIRE 

capaz de criar" un proxecto alterna
tivo ao BNG, polo que rematar-á 
extinguíndose". A culpa teriana os 
"compañeiros cataláns pela sua 
proposta federalista". 

'Recriminación expresa' 

Pérez Touriño xa non pudo máis, 
cansou. · Asi que non só lle reali
zou unha "recriminación oficial 
expresa", afirmando que se esta
ba a situar ''fóra do .partido", se
nón que decidiu pasar á ofensi
va. Emprazou directamente a 
Vázquez a que lle ~espute o lide
razgo do partido no próximo con
greso galega ou nas eleicións 
primárias para elexir candidato á 
Xunta, comprometéndose, se 
saia derrotado, a ter a "lealdade" 
que non ten Vázquez. 

"O que non vai permitir este parti
. do", advertiu Pérez Touriño, "é 
· que quen non está disposto a asu

mir responsabilidades se dedique 
a deslexitimar á dirección e ao se.u 
secretário xeral". Touriño situou a 
posición de Vázquez nunha per
soa "riláis própria dun contrincante 
que dun compañeiro", e recordou 
que Vázquez tamén ten parte de 
culpa dos resultados do 12-M pois 
era membro da executiva federal. 

· As liortas van seguir. Seguro que 
Vázquez quere quedar coa última 
palabra.+ 

l 

As trécolas ~-de Vázquez · 
Uñhas veces é "progresista" outras "centrista", al, 
gunhas "socialdemócrata". Tanto ten, que fnáis da. 
Francisco V ázquez muda de etiqueta e ventea no ar 
eleitoral unha receita que, invariabelmente, o situan 
a el non só coma o único gañador, senón o único ca, 
paz de lograr a vitória para o seu partido. Se ten que 
desputar fora de A Coruña, es_cóndese rexeitando a 
confrontación directa para ·non perder. Cando non 
pode J5:0gar cun home interposto, fai que se esqueza a 
realidade: Francisco V ázquez era secretário xeral do 
PSdG,PSOE cando este partido pasou a terceira for, 
za na Galiza. Ou maquea os dados, apresentándose 
coma o grande gañador ("o senador que máis votos 
tivo no Estado", din os seus gabinetes de comunica, 

Ción madrileñas, ben pagados). Pero a realidade é 
queVázquez, "nunha ·eleición de carácrer persoal", 
como definiu el a do Senado, acadou 52.082 votos 
menos que o seu compañeiro Femández Moreda hai 
carro anos. Mentres tanto, o PP apóiao. Asegúrase, 
un PSOE debidido e un térbello que dificulte os 
acordos co BNG. Ambas as duas situacións permití, 
ríanlle seguir governando "despois de Fraga". E, se 
fora preciso, V ázquez estaria en condicións de formar 
un partido bisagra para pactar cos populares. Seca, 
dra, a decisión vai ter que tomala antes de tempo, 
pois se o PSOE qüer rexenerarse ten que desfacerse 
de xente coma Paco V ázquez. Decisión traumática, 
pero necesária. Máis doorosa canto máis agarden. + 

AXunta 

tras a corda 
FARO DE VIGO comenta a 
decisión de Fraga de retirar a 
Lei da Ría de Pontevedra. "O 
Consello da Xunta tomou 
unha determinación sen pre, 
cedentes, despois de Fraga 
asumir a presidéncia da Xun, 
ta no 89. Nunca antes o exe, 
cutivo se vira na obriga de re, 
tirar na sua totalidade unha 
lei do Parlamento na sua to, 
talidade. Hai que admitilo e 
explícalo, se pretendemos 
impedir as murmuracións, as 
linguas longas e as especula, 
cións várias. Poden os cantos 
non teren fundamento pero 
máis medra a latriqueira na 
escuridade que na 
transparéncia. A Xunta ten 
que aportar dados para expli, 
car o que motivou o seu tra, 
sacordo e aclarar que a retira, 
da da Leí se relaciona co pro, 
ceso de privatizacion de EN, 
CE. Hai quen poderia ínter, 
pretar que o que se quer é re, 
babear as exbcéncias ecolóxi, 
cas para abaratarlle ao grupo 
galega a compra da factoria 
de Lourizán. O trasacordo vai 
provocar as protestas dos que 
reclaman o peche do comple, 
xo industrial e por ende un 
afondamento do conflito so, 
cial en Pontevedra". + 

Gorbachov fala 
de socialismo e 
democrácia 
Gorbachov fala do seu país 
no xomal PÚBLICO de 
Lisboa. "A Rússia está fraca, 
muito fraca. Está minada, des, 
truída. Mas já baremos no 
fundo. Agora COIJ!e\:amos a 
levantarmo,nos. E preciso li, 
bertar o aparelho do Estado e 
a política de todos aqueles 
que punham paus nas engra, 
nagens, que utilizavam as 
enormes riquezas e os recursos 
inielectuais da Rússia para os 
seus iriteresses mesquinhos. A 
sociedade e o país mudaram. 
As pessoas já olham de forma 
normal para o mercado, para 
as institu\:6es democráticas. 
Eu nunca escondí, mesmo no 
início da Peretroika, que tin, 
ha a ilusa.o como Krustchov, 
Kossiguin ou AndropÓv de 
melhorar o socialismo, dar, 
lhe um segundo alento, atra, 
vés da uniao com a democra, 
cia. Depois vi que o sistema 
era irreformável. Que resistía. 
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Era preciso ou nao fazer nada 
ou mudar tudo radicalmente. 
Eu fiz tudo abertamente nos 
plenários, falando perante o 
povo. Quatro anos depois de 
ter chegado ao poder, Len in e 
reconheceu que nao estavam 
a avans;ar pelo caminho certo 
e que era preciso rever a abor, 
dagem do socialismo. Nem os 
grandes dirigentes podem 
abarcar a envergadura de to~ 
dos os processos. Sou un ho, 
mem que tem dúvidas. Quan, 
to máis estudava Ocidente e 
os desafíos de revolu\:ao téc, 
nico,científica, máis chegava 
a conclusa.o de que era preci, 
so mudar rudo 
radicalmente".+ 

Xomalismo 
militar 
O anterior director de La Voz 
de Galicia, Xosé Luis Gómez, 
conta na revista XORNALIS~ 
TAS, editada pola Asociación 
da Prensa de Compostela, a 
mudanza na redacción do 
xomal da famflia Femández, 
Latorre. ''Non faí falta facer 
xomalisrno de investigación 
para saber o que pasou. Des, 
pois de eu marchar, na man, 
cheta (identificación de car, 
gos directivos) de La Voz de 
Galicia, detrás do editor (pro, 
prietário do xomal), figura 
un militar na reserva que an, 
tes fora xefe de seguridade do 
xomal. Iso é público e notó, 
río e non precisa de máis ex, 
plicacións. De todos os 
xeitos, o importante é que en 
La Voz de Galicia seguen a 
traballar magníficos prof~,,¡o, 
nais e supoño que saberán 
atopar a mellar fórmula para 
o futuro, o que seria moi po, 
sitivo para La Voz de Galicia 
para o xomalismo e tamén 
para Galicia, dado o papel 
que xoga neste pa(s un meio 
así. No caso do meu 
cesamento, eu debo dicer que 
as empresas son livres de to, 
mar a decisión que· lles pete. 
Logo, o mercado está ar e pon 
a cada un no seu sítio, só é 
cuestión de tempo". O xorna, 
lista resposta á pergunta de e 
houbera interferéncias polfti, 
cas na sua expulsión do x r, 
nal. "Os políticos están para 
facer política democrática e 
non para intentar manipular 
os meios. Algún dos que, na 
miña etapa, non entendían 
que non todo se compra nes, 
ta vida, xa non están onde 
estaban. E prefiro non dicer 
máis nada".• 

Xosé Luís Gómez. 
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Logo de tantos anos, agor~ a . 
UPN tala da posibilidade de 
integrarse no BNG. Este cám
bio resulta chamativo, tendo 
en conta que en épocas ante
riores existiron importantes 
diferéncias. 

A história da nosa candidatura 
arrinca dunha raíz nacionalista. 
Non debemos esquecer que xa 
no ano 79, nas primeiras elei
cións democráticas, eu formaba 
parte de Unidade Galega, que 
historicamenté desapareceu e 
mantivémonos nunha fase de es
pera. Logo estivemos militando 
en Esquerda Galega, que tamén 
desaparece, ainda que unha par
te se integra no BNG. Polo tanto, 
non cabe dúbida de que ternos a 
concepción de que Galiza nece
sita forzas políticas próprias para 
dirixirse. O que pasou en Narón 
con respeíto ao BNG foi que a 
postura do noso concello, até o 
de agora, foi unha história chea 
de conflitos e de enfrontamentos 
con posturas tremendamente ra
dicaís e enfrontadas ao que era a 
concepción de Narón. Posturas 
encontradas con respeito á cria
ción de polígonos industriais ou á 
própria concepción do concello 
que se clarifican no Plan Xeral 
de Ordenación Urbana. Esto deu 
lugar a crispacións tremendas 
con concelleiros que, polo que 
sexa, hoxe xa non militan no 
BNG e provocou profundas feri
das entre o que era a xestión 
municipal e o que era a base ide
olóxica comun de partida, ou se
xa, a concepción de que era ne
cesário que Galiza tivese forzas 
políticas próprias. 

Que eleme11:tos mudan -para 
que agora se comece a facer 
posíbel a integración? 

Nos últimos anos, na anterior 
campaña municipal e cos cám
bios que houbo aqui no BNG, 
iníciouse unha aproximación cos 
representantes que tiña no con
cello, no que é a xestión munici
pal. Estes cámbios 09nfírmanse 
xa, de feito, nestas eleicións, 
porque ao non acadar nós unha 
maioria suficiente, o pacto natu
ral é co BNG. Os resultados de
se pacto son moi positivos e es
tá funcionando perfeitamente. 

Trátase logo dunha aproxima
ción de carácter global ou 
dunha aproximación só na vi
da municipal? 

Ao haber esta aproximación na 
base, pasando dunha cuestión 
puramente ideolóxica a unha 
cuestión pragmática, é dicer, pa
sando de estar o BNG en oposi
ción a estar co-governando, abri
ga a facer un esforzo de aproxi
mación e aí estamos coincidindo 
plenamente. Tanto é asi que, en
tre nós, o proxecto de relanza
mento de Narón hoxe ocupa un 
lugar prioritário para o d13senvolvi
mento industrial, comercial e o 
desenvolvimenfo da comarca de 
Ferrolterra. Neses proxectos co
nectamos ªº cento por cento. 
Chegados agora a estas eleicións 
de carácter estatal, o noso grupo, 
que é de Narón, fixo unhas xoma
das de traballo nas que se anali
sou o pouco ou mediano apoio 
que podíamos dar e entre o aba
no de forzas políticas que había, 
non podíamos escollar, porque 
entre unha política dura e caciquil 
que está levando a própria Xunta 
de Galiza cos alcaldes que non -
somos da corda -abocándonos á 
fame, mália que o grao de desen
volvimento de Narón permítelle 
unha certa independéncia e non 
viver de xeonllos- vimos que esta 
situación r:ion se podía seguir 
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XOári Gato 
'Apoiaremos ao BNG se dirixe a súa menSaxe .. 

a todos os sectores sóciais' 
-0: PAULA CASTRO 

AO LONGO DA SUA HISTÓRIA, UNIDADE POR NARÓN (UPN) RELACIÓNOUSE CON DIVERSOS PARTIDOS, COMO !JNIDA

DE GALEGA E ESOUERDA GALEGA, PERO SEMPRE MANTIVO UNHA CERTA DISTÁNCIA C-0 BNG. NOS ÚLTIMOS ANOS 

·AS DIFERÉNCIAS FÓRONSE REDUCINDO ATÉ QUE NA ACTUALIDAD E, A MAIORIA DOS, SEUS INTEGRANTES., BARALLAN 

A POSIBILIDADE DE INTEGRARSE NA FORZA NACIONALISTA. XOÁN .GATO, ALCALDE XA HISTÓRICO DE NARÓN,.~PLJ

CA AS CONDICIÓNS QUE, AO SEU ENTENDER, DEBERIAÑ DARSE PARA QUE ESA INTEGRACIÓN SE FIXERA EFECTIVA . . 

dando. Nós non estamos na cor
da do PP e mesmo a análise do 
PSOE pasa polo mesmo. Hoxe o 
PSOE galega está supeditado ao 
cento por cento á corrente estatal, 
de tal xeito que se hai un descala
bro no estado, aquí xa sabemos 
que o hai fixo. PQr iso, optamos 
por apoiar ao BNG como mal me
nor. De todos xeitos queríamos 
que a mensaxe do BNG fose un-

-ha mensaxe dirixida a todos os 
sectores da sociedade galega. Ti
ña que darse ..un cámbio, en pri-

meiro lugar do tono do discurso, 
porque non se pode facer unha 
campaña baseada exclusivamen
te na descalificación de certos 
persoeiros do PP, como pode ser 
o caso de Fraga nen tampouco 
chamar só ao voto a aqueles sec
tores que están sofrindo as gra
ves consecuéncias das políticas 
da UE,.como pode ser a pesca, o 
leite... Hai outra Gal iza emerxen
te, ·outra Galiza nova, empresa
·rial, que está aí e espera ter unha 
referéncia que o represente a to-

A.N.T. 

dos os níveis políticos. Nestes 
momentos observamos, que non 
sabemos que é o que vai pasar 
en outono, que se o BNG abre 
esa política a que se integren sec
tores deste tipo, mesmo indepen
dentes, sabendo que o eleitorado 
galega non ten unha referéncia, 
seguramente e con todafclaridade 
estaremos aí apoiando, ben inte
grándoños no BNG ou ben 
apoiando, ainda que non se dea 
esa integración. Peto para nós 
esa mensaxe ten que estar dirixi-
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da a toda a sociedade galega. 

Ese posíbel integración, seria 
conxunta ou só de carácter 
persoal? 

Non é no cento por cento, porque 
UPN está composto tamén por 
xente que viu de IU, de partidos 
de esquerdas, que ainda teñen as 
suas dúbidas. Pero o 99% -repre
senta esta opción. O que pasa é-

··que a mesma mensaxe que elei
. torálmente diriximos nós ao pe~ . 
· queno empresário, aos traballa

dores, ao pequeno comerciante, 
e~a mensaxe ten que quedar cla
ra e conectar co BNG. E a história, 
que nós defendíamos desde sem
pre, que había que traballar des
de unha Constitución española 
que está, aí, ~ue non· é o momen
to ainda en Galiza de talar de 
cámbios, senón que ainda é o 
momento de concienciar. Hai mi
les e miles de galegas e galegas 
que están votahdo a partidos que 
co seu voto manteñen a situación 
na que se está e ternos que che
gar-a eles, pero cunha mensaxe 
distinta. Non vale chegar dicindo 
qu~ Fraga foi un fascista. Xa sa- , 
bemos q4e o aNG está receben:- • 
·do os votos dur'lhq parte impor
tante e . concienciada da socieda
de galega e dunha parte impor
!ante tamén que ten certos pro
blemas aos ·que nori se lles dá so-· 

· l1;1ción acturuménté, ··pero .hai que 
dirixirse á grande leira, que é on
de están ainda a maior parte dos 
votos, que non están votando nen 
ao PSOE nen ao BNG. E esta 
apertura serñella que vai nese ca
miño. Seria o grande partido de
Galiza fronte á direita, porque se
nón aquí ternos direita para longo. 

Esa integración, ·cando se 
efeitivice, faráse tamén en al
gún dos partidos que confor
man o BNG ou entrarán -como 
independentes? 

lso está sen estudar, nen o cuestio
namos. Nós mantivemos unha illa 
dentro do que son os concellos 
medianos e grandes. Non quer di:.. 
cer que-nós tiveramos a razón, pe-

- ro en todo caso eremos que o BNG 
tense que abrir a alcaldes como 
nós e a candidaturas como a nosa, 
que naceron dunhas raices progre
sistas e nacionalistas, no sentido 
non estricto da palabra senón am
plo_ Hai que ter en canta que na 
Galiza ainda terán que pasar anos 
para que se dea unha maioria de 
votos galegas no parlamento. Hai 
que ter en conta tamén que Galiza 
non é un paí~ normalizado como é 
Catalunya, onde hai opcións de es
querdas, de direitas e de centro, e , 
as que non o son ocupan unhas 
posturas normalmente minoritárias 
e a mesma postura do PSC cata
lán é completamete distinta da do 
PSOE español, coa actuación de 
pactos. Galiza é un país submetido 
nese sentido. Con todo esto, en
tendemos que ten _que haber un 
partido cun denominador común 
que faga chegar a mensaxe de 
que Galiza necesita governarse a 

·si mesma. Despois, dentro desto 
hai matices e se uns somos máis 
socialdemócratas ou non, non é o 
momento de debatilo. Si é o mo
mento de facer esta análise e de 
que o BNG se abra a nós. E se a 
nós nos chama e o programa e a 
forma de apresentalo publicamente 
tarnén, para captar a esas capas 
de povoación, nós poderiamos, de 
cara ás autonómicas facer duas 
causas: apoiar dunha forma defini
da a candidatura do BNG ou inte
gramos. Pero todavia irnos esperar 
para tomalo con calma. O que pa~ 
sa é que estamos ilusionados, por
que esta nova etapa de relacións é . 
tan boa que se segue asi tiraremos 
para adiante. • 
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Adega desprazouse a Lond..:es para protestar contra os vertidos e surp~ndeu a todos pota sua ~af,acidade organizativa. 

-:;.. 

A entidade ecóloxista celebra os 25 anos de .existéncia 

ADEGA, a organización que deteu ·. 
os vertidos radiactivos, a nuclear de 
Xove e os encoros de Sela e Návia 

*H. VIXANDE 

6 DE ABRIL DE 2000 

A história dos .últimos ·2s.anos .na Galiza é tamén a memória da Asociación 
para a Defensa Ecolóx'ica de Galiza, AoEGA; as lembranzas da 1oita contra 
os efectos dunha industrialización selvaxe apadriñada polo franquismo e na 
def~nsa ·da terra. É a história das celulosas, dos vertidos nu9leares no Atlán
tico, da autoestrada, dos grandes encaros e do complexo Alúmina-Alumínio. 

De esquerda a direita, Manuel Soto, actual presidente; Domingo Quiroga, 
fundador, primeiro presidente e eminéncia internacional en matéria de 
pesca; e Ramón Vareta, ex presidente, mentres é detido por dous bobbies 
por unha protesta en Londres. 

Adega fúndase en 197 4 a iniciati
va dun grupo de trinta e cinco 
persoas v_encelladas na ·sua _ 
maioria ao mundo universitário, 
ainda que curiosamente, nos do
cumentos oficiais da entidade a 
Agrupación Cul-

para a defensa do país, xa que na 
ditadura rexe a proibición das 
asociacións de carácter política. 
Os atrancos son tais que toda a 
documentación ha de ser remitira 
duas veces a Madrid. Finalmente, 

o que posibilita a 
. · tural O Facha da 

Coruña figura co
mo sócio funda
dor número un·. 
Os proxectos 

. empresariais pa
ra montar seis 
celulosas no país 
supoñen unha 
ameaza iminente 
e cómpre actuar 

1 
Ao prrncípio 
a vixiláncia 
policial 

legalización de 
Adega é a partici
pación na iniciativa 
por parte de Do
mingo Quiroga, un
ha eminéncia inter-

. nacional en cues
tións relativas á 
pesca e recoñeciw 
do asesor da ONU. 
Quiroga haberá de 

. rápido e organi
zar unha platafor
ma para a protec
ción do meio am-

das nasas 
actividades · 
era constante', 
Ramón Varela 

. ser, ademais, o pri
me ira presidente 
de Adega. Por es
tas razóns, a cons
titución legal de 
Adega ha dé si
tuarse nos primei
ros meses de 
1975, co que ago- -
ra celébranse os 
25 anos da aso
ciación. Pero entre 

biente. Os primei-
ros pasos son di-
fíceis; o Minis_té-
rio do 1 nterior pon 
todo tipo de eivas 
burocráticas e os 
papeis para a le-
galización fican 
parados máis de un ano nun des
pacho:_ hai que evitar a toda costa 
a constitución dunha organización . 
que dificuldaria a instalación das 
celulosas e que supón unha enti
dade máis idónea que os partidos 

Un prazo e a legalización definiti
va, a organización bota andar, 
con catro ou cinco persoas crían
se as primeiras delegacións. Pri
meiro A Coruña, despois Vigo, lo
go Compostela... O xérmolo vai 

consolidándose e estendéndose 
polo país . . 

"Nos primeiros mome·ntos hou
bo presións moi fortes -explica 
Ramón Varela, o cuarto dos 
presidentes-, a vixiláncia poli
cial das actividades da organi
zación, a presenza nas charlas, 

o seguimento das persoas inte
gradas, era constante e dificul
daba a nasa actuación". 

Pero ademais, a violéncia poli 
cial era a tónica na represión 
das actividades reivindicativas 
que mobilizaban a parte da so
ciedade galega nos derradeiros 

anos da ditadura. E nestas activi
dades participaba Adega. "Había 
xente de Adega na Encrobas, na 
oposición aos grandes enca
ros, en case todos os movi 
mentos deste tipo, ainda que 
nalguns de carácter social a pre
senza dos ecoloxistas non era 
tan numerosa", di Ramón Varela. 

Recibimento en Vigo do autobus que Adega enviou a Londres. á primeira reunión do Organización Maritima ln~macional sobre vertidos. 
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A opo1idón ao salto de Sela consolidouse nos oitenta, ainda que deu froitos recentemente, ao desbotarse este encoro. 

Todo o movimento asociativo galego porticipou na loita contra a central nuclear de 
Xove; Adega tomén estivo presente. 

Conxuntura internacional 

Ainda que Adega xurde condicio
nada polas dificuldades de organ
ziación baixo a ditadura, non é 
allea ás tendéncias 

re desprenderse da percepción 
sodal que a vencellaba ao na
cionalismo político organizado e a 
canta da mobilización gaña credí
bilidade e grande número de só
cios. Contodo, en un ano, coa 

transición en 
internacionais que 
apadriñan o naci
mento do movimento 
ecoloxista de forma 
articulada. No Esta
dos Unidos nos anos 
sesenta a loita con
tra os plaguicidas e 
herbicidas supuxe
ran os primeiros pa
sos e nos 70 ian na
cendo máis organi
zacións. Un libro, A 
primavera silenciosa, 
de Rosalyn Parsons, 

10 . s -ma1ores 

marcha e a 
despolitización 
e desmobiliza
ción social dos 

constituia case un 
texto fundacional do 
que haberia de ser o 
movimento ecoloxis-
ta internacional e al-
g un s exemplares 
deste volume chega-
ron ·ao naso país. 

éxitos 
producíronse 
nos oitenta e 
os fracasos 
nos noventa", 
Manuel Soto · 

oitenta, recua o 
seu número de 
asociados até 
quedar case 
como estaba a 
princípios do 
movimento. En 
realidade, du
rante todos os 
anos oitenta, 
Adega só con
serva organiza
ción na Coruña. 
É a partir dos 
noventa cando 
deixa de· ser 
un ha aso
ciación de ca
drós.e vai confi-

Adega faise maior de idade a raiz 
dos vertidos radiactivos na fosa 
atlántica. Nas campañas públicas 
levadas a cabo con ocasión da
quela loita, a organización conqul-

gurándose como algo máis pare
cido a unha organización de ma
sas. Asi, na actualidade canta con 
mil e pico de sócios. En realidade 
é o feito"de manter unha estr.utura 
organizativa máis activa na Coru-

ña o que permite a continuidade 
de Adega. Nesta cidade o grupo 
local programaba máis activida
des para os sócios e iso facilitou 
unha maior implicación dos mes
mos e o seu vencellamento coa 
asociación. 

Principais campañas 

Pero á marxe das cuestións orga
nizativas, a principal -actividade 
de Adega é a mobilización. As 
campañas contra o proxecto de 
construir unha central nuclear no 
munic!pio de Xove, na mariña lu
guesa, son un exemplo das 
apostas de Adega. Naqueles 
tempos soplan ventas antinuclea
res en todo o mundo porque os 
planos nucleares tamén son moi 
ambiciosos. A indústria enerxéti
ca nuclear, asociada á armamen
tística, era contestada en todo o 
planeta. Os planos para construir 
unha central destas caracterís
ticas en Xove motivou forte opo
sición na Galiza. Todo o movi
mento asociativo secundou un
has mobilizacións contra a cen
tral nas que Adega estaba moi 
implicada. "Xove foi aleccionador 
-canta Ramón Varela-, opuxé
monos e despois ocorreu o aci
dente na llla das Tres Millas, nos 
Estados Unidos, e máis tarde o 
de Chernobil. Foi unha proba de 
que os que estabamos en contra 
non actuabamos caprichosamen
te, non eramos tan estremistas 
como proclamaban os organis
mos públicos, tiñamos razón". 

Tanto a oposición á central de 
Xove como a loita contra os ver
tidos radiactivos constituiron un 
éxito do movimento ecoloxista 
galega. "Outros foron a deten
ción dos grandes encaros pro
.xectados nos anos oitenta, co
mo o salto de Sela ou o de Ná
via de Suarna", explica Manuel 
Soto, hoxe presidente de Adega 
e no pasado secretário xeral. 
Pero nos noventa e sobretodo 
na segunda metade da década, 
prodLJcíronse alguns fracasos. 1 

"Mália aumentar a consciéncia e 
a capacidade organizativa, na 
construción das autoestradas 
producíronse auténticas d~sfei
tas, encoros como o do Umia 
van adiante contra oposicións 
unánimes e me~mo incumprindo 
a l~i- e o plano de lixo de Soga
ma aposta pala incineración co 
empecinamento da X unta", di 
Manuel Soto no seu balanza.• 
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Álguns sectores xa manifestaron o seu desacordo co actual ritmo de· negociacións. Na imaxe, os mariñeiros do Morrazo nas mobili· 
z:acións da semana pasada. . · 

. \ . 

Os sindi_catos temen que se. estea preparando un ha reconversión do sector 

A desidia da UE na negociación do cicordo 
de pesca con Marrocos fai peri9ar a frota 
~ CÉSAR LQRENZO GIL 

A frota galega que faena no 
banco saariano leva seis me
ses varada nos seus partos 
de orixe. A sinatura do acordo 
entre a UE e Marrocos segue 
sen confirmarse e a idea que 
se transmite á opinión pública 

· é que nQn existe un interese 
rea.I en permitir a volta dos 
pesqueiros a águas africanas. 
Os sectores afectados exixen, 
por unha banda, a axilización 
das conversas entre ambas 
as instáncias e, pola outra, a 
.prórroga das axudas p.úbli
cas aos mariñeiros e armado
res que non poden · traballar. 

O pasado 4.de Abril, o mi_nistro 
de Pesca, Jesús Posada, reu
ni use -COS representantes dos 
armadores e mariñeiros da Ga
liza, Andalucía e Canárias para 
informarlles do estado do diálo
go. Posada tivo que recoñecer 
nesa xuntanza que non se dera · 
nengun paso desde o pasado 

·mes de Novembro, cando re
mato u. a v-ixéncia .do antigo 
acordo. O ministro esbozou tí
midos intentos de presión ás 
autoridades europeas e apro-

-bou -un pedimento ,do Estado 
español para que· se prorro
guen as axudas, que~ deberán 

.- car-regarse na co,nta ·da UE a 
. partir .do 31 de Maio.- _. 

Case ao mesmo tempo, o co
misário europeu de Pesca, o 
austríaco Frariz Fischler, reco
ñeceu que non se a,diantara 
nada na negociación cos ma
g rebis pero adiantou que de
nantes de rematar Abril teria 
unha reunión co ministro de 
Asuntos Exteriores alauíta. Es
ta reunión foi cualificada por 
Posada de "informal", polo que 
é moi probábel que non sirva 
para adiantar· pasos no ache-

gamento entre os dous ban- do sul, os trámites eternízanse". 
dos. 

As regras van cambiar 

Mariñeiros e pequenos armado
res saben que vai ser-case im
pos íbel renovar o acorde nos 
termos que se seguían ria ante
rior. O s~cretário de organiza
ción da Confederación lnfersin
dical Galega (CIG)-Mar, Xosé 
Lois Diaz, . explicou a A Nosa 
Terra que a UE pretende impo
ñer a liberalización total· da pes
ca. "A idea de Bruxelas é favo- , 
recer a sinatura de acordes par
ticulares entre as empresas e o 
governo marroqui. Arestora es
tán faenando alá buques holan
deses que seguiron este siste
ma". Na opinión de Diaz, isto 
proba a falácia da excusa da 
sobreexplotación da zona. "O 
paro biolóxico só se lle aplicaba 
á frota galega. Os buques con 
bandeira de Marrocos continua
ban pescando" .. 

O modelo iniciado por Holanda 
é o que máis lle interesa á UE. 
Oeste xeito poderíase desen
tender do problema e salvagar
dar os intereses españois no 
reino magrebi, país no que són 
moitos os investimentos das 
grandes empresas e das indús-. 
trias tiostaleiras, tal e como su
bliñou Diaz. 

A situación ten ainda novos ma
tices, tal e como denunciou o 
secretário xeral da CfG-Mar, 
Xable( Aboi. Segundo a sua 
opinión, a lentitude das conver
sas con Marrocos contrastan 
coa premura coa que se resol
veu a necesidade de dotar de 
caladoiros ás frotas ·dos esta
dos 'do norte. "Chegouse rapi
damente a un acorde para que 
se poida faenar no mar de Gro
nelándia. Pero cando se trata 

Para Xosé Lois Diaz, a Xunta 
_debe encabezar o proceso de 
reclamación a Europa para de
fender un sector tan estratéxico 
no país como a pesca. "A políti
ca do governo galego é dupla. 
De cara ao público, Landin está 
traballando moito por acadar un 
acorde, pero-na ·realidade, non 
se mobiliza". Xabier Aboi com
parte esta opinión. "Logo da 
reunión con Posada, o conse
lle i ro d~ Pesca apareceu na 
prensa como o gran portavoz do 
sector. Pero eu estaba ali, e non 

-chegou a abrir a boca". 

Este xeito de actuar por parte 
do gabinete galega · mantense 
en pé, segundo Diaz, pala tran
quilidade social que garanten 
as axudas aos parados. Actual
mente, os mariñeiros están co
brando ao redor de 150.000 pe
setas ao mes, cifra que aumen
ta segundo a categoria profisio
nal de cada un dos traballado
res do bancb saariano. "Esta é 
-a baza de_ Fraga. Prefire a cha-
puza dos pagamentos da Admi
nistración a loitar pola salvación 
dun sector básico para a econo
mia da Galiza". ' · 

O gran temor do-_ sector reside 
nas expectativas de reconver
sión. As . axudas europeas que 
pretenden recibir están previs
tas para este tipo de actuacións 
e o ministro Posada xa tivo que 
indicar que "se tramitarían como 
un caso extraordinário". O único 
que está claro a estas alturas é 
que non existe un interese claro 
por chegar a un acorde e que, 
ao tempo, as axudas non poden 
durar para sempre. Mentres se 
procura un final para esta histó
ria, a pesca de altura da Galiza 
perde máis de 90.000 millóns 
de pesetas.+ 

" 

Quince anos . 
da Rádio Galega 

MANuELCAO 

O 29 de marzo de 1985 empezou a emitir regularmente a Rá, 
dio Galega. A primeira rádio pública da história de Galiza xur, 
de da aprobación no Parlamento Galego da Lei 9/1984, de 11 
de Xullo, de creación da CRlVG. Durante ano~, tense minus, 
valorado a importáncia deste evento dun xeito lamentábel e 
absurdo. O feito de que estes médios poidan ser máis ou menos 
controlados polo grupo político no poder non debe levamos a 
deSc:alificar as suas acruacións. Máis, polo contrario, haberia de 
-levar á reclamación de consensos amplos sobre os seus obxec, 
tivos e funcionamento básico coa vista posta nunha ganáncia 
de implantación e audiéncia nun mercado mediático tan dis, 

· putado. Excluída, por antidemocrática e ilegal, a prevaléncia 
absoluta dos medios públicos, si que se deberia ampliar o rádio 
de acdón destes afortalando a sua influéncia mediante a cria, 
ción de emi~oras que subministren información específica ou 
sectorial (música, culrura, información continua), seguirnjo o 
modelo doutras CCAA e do Estado. 

A posta en marcha da Rádio Galega foi rápida e axeitada 
cuns prazos de execución de menos de 7 meses entre a apro, 
bación da Lei e as primeiras emisións de Febreiro de 1985. A 
minimización dos retardos de acción e execución tamén se 
produce na dotación de médios personais e materiais. Nun 
prazo moi curto as instalacións, centros emisores e reemisores 
da sinal autonómica da Rádio Galega cubren todo o espacio 
radiofónico galego con importante penetración en Portugal, 
Castela,León e Asturias. A calidade do sinal é boa -quizáis a 
mellor de todas as emisoras que se escoitan no país- e chega a 
todos os recunchos do território. Nótese que foi necesario im, 
provisar rapidamente tanto nos contidos como na formación 
dos profisionais que ian poñer en marcha este médio dada a 
auséncia de precedentes de nengun tipo. En base á reciclaxe e 
preparación de persoal procedente dos médios privados aca, 
douse unha base sólida con profisionais dun nível equiparábel 
a calquer dos outros médios radiofónico galegos e estatais. 

A.N.T. 

Tal vez, a función principal da Rádio Galega exa a de 
normalización lingüística por ser o único medi qu emit 
toda a sua programación en galego. Neste sentido, a ava, 
liación destes 15 anos é moi positiva endo a calidade d 
comidos cada vez mellor e en progresivo avance a calidad 
lingüística. A Rádio Galega constituíuse en instrum nto 
de diálogo xa imprescindíbel cunha parte moi importante 
da nosa sociedade nun réxime de toleráncia e aceitación 
das diferéncias culturais e lingüísticas do país que nada ten 
que ver coa imposición forzada dunha ou ourra variante 
dialectal. Tamén permitiu recuperar moitas voces que es, 
taban a piques de perderse e restaurar a autoestima dun po, 
vo que nunca tivera ocasión de comunicarse e escoitarse a 
sí mesmo tendo como veículo un meio de comunicación 
público e nun contexto de legalidade institucional. 

A problemática dos meios de comunicación na Galiza en 
r:elación á normalización lingüística e democrática atinxe 
miáis á iniciativa privada e menos á actividade pública. 
A incapacidade do país en xerar empresas mediáticas pri, 
\radas é unha eiva básica que pexa a conso!idación do no, 
so espácio político e social como algo diferenciado do 
resto do Estado condeando á sociedade galega á subordi, 
nación a discursos e prioridades doutras zonas. Nótese 
que os medios han de ser influíntes e han de chegar e ser 
consumidos pola maiora social para ser efectivos. A eiva 
mediática é, tal vez, a máis grave que aqueixa á nosa so, 
ciedade e só o próprio país pode resolvela. Do mesmo xei, 
to, os grupos nacionalistas da Declaración de Barcelona de, 
berian superar o estado da crítica aos medios existentes 
para pasar a criar ou apoiar meios xeneralistas que, nal, 
gunha medida, promoveran as suas opinións e preferén, 
cias no espácio mediático estatal.+ 



i..-_ ....... <!!; .... :.· 

13 
... 6 DE ABRIL DE 2000 ANOSATERRA Nº 929 - ANO XXIII 

. ~ 

Quer achegar posturas cos sinpi9atos estatais na campaña polo Trabal/o dignó, cóntra a precariedade Folga 

A CIG celebra os seus 
, 

dos ax.entes forestais 
A CIG .co_nvocóu aos axent~s 
forestais ·de toda Galiza a tres 

'Dez anOs de compromiso coa clase traballadora'· -· 
- xornada~·de-paro distribuidas 

nos meses de Abril, Maio e 
· .. Xuño. A primeira delas t~n lu-
. gar o Xov_e~ seis de Abril e du
ra ?4 hora~~ps motivos para 
estas protestas veñen dados 
polos inCUIJ1primentos da Con-

go e to1·E:H:áncia" que amasa o sellaria ae Meio Ambiente no 
governo Azriar, que "agacha de . tocante aos aé:ordos asinados 
forma sistemáti:ca o apoio á es- -. ·é"ñtté os sirrdieatos e a Admi-
peculación e qtle favorece aos nistracióh. ~egundo· a CIG, 
máis poderosos, que se fan con non se cumpren os_ cofnpromi-
miles de millóns d~ benefícios" sos relativos á normalización 
mentres se avanza na precari- de funcións e xornada, tamén 
zación e nas políticas de privati- carécese de planos de traballo 
zación de secfores como a Sa- e liña organizativa, así como 
n!dad~ P!Jblicá ou do ensino. información sobre as activida-

-0- PAULA CASTRO 

des da Consellaria nen a lexis-
P o r isa aproveitando o acto, lación, xa que nos cen1ros de 
Acuña facia un chamamento á traballo non receben o DooA. 
reflexión aos sindicatos estatais, Por outra banda, a CIG 
para q~e .se su_men á campaña / denunci.oü a privatizaqión da 
que vén de .lanzar. o cel')tr-al na- x~stión, coque 0 asesóramen-
cionalista coñtra á precarización to está en mans de entidades 
das ·condídóns laborais e a fa- _ privadas e 'asociacións afins 
vQr· do em.prego fixo. - · aó pp, .cos conseguintes 

Cunha xuntanza á que asistiron 
máis de 1.500 delegados sindi
cais chegados de toda Galiza, a 
CIG celebrou o seu décimo ani
versário como un acto reivindi
cativo no que se perfilaron as 
liñas de acción a desenvolver 
de cara aos próximos meses. 
Tanto o secretário xeral Fer
nando Acuña como o presiden
te, Manuel Mera, destacaron o 
alto grao de compromiso coa 
clase obreira demonstrado até 
o de agora polos representan
tes sindicais nacionalistas e in
sistiron na necesidade de man
ter a defensa dos intereses 
dos traballadores fronte as po
líticas laborais encetadas po
los governos central e galego 
e avaladas por CCOO e UGT. 

M6is de mil cincocentos delegados asistiron ao X Aniversário do CIG. A PANARO 
·, · · ' · ,vÍQios ~liénteléifeS-. Tampouco 
1 p anos cos tra~lladores· -· .-:: . - hai formación dos cadros e 

Dous chamamentos á partici
pación , o primeiro de Maio, na 
celebración do Dia da Clase 
Traballadora e o 19 de Xullo, 
na Marcha Internacional de 
Sindicatos europeus en Porto 
e a recén iniciada campaña 
polo "Traballo digno, contra a 
precariedade", enmarcaron o 
acto de conmemoración do dé
cimo aniversário da criación da 
CIG. 

Os dados non permitían mati
ces e o secretário xeral, Fer
nando Acuña, aproveitou a 
xuntanza para lembrar que 
fronte á promesa de criación de 
emprego e mália o marco de 
bonanza económica, "aquí 
crióuse a metade do emprego 
que no estado". Uns postas de 
traballo que na vez de permitir 
acabar coa precariedade labo
ral -outro dos compromisos ad
quiridos cando se asinou o pla
no de reforma laboral- seguen 
a ter as mesmas caracterís
ticas, cando non peores. 

que até ese momento estaban 
con contratos con fráude de lei". 

Ademais, a CIG avalia tamén ñe
gativamente os resultados do 
chamado "Pacto polo Emprego", 
que recollia entre outros éompro
misos promover a xornada labo
ral de 35 horas semanais e que 
"ao cabo dun ano, só conseguiu 
que tres empresas solicitaran a 
reducción da xornada laboral". 

Governo da direita 

Para a CIG é preocupante a mai
roia absoluta acadada pola direi
ta , porque permitirá aprobar o 
"abaratamento dos despidos e 
unha política fiscal máis regresiva 
para os traballadores" co apoio da 
maioria do parlamento español. 

Manuel Mera, pola sua banda, 
encarregouse de facer un perco
rrido pc:>los 1 o anos de hi5:tória da 
Confederación lntersíndical Gale
ga, nacida· non de duas centrais 
nacionali~tas que trab~llaban por 

_ separado, senón da-necesidade 
de "oferecer ao país un sindica
lismo nacionalista forte como o 
que se viña demandando, á vista 
do medre en afiliciación das duas 
centrais por separado e que se
g u i u medrando ao longo deste 
decénio unha vez xuntas". 

Un acto no que se debuxou a di
fícil situación na que se atopa a 
clase traballadora galega, no
meadamente a mocidade e as 
mulleres, e no que se foron des
montando, unha tras outra, as 
mensaxes lanzadas desde o go
verno dos éxitos obtidos tras da 
reforma laboral emprendida en 
1997 polo PP co apoio dos sin
dicatos estatais. 

De feito, segundo Acuña, máis 
do 33% dos postas de traballo 
seguen a ser precários e aqueles 
que se convertiron en contratos 
legais, amparándose na reforma, 
beneficiaron "ás empresas con 
subvencións outorgadas sim
plesmente por regularizar a si
tuación de aqueles traballadores 

Pero o que se analisa como ver
dadeiramente perigoso é a "ati
tude propagandística, de diálo-

Un medre constante que viú da
do, segundo Mera, "polo traballo 
diário dos homes e mulleres que 
foron consolidando a central", 
por ser o sindicato "con máis ca
pacidade reivindicativa" e por 
contar con "delegados inque
brantábeis que defenderon sem
pre os intereses da clase obrei
ra", mesmo xogándose os seus 
próprios postas qe traballo. • 

UNIFICACIÓN DA C.LG., UN ANTES E UN DESPOIS 

O 2 de Abril fixo 10 anos, unha década! , que 
naceu a Confederación lntersindical Galega 
(CIG) como produto da integración da INTG e 
máis a CXTG, dando lugar a unha central sindi, 
cal con máis de 40.000 cotizantes e 4.200 dele, 
gados sindicais. Unha central que ten maior pe, 
so real que o 25,2% dos delegados sindicais, que 
acadou nas ultimas eleicións en Galiza. Nin, 
guén pode ignorar que a CIG ten máis capacida, 
de de mobilización e de iniciativa que calquera 
dos sindicátos estatais presentes no pafs e estes 
resultados só se poden entender pola presión da 
patronal sobre as candidaturas nacionalistas en 
moitas empresas, e a falta de cobertura nos 
meios de información de masas. Non irnos des, 
coñecer que tamén hai erros nalguns plantexa, 
mentas (que cumpre millorar), e actitudes nal, 
guns compañeiros e compañeiras que non están 
á altura das necesidades actuais da clase obrei, 
ra ... pero son situacións minoritárias, das que 
padecen en maior medida outras centrais. 

Son dez anos dunha unificación necesária, que 
deu resultados positivos, e da que cumpre tirar 
algunhas conclusións, agora, unha vez alonxa, 
dos no tempo e con maior perspectiva históri, 
ca. Por exemplo: que a unidade foi realizada 
desde dous sindicatos que foron capaces de au, 
mentar o número de delegados sindicais mes, 
mo despois do afastamento de 1985. Algo que 
non seria posibel se, como argumentaban des, 
de o españolismo, o nacionalismo fora un in, 

MANuELMERA 

vento, algo que non pedía a sociedade. Pero, 
ademais, fíxose desde a reflexión, teórica e 
práctica, do que aportaba a unidade (imposí, 
bel daquela e hoxe sen a aceitación do plura
lismo) para avanzar nos 

miños que nos permitiran achegamos a un 
maior número de traballadores que, aínqa non 
sendo nacionalistas, viran no noso proxecto 
aquel que ia defender mellor as suas reivindica, 

cións concretas, e do que 
- non refugaban .por razóns. obxectivos que se tiña 

marcado o nacionalismo 
sindical: soberanía na, 
cional, defensa da cultu, 
ra e língua, democrácia 
con participación real 
das maiorias, pleno em, 
prego, redistribución da 
riqueza, marco galego de 
relacións laborais, anti, 
imperalismo e solidarie, 
dade, non discrimina, 
ción por razón de sexo ... 

'N. ,, . . ideolóxicas ou políticas. 
1nguen pode ignorar ~~i _u~ha etapa de gran 

Os cinco anos que durou 
o afastamento nas duas 
ponlas do nacionalismo 
sindical amosaron, ase, 
made, cas diferéncias 
prácticas e teóricas non 
eran tan fondas, e co tra, 

,, . imcianva, sen me,dos ou 
que a CI G ten ma1s falsos corses teóricos. 

. d · d Mais tamén unha década capaCl a e difícill. Non podemos es-

d b · ¡ · · ,, quecer a aparición de 
e mo 1 1zac1on e grupos guerrilleiros sen 

de iniciativa que 
calquer dos sindicatos 

estatais presentes 
,, ,, 

no pa1s 

apoio social que, nalguns 
casos, pretenderon meter 
ao nacionalismo sindical 
dentro dunha dinámica 
que n~~ nen debatí, 
da nén aceita a: En fin, 
agora, dez ano despois, 
non deberamos de· ar de 
cavilar sobre esta an · a 
tan rica do nacionalis o 
sindical, do antes e des-

hallo e o debate en comun axudaban a xerar uns 
alicerces próprios ·de todo o nadonalismo, que 
eran no fundamental os mesmos que antes da 

pois da unificación. Ser, 
vira.nos a todos e todas de reflexión, axudaranos 
a dar un novo pulo no traballo sindical, e conso
lidamos (efectivamente) como unha dos pés 
que serven de alicerce ao nacionalismo. • · ruptura. En pou~as palabras: que era máis o que. 

nos unía que o que nos arredaba. Pero tamén foi 
unha xeira de novas búsquedas, de atopar os ca, MANuEL MERA é presidente da CIG 

úsase eleitoralmente a pouca 
dotación de médios. O paro 
convocouno en solitário a CIG 
porque UGT e as CCOO pre
feriron renunciar a denunciar 
os incumprirnentos da Admi
nistración. E máis, a UGT di
fundiu unha nota aplaudindo a 

· xestión ao conselleiro Carlos 
del Álamo, "que tanto fixo por 
Galiza mentres estivo en Ma-

_drid" e as CCOO déronlle a 
noraboa. Se as xornadas de 
folga non teñen efeito, a CIG 
convocaria paros no verán, 
extremo que quixera evitar.·· 

, António Ramilo. A. PANARO 

Ramilo· reeleito presidente 
dos empresários mália 
carecer de empresa 

O pasado Martes catro de 
Abril a Confederación de 
Empresários de Galiza, 
CEG, reelexiu por aclama
ción a António Ramilo co
mo presidente da patronal 
durante un mandado de 
catro anos máis. A 
decisión tomouse obvian
do que Ramilo carece de 
empresa, ainda que segue 
ostentando algunha repre
sentación nominal nalgun 
consello de administración 
e unha participación moi 
cativa na que era a sua em
presa. Na sua intervención 
diante da asemblea de em
presários, Ramilo 
defendeu a necesidade de 
mellorar as infraestruturas 
que comuniquen ao noso 
país co resto do mundo e 
demandou un despedimen
to máis barato dos 
traballadores. + 
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X osé Ramón Cendán f oi reelexido como coordenador nadonal do sector do leite 

O SLG demanda.da UE unha reforma para o 2003 
que protexa-' áS :pequenas e medianas explotaci~ns lácteas 
* P. BERGANTIÑOS 

O Sindicato Labrego Galega 
(SLG) celebrou o Sábado 1 de 
Abril en Silleda, unha asemblea 
nacional do sector lácteo na 
que os afiliados aprobaron as 
propostas coas que afrontar a 
difícil situación que viv.e o agro 
galego e que afecta, de xeito 
especial, aos produtores. Entre 
os acordos figura o de deman
dar da UE unha nova reforma 
do secto·r lácteo, para o ano 
2003, que favoreza ás peque
nas ~ medianas explotacións. 
Na xunta ratificouse a nova di
rección, composta por máis 
de sesenta representantes das 
diferentes comarcas e reele
xiuse a Xosé Ramón Cendán, 
como coordenador nacional. 0 

"" <( 
z 
~ Coas suas propostas, o SLG 

quer dar resposta a unha crise 
que é resultado, entre outras ra
zóns, dunha reforma da organiza
ción comun do mercado do leite 
que se aprobou o ano pasado e 
que fracasou antes de entrar en 
vigor e dunha política industrial 
que provocou a entrega das em
presas galegas ás multinacionais, 
de tal xeito, que hoxendia, as que 
teñen capital galega só recollen o 
14% do leite. lnflue tamén nesta 
situación, segundo ten analisado 
o SLG, a falta de transparéncia 
no mercado, a política de baixos 
prezos e a caréncia dunha orde
nación do território que permita o 
acceso ao uso da terra para aba
ratar custes e producir dun xeito 
menos dependente. 

~ ~ 

( A supresión das cuotas é unha reclamación histórica do SLG. Á direita, Xosé Ramón Cendán, Coordenador Nacional do Séctor Lácteo, nunha foto de arquivo. 

-
Un dos acordes máis importan-
tes dos aprobados é o de de
mandar da Comisión Europea 
unha nova reforma do sector pa
ra o 2003, ano no que a Comi
sión ten previsto facer unha revi
sión dos acordos de Berlin. Os 

obxectivos desta reforma serian 
o de que se manteña o control 
da produción a nivel europeu, 
que o direito a producir veña de
terminado polas necesidades de 
consumo da UE, que desapare
zan as cuotas dos Estados e que 
se produza un novo reparto que 
garanta a pervivéncia das pe
quenas e medianas explota
cións. O SLG tamén solicita que 
se estabelezan un prezos míni
mos, que cubran os custes de 
traballo e de produción e que es
tean ligados a unha produción en 
base á terra. Esta última exixén
cia suporia a proibición de hor
monas, fariñas con produtos de 
desfeita e resíduos, e produtos 
xeneticamente manipulados. Do 
mesmo xeito, peden que non se 

' permita nengunha transación fi
nancieira do direito a producir. 

Por outra banda, ó SLG solicita-

rá do Governo español a revo
cación dos acordes de Madrid e 
o reparto universal, e en base a 
critérios socioeconómicos, das 
550.000 toneladas de cuota ex
traordinária. Tamén quer que os 
labregos poidan· optar a unha 
xubilación digna aes 55 anos. 
No caso de non producirse unha 
sucesión na explotación, a xubi
lación estaria condicionada a 
que o labrego ceda o uso da te
. rra e entrege a cuota á Reserva. 

Exixéncias á Xunta 

Como pr(oridade para atallar a 
crise do sector, o SLG propón a 
criación dunha Mesa na que 
participen a Consellaria, o Mi
nistério, as indústrias e os sindi
catos. As suas funcións serian a 
de facer seguimento dos planos 
de abandono e do reparto do 
leite procedente do_p m~~mo, asi 

1 ii'iNH§+iiiiN 

como da política de compensa
ción do Governo. 

Para gañar transparéncia no 
mercado tamén seria necesário, 
segundo o SLG, que o Governo 
central estabeleza critérios de 
moratória na aplicación da super
taxa -para as explotacións até 
un volume de 150.000 quilos por 
activo- e que se crie unha inter
profisional do leite, que consolide 
a compra-venda mediante con
trato homologado e que estabe
leza prezos mínimos non inferio
res ao que indica a UE, que na 
actualidade é de 51,54 pesetas. 

Dentro das propostas de ordena
ción do território, o SLG exixe que 
a Administración non permita fo
restar terras agrícolas e críe un 
banco de terras con organismos 
comarcais que regulen o acceso 
dos produtores ao seu uso. Asi-

mesmo, manteñen a reivindicación 
dun Grupo Lácteo Galega, que se
ria o encargado de impulsar o leite 
pasteurizado e os produtos deriva
dos de alto valor engadido e solici
tan da Xunta que apoie, de xeito 
decidido, ás explotacións que ela
boran queixo artesanal. 

Empresas e distribución 

Por último, os afiliados estudia
ron as propostas que o SLG vai 
apresentar ás empresas. Neste 
sentido buscan chegar a un 
acorde de cara a estabelecer a 
interprofisional e unha recollida 
do leite a prezos dignos. Os afi
liados tamén coindicidiron na 
necesidade de que as distribui
doras se comprometan a que 
non haxa leite nos mercados 
por baixo dos custes de produ
ción e de que teñan preferéncia 
polos produtos galegas. • 

Intríngulis petroleiros 
Os prezos ·do petróleo elevaron,se a níveis 
imprevistos corno resultado da recupera, 
ción parcial das economías asiáticas, a caí, 
da do investirnento durante os fins de 
1998 e 1999 en áreas de exploración e de, 
senvolv~rnento custoso, o feche dalguns 
pozos marxinais de Texas e Luisiana en 
Estados URidos e os recortes ao.ordados 
polos países produtores da OPEP, xunto 
cos seus novos aliados -Noruega e Méxi, 
ca:- entre outros. Corno poderá apreciar, 
se, a prirneira conclusión é que o que pro, 

. duciu o estoupido nos prezos petroleiros 
non foi sornente o recorte de produción 
da OPEP, senon que -nesta ocasión- fun, 
cionou a nova estratéxia da organización 
acordáda .en Riad,. en Marzo 98 (coa pre, 
senzá de Arabia Saudí, México e Vene, 
zuela), no sentido de que a OPEP non se, 
guiria pechando produción de baixo custo, 
sen que antes os produtores de alto custo 
cerraran a sua e se reducise o investirnen, 
to en áreas de alto risco exploratório. Por 
suposto, que o aumento da demanda nos 
países consumidores tarnén axudou. Todo 
o cal produciu, ademais, unha redución 
sensíbel nos inventários dos países consu, 
rnidores, o que elirninou o "colchón" de 

seguranza co que e~tes países manipulaban 
a oferta e a demanda. 

Para que o acordo de Riad funcionase á 
perfeizón requeria,se 

aumento da oferta afectarla en forma ne, 
gativa aos prezos petroleiros. Entraria,se 
daquela nun mercado de compradores con 
prezos baixos que obrigaria a un novo re, 

que os países produto, 
res da OPEP aumenta, 
sen-. ~ sua ·p~odución 
entre Decernbro do 99 
e Xaneiro de 2000 co 
fin de cumprir coa se, 
gunda parte da estraté, 
xia. Aquela que obri, 
ga.ba a non permitir 
que os prezos chegasen 
a níveis tan elevados 
corno para afectar ne, 
gativarnente ás econo, 
rnias dos países desen, 
volvidos e, por ende, 
reducir a sua demanda 
enerxética, adernais de 
estimular o investi
rnento en petróleo 
custoso que -unha vez 
producido- asulagaria 
o mercado. A combi, 

'A . ,, . s pres1ons. 
puxeron á OPEP no 
. dilema de ter que 

repensar a sua 
decisión p~ra non 

aparecer como 
respondendo a un 

mandato de Estados 
Unidos" 

corte de produción. 

A OPEP -despois de 
ter curnprido en forma 
nunca vista co corn, 
promiso dos seus 
rnernbros de reducir 
voluntariamente ní, 
veis de produción irn, 
portantes- fallou -co, 
rno suxerirnos- en au, 
mentar a produción 
no momento rnáis co, 
rnenente; é dicer, a 
comezos do inverno. 
Esa indecisión produ, 
ciu resultados previsí, 
beis: entroutros, que 
se dispararan os prezos 
e se provocase unha 
reacción de protesta 
dos países consumido, 
res, os cais, até ese 

nación ·dunha redució~ na demanda e un momento (Decernbro 99,Xaneiro 2000), 

aceitaran como viábel a nova situación do 
mercado. 

Tendo,se disparado os prezos, o rnaior im, 
portador de petróleo -Estados Unidos
rnáis unha vez equivocou a sua estratéxia 
diplornátiq ao exercer presión abertamen, 
te sobre os produtores da OPEP. As viaxes 
e entrevistas públicas do secretário de 
Enerxia, Bill Richardson, aos ministros de 
Petróleo dos países produtores, a interven, 
ción do presidente Bill Clinton e as arnea, 
zas -xa nen sequer veladas- do Congreso 
estadounidense á OPEP, configuraron un, 
ha situación · difícil para todos os actores. 

Con efeito, ainda que á organización se 
equivocou ao non aumentar a produción 
a tempo, non hai dúbida de que ia tomar 

· acción nese sentido no futuro irnediato. , 
As presións puxeron a todos os rnernbros 
da OPEP no dilema de ter que repensar a 
decisión, que xa sabían que tiñan que to, 
mar, para non aparecer corno responden, 
do a un mandato de Estados Unidos. Irán 
foi o país que expresou públicamente a 
sua molestia, pero ....:.no fondo- todos sen, 
tian o mesmo.+ 
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.Alguns economistas comparan a actual fase continuada de creci_me_nto ~oas .de 1.962-67e1982-89 

A Nova Economía trunfa. 
no·Cúmio de Lisboa pero esbara na bolsa· de Nova lorque 
-0- G. LUCA 

No Cúmio de Lisboa, Aznar de
fe n de u os valores da Nova 
Economía como único e segÚ
ro camiño ao futuro. Foi no 24 
de Marzal. Seis dias despois, o 
4 de Abril, o esboroamento dos 
valores tecnolóxicos nas bol
sas desata unha vaga de des
confianza sobre a Nova Econo
mía. Pero antes que tremase a 
bolsa de Nova lorque, moitas 
voces críticas puxeron en dú
bida a alianza informática pa
ra o progreso pola que apos
ta o xefe de governo español. 

Ainda cos valores tecnolóxicos 
en alza imparábel, o Consello de 
Europa decreta en Lisboa o cre
cimento, a competitividade e o 
emprego coa universalización do 
Internet na fábrica, nos servizos 
e na escala. O crecimento anun
ciado é superior ao 3,5% anual e 
o pleno emprego será realidade 
antes de cinco anos, para o que 
terá que diminuir o paro nun 1 % 
anual. Queren abaratar as cone
xións á Internet e liberalizar o 
comercio electrónico para finais 
deste ano, meter a rede informá
tica nos colexios e educar aos 
docentes nas novas técnicas. O 
obxectivo é extender as tecnolo
xias da comunicación a toda a 
sociedade e copiar o modelo 
norteamericano, que se conside
ra de éxito indiscutibel. 

Do manifesto polo Nova Economía, no Cúmio de Lisboa, ós críticas polo economía de casino só pasaron once dios. O Consello de Europo fotografiase a carón do Teixo; . 

Haberá que asumir unha opción 
ideolóxica e unha política econó
mica concreta para que este ob
xectivo se converta realidade. 
"Pero o horizonte dun capitalismo 
sen crises e do crecimento contí
nuo contrasta coa demanda uni
versal dun traballo estabel e pa
gado dacordo coas necesidades 
-do traballador -comenta Daniel 
Singer na sua revisión do milé
nio-. A promesa norteamericana 
e europea dos 50, de ingresar 
decantado a toda a poboación na 
clase média, esvaeuse nos 70 
cando o sistema se veu seria
mente ameazado; nos 80, o ob
xectivo principal dos cambios fo
ran as garantías de traballo; nos 
90 estabamos a piques de rom
per a fronteira entre ócio e traballo 
pero descobremos que hai unha 

enorme distáncia do dita ao feito". 

Para xustificar a Bolsa 

No conservador Financia/ Times, 
Martín Wolf, pergunta que ten de 
nova a nova economía "Os orde
nadores cambiaron a organización 
do traballo nas oficinas pero non 
tiveron un impacto grande sobre a 
economía norteamericana. Dende 
o comezo da era moderna do cre
cimento económico, o único que é 
constante é o cámbio. Os que 
aseguran que as causas son ho
xendia diferentes, fanno para xus
tificar as cotas do mercado bursá
til. Qué novidade atopamos na 
economia actual? A máis impor
tante é o crecemento da produtivi
dade. Pero desde o comezo da 
actual expansión económica, no 
primeiro trimestre de 1991, a pro
ducción horária norteamericana 
(excluindo a agricultura) non au
mentou máis que un 1,6% anual". 

Esta taxa de aumento so é lixeira
mente superior á que se consegui
ra no derradeiro trimestre de 1973 
(1,4) e moi inferior á taxa de 2,6 
anual que a economía estadouni
dense acadara entre 53 e o 73. 

Robert Gordon, profesor da uni
versidade de Northwestern (Es
tados Unidos), un dos expertos 
de máis sana na análise do cre
cemento, ven de apresentar un 
estudo no que proba que dende 

finais do 95 o crecemento da 
. producción compensou os dous 
tércios de baixa dos índices re
ferenciais de 1950-72 e 1972-95. 
Para Gordon, o repunte do cre-

·cemento ten tres explicacións: un 
mellar control da inflación, a res
posta da produtividade ao crece
mento rápido e a explosión da 
produtividade da informática. 

Os economistas franceses Jean 
Pierrre Petit e Emmanuel Kragen 
tamén comparan o ciclo actual de 
crecemento nos Estados Unidos 
(31 trimestres) cos ciclos de 
1960-67 (31 trimestres) ou 1982-
89 (30 trimestres). "O ciclo actual 
é mais semellante ao dos ano se
senta, con poucas presións infla
cionaistas, pouco paro, produtivi
dade· elevada e custes salaríais 
unitários baixos. Os dous analis
tas recusan a calificación de cre
cemento estrutural para a produ
tividade do traballo. "Cos dados 
que ternos non se pode falar de 
cámbios estruturais da produtivi
dade. Os investimentos nas tec
noloxias da información non re
presentan máis que unha parte 
menor dos investimentos de capi
tal produtivo existente: un 2% pa
ra os orden'adores e un 11 , 7 para 
os equipos relacionados coas 
tecnoloxias da información". 

Factores pasaxeiros 

Hélene Baudchon da OFCE 

. -

aborda as duas pa-radoxas ac
tuais da economía norteamerica
na: infla_ción baixa cori crecimen~ . 
to forte e avances lentos· na pro
dutividade desde hai vinte anos, 
pésia o investimento masivo nas 
novas tecnoloxias da informa
ción e da comunicación. Baud
chon adianta duas teses: a da 

. nova economía, que asegura 
que estamos a viver unha tércei
ra revolución industrial nos Esta
dos Unidos, cos límites do cre
cemento ainda non á vista, o 
que explicaria a febleza da infla
ción, e a tese tradicional que 
quer que a moderación da infla
ción débese_ á combinación de 
factores favorábeis pasaxeiros 
que maquillan os efectos das 
tensións s·obre o mercado de 
traballo e sobre os prezos. 

Para o ministro de ·Facenda dos 
Estados Unidos, Alan Greens
pan, os cámbios que están a su
ceder non se poden calificar de 
Nova Economía senon de evolu
ción estrutural semellante a cu-
tras preceaentes na economía 
dos Estados Unidos. Greenspan 
coida que a diferéncia do que 
pasara na década dos setenta e 
dos oitenta, as empresas poden 
hoxe sustituir traballo, por capital 
máis dodadamente o capital pro
d utivo. Antes aumentaban os 
prezos para facer fronte ao au
mento dos costes salariais men
tres que hoxe invisten para reau-

O comité de empresa solicita unha intervención rápida da Xunta para manteros postes laborais 

cir direitamente os custes de 
producción e esta reducción de 
custes aumenta a intensidade 
do capital. . 

O máis afervoado defensor de 
nova economía é o profesor de 
Socioloxia e Planificación,de Ber
keley, Manuel Castells, que fara 
membro do comité central do 
PCE. Castells coida que as no
vas tecnoloxias cambian non só 
a técnica senon o conxunto da 
sociedade. Vivimos un aconteci
me nto histórico tan importante 
coma a Revolución Industrial do 
XVIII. A actividade económica e 
a organización social descansan 
eneal dunha nova base material 
e técnica. A era industrial baseá
base sobre novas tontas de 
enerxia pero o tempo de informa
ción apoiase na tecnoloxia e a 
producción do saber, do trata
mento da información e a comu
nicación e dos símbolos. Hoxen
dia, o valor de cámbio do busca
dor Yahoo é máis elevado que o 
valor da fábrica de avión. A prin
cipal fonte de produtividade e a 

. acción do saber sobre o saber 
mesmo". Sobre as implicacións 
sociais posibeis da nova econo
mía, Castells anúncia o parto dos 
montes: "A era da información 
poderá ser unha era de exclu
sión social ou de transformación 
social igualitária; todo depende 
do modelo de desenvolvimento 
adoptado por cada sociedade". • 

'Non se pode pechar a fábrica de tabacos porque as traballadoras sexamos maiores' 
-0- A. ESTtVEZ 

O informe da Xunta sobre a Fá
brica de Tabacos da Coruña 
veu corroborar o que defendía o 
comité de empresa. A empresa 
é viábel e o seu peche viria da
do só por razóns de idade da 
traballadoras. As conclusións 
deste informe, que se comp.ro
metera a realizar o anterior con
selle i ro de lndústria, António 
Couceiro, foron apresentadas 
aos' membrós do comité o pasa
do 28 de Marzo. "Nós nunca 
coidamos que fara necesario 
que o Goverrio galega realizase 
ese informe", sinala El'llira Al-

fonso, presidenta do comité de 
empresa. 

Douscentos vinte er:npregados 
traballan actualmente na fábrica 
da Palloza. Sen embargo, a 
produción baixou considerabel.
m ente nos últimos anos; de 
cuarenta millóns de caxetillas 
ao mes chégan'se a menos de 
vinte da actualidade. "Estamos 
traballando coa metade das 
máquinas", conta a presidenta 
do comité de empresa, de UGT. 

Os planos industriais prev~n o 
peche de oito dos quince cen
tros de produción que Tabaca- · 

lera -desde a privatización fu
siono use cun grupo francés, 
dando como resultado Altadis-, 
entre eles o da Coruña. Polo de 
agora, só se materializou o pe
che do centro de Madrid. "Ex
cepto o centro de Logroño, que 
canta coa tecnoloxia máis avan
zada, o da Coruña atópase á 
cabeza do resto das fábricas", 
sinala Elvira Alfonso. Altadis 
pretende que, no caso do taba
co rúbio, produto ao que se adi
ca a fábrica da Palloza, só per
maneza aberto de aqui ao 2002 
o centro de Logroño. "Sen em
bargo, continuamos senda a se
gunda fábrica en productividade", 

aponta ·a presidenta do co'!lité. 

Tres e~pedientes de regulación 
de e.mprego levou a cabo :ra
bacalera nos últimos anos. O 
terceiro rematou ainda o pasa
do ano e, ao contrário ·que os 
dous anteriores, afectou seria
mente ao centro coruñés. ·No
venta e nove persoas deixaron 
de· traballar na fábrica. Durante 
o ano 1998, as mobiliz'acióri 
diante da fábrica sucedéronse. 
Hoxendia Elvira Alfonso sinala 
que "estamos a facer un acto 
de fé para que a Xunta interve
ña diante do Governo central 
de xeito decidido". 

En palabras da presidenta do 
comité de empresa, as pre
tensións de Altadis supoñen 
"un reaxuste brutal" que se 
está realizando de xeito ace-

. !erado, de aí a premura en so
licitar a intervención da Xunta. 
"Altadis alega que a media de 
idade das traballadoras da 
Palloza é elevada, é un xeito 
de xübilarnos. Pero nos pen
samos que hai xente nova na 

_ Galiza disposta a traballar na 
fábrica. O que queremos é 
que se conserven os postas 
de traballo dunha fabrica vital 
para a Coruña", conclue Elvira 
Alfonso.+ 
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O banqueiro foi condenado a dez anos de cadea logo de sete de ·proceso 
. ' 

Dan de· alta

ª unha 
limpadora 

:Mário Conde, absolto de seis . 
dos oito delitos polos que era· xulgado 

en Lugo 
que ten_ que 
utilizar.· 
muletas 

- O que fora presidente do Ban
co Español_ de Crédito (Ba- · 
nesto} e figura senneira do 
mundo financeiro do Estado 

- ~ durante a bonanza ecónómica 
de finais dos 80, Mário Conde., 
foi condenado a 1 o anos ·e 
do.us meses de cádea por un. 
delito de apropriación indebi
da na compra de Valenciana. 
de Cementos e por estafa na 
xestión da.~ empresa Dorna.. O . 

·. fribunal que- ~ulgól,I .a _Conde . 
U~ha empregada· de Hulen, abs·olveurio por· outr:os seis · 
ell)..pre-sa concesionária db - . casos, eºntreº os 'que -están o 

· - roubo de 300 millóns das. ar-servizo de limpeza do Hospi, 
tal Xeral,Calde de Lugo,_ ti, , -~~s do_ Ban.~stó e unh~ supos-- . 

· - tá falsificación de documen--
vo que mcoÍporarse o Martes· tos mercaritis. Ademais, o tu- · 
4 de Abril '3=.o seu pos~o~de . ' C!lense · ter~ que pagar unfla . 
tfraballo pésie a ter que. u~fü, multa de ra miHóns de· pese-·: 
zar un.ha muleta . .,, A ~eci$ión . ,_ .. tas :e devolv.eifle ao.::-Banest-o . 
de dárUe a alta foi tomada . .- outros'1_.700 millóns .. E-stá pa-
p,olo Instituto da· Seguridade r rece ·ser.a fin dun home éonsi~ 
Social e denunciada no xul, . dera.do .. polo c;:ons.ellefro de-
gado do socia~ por CCO_ü de . EéOOOll'.liá; Xosé Aritón Orza; _ 
Lugo. A Equípa ·de Valora, ·. · un_..exemplo para a. m·Qcidade . . · 
dón de lncapacidaaes do 
INSS considera, visto ·o in, - MártO· Cqnde sai·U-, oóntodo , 
fo;mé médico que o diagnos=- ben'.parqdO deste- )<UÍZO. O fis-.. 
tico. é o dunha" meniswpa, cal .pedia para el máis ,de 43 . 
tia ·de xoenllo iñtervida en anos de cárcere e unha multa 
duas ocasión e limitada a fle, - que roldaba os 72 millóns 9e 
xión nun 15%". Segue 0 in, . -.pesetas. Agora só-resta-decidir· 
e d d se o banqueiro volve. ao cárce-
iornie eterm_inan ° que, pé, · re :- O fiscal do caso, Lu'is Ló- -
sie ás secuelas, non está im, pez : solfc'itou o seu -ingreso 

. p~dida para reali'.?ar -0 · seu ineludíbel, mais os seus avo- · 
tf3:ballo. gados procuran o xeito-' de ·sal- ·· 

var -a cadea mediante fianza. O 
doutorado Honoris Gausa pola
U ni ve rs id ade de Con:tpo'stela 

· -está aclyalmente libre grácias 
á rebaixa da · fianza Jnicial de 

· ;2 .. 0.00 milÍóns do aaso Argentia 

A traballadora, que noh que, 
re ser · identificada, permap.e, 
Ge no seu pasto de traballo 
pero sen poder realizar· ~ . ta, 
refas. N es tes · caso, Anselmo 
Sampedro, · de CCOO, fai 
notar ·que .a -empresa non 

· - T(ust ·aos .100 finals . 

presio-na á empregada e que Ao· qúe.dar absolto do d~llto :de 
n6n é a: responsábeLda situa, . • )?-lsidad~·:dócu_mental,.. os peque
ción "absurda". Se ao dispor -nos accionistas non,terán direito 
da ·alta, a traballadora non se · ·' a percibir unha· indemnización, . 
i.pcorpora ao traba119 e.n tres · xa que o tribunal. non _considera 
dias, seria obxecto dun des~ ·. ~-- -" totalmérite demostrado que o 
pido procedente. "Na ante~· .:·.presidente do Banesto modifi-
rior "lexisla~ión permitíanse : COU artiüc.ialment~ O VQ.lpr das 
sesenta meses de baixa antes acción~ desta ehti:dade para 
~- -~- décidir a-alta ~u a-incapa¿_ _ .. - ~ conseguir maiore·s benefícios .. 

..X-ustamente, _aAsociaciórí de 
c;idade .permanente. HGxen~ , UsÚário·s· da Banc·a _(~1,1~1;>anc) 
dia estabelécense timta me, xa lle solicitou -á Audiéncia Na-
ses, ·pero esta t.raballadora oional o -imed.fato ing-reso-de 
non levaba. ese tempo de · _ '. ' Conde en prisión . ou a· pa{fa- . 
baíxa, ainda lle q~edaban mento de. 1 :000 rñHlón-s de pe-
case. d_ez meses'", expliéa sefas. en· cónc~pto -d~Jianza por .. 
Sampedro; áó ·dirixirse á iris, . "risco de fuxida". · · 
pecció_n. médiea, obtiveron · 
pqr tod(l resposta "que- de, · 
bian acudir ao x4lgád0". "O . 
que por suposto fixemos, de, 
nunciando no xulgado do so, 
cial'.', sinalá .Sárilpedro. 

A razón de negar a incapaci, 
dade á limpadora- de' Lugo, é 
analizada en CCOO como 
produto dun recorte orza, 
mentário. "A Seguridade So, 
cial sufre un recorte .para as 
prestacións. A nós parécenos . 
lóxico que den altas a quen 
xa se atopa en bon estado, 
pero este caso clama ao ceo", 
conclue Sampedro.+ 

O 'caso Banesto' -. comezóu hai 
seis anos-e médio, ~ando a enti

. dade foi tnteniida poi.o Banco de-
~ ~spaña- e o xuíz García Caste

llón iniciou as pe_squisa~ da ins
trucióri, que aeu cómo·· resultªdo 
unha acusación de estafa de 
máis de 7.000 millóns de pese
tas e o recoñecimento de que o 
B.anestb puido .perder, por -mor 
da má xestión de Conde, ao re
dor de 60s:ooo millóns de pese
tas. O maxistrado da Audiéncia 
Nacional precisou de ·17 meses 
para poder abrir un encausa
mento contra o banqueiro, algo 
impensábel se o montante da 
apropriación indebida fose moito 
menor, como ten pasado nou
tros casos. 

Dos once acusados, sete ficaron 
absoltos de todos os delitos im
putados. Xunto a Conde, foron 
declarados culpábeis o seu vice
presidente en Banesto, Arturo 
Romaní, condenado a 13 anos 

de cárcere, por estar ademais 
detrás da trama das comisións 
de Carburos Metálicos; o director 
xeral, Fernando Garro e o conse
lleiro Rafael Escolar - a seis e a 
cinco anos, respectivamente-.• 

CÉSAR LORE:\ZO 

Carnaza fresca no telexornal 

Un adqlescente murciano confesou ter matado os seus pais e sua 
irmá pequena cunha -katana. A história colmou as arelas dese 
continxente qtie todos os dias prende a televisión na procura de 
camaza fresca que farte o seu doentio. Os meios -encarregados 

. de facer comprender a realidade e non de facer pornografía con 
ela- pousaron a un lado a ética da· sua profisión e cuspiron _nos 
di-reitos do suposto asesino. Difundiron a sua imaxe e o seu nome 
e incluso sobreexplotaron as semellanzas entre o seu peiteado e o 
do boneco protagonista de Final Fanwsy VIII, un videoxogo moi 
coñecido entre os máis novas, que agora aparece demonizado. 
Alguns xornais, como o ABC, tiveron . o arrouzo de amosar a fa, 
ce do rapaz e desenfocar a dos policías que o custodiaban. A fis, 
calia do Tribunal Superi9r de Madrid xa anunéiou que vai iniciar 
unha causa contra os que publicaron fotografías e difundiron da, 
dos sobre a vida do mozo. Na outra misión dos informadores, a 
explicación dos feítos, volveu haber fracaso. "O confeso parrici, _ 
da, retraído, calado e amante dos xogos de rol, súmase a outros 
criminais pervertidos por este tipo de afeizóns". A falta de rigor é 
evidente. Sabendo en que consiste o xogo de rol -o ·simulacro de 
determinadas accións que se resólven mediante a interpretación · 
dun concreto personaxe-_, é un contrasentido que un dos seus 
praticantes non se comunicase cos demais. Pode ser certo que o 
adolescente murciano pasase moitas horas <liante do ordenador, 
mais cando se dá un parricídio xustificado na fortuna dos proxe
nitores, ninguén afirma· que hai que proi.bir o diñeiro, ou si?• 

A Coruña, Vigo e Tui 
lembran a República 

. Un novo 14 de Abril comemora 
o aniversário da proclamación 
de República. O Ateneo Repu
blicano, que preside Carlos Et
chevarria na Coruña, convoca 
unha concentración na praza 
de Maria Pita o mesm·o 14 de 
Abril, seguida dunha oferenda 
floral no cemitério civil para 
lembrar as vítimas do golpe mi
litar de 1936. Xa na tarde, na 
praza de Galiza de Culleredo, 
tamén se comemora o aniver
sário, e-de volta á Coruña, Car
los Fernández apresenta o 
libro Santiago Casares Quiro
ga, una pasión republicana. 
Pola sua parte, os Amigos da 
República de Pontevedra orga
nizan un recital de música en 
Vigo para o Sábado 15 de Abril 
con Miro Casabella, o catalán 
Xavier Ribalta e o basca Ima
no!. O concerto ten lugar no 
centro cultural Caixavigo ás 
dez e média da noite. Antes, o 
Venres 14, a homenaxe trans
ládase a Tui, diante do monu
mento aos represaliados, cun
ha oferenda floral ás seis e 
média da tarde.+ 

O Instituto da Muller 
considera irrespeituoso 
o almanaque de Arteixo 

O Instituto da Muller ven de 
apoiar a denúncia que o 
Grupo de Estudos para a 
Condición da Muller Alecrin 
realizou palas adiviñas in
cluidas no almanaque que 
para este ano 2000 
distribuiu o concello de Ar
teixo. "Este organismo con
sidera que as expresións 
vertidas na folla do mes de 
Decembro son 
incompatíbeis co respeito á 
honra do colectivo das mu
lleres", sinalan. "Todos a 
ternos, e con fartura,/no dia 
con sol, na noite 
escura./Como tetuda 
muller/escarranchada de 
pernas/ que ten ganas de 
foder,/non perdoa se a dei
xas". Este era o comezo da 
adiviña denunciada por 
Alecrín, asociación á cal o 
Instituto da Muller anima a 
seguir co procedimento le
~al contra o concello. + 

Rodrigo Rato, 
fillo adoptivo de Viveiro 
'pola repercusión social' 
das suas vacacións 

O costume que ten Rodrigo Ra
to de pasar as vacacións en Vi
veiro e a "ampla repercusión so
cial desde todos os pontos de 
vista" que isto comporta foron 
os motivos alegados polo alcal
de de Viveiro, o popular César 
Aja, para nomear o ministro de 

· Economia ''tillo adoptivo" da vila: 
O PSOE acusou o PP de estar 
eufórico "e non saber a quen dá 
medallas" mentres o BNG lem
braba "que a estrada da costa 
pola que ven o ministro está co
mo está". O nomeamento apró- . 
bouse o Venres 31 de Marzo 
coa maioria de votos do PP e a 
oposición do BNG, PSOE e 
IU.+ 
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De esquerda a direita, Concha Costas, Bieito Ledo, Lorenzo López e Carlos Filgueira. P. BERGANTIÑOS 

Celébrase en Vigo unha xornada sobre normalización dirixida aos criativos 

Publicidade en galego, persuadir 
antes aos empresários que aos clientes 
4* A. ESTÉVEZ 

Empresários e publicitários 
participaron da xornada de 
galego e publicidade, organi
zada polo servizo de normali
zación do concello de Vigo. 
Diferentes pontos de vista, 
desde o compromiso coa lín
gua até unha visión da publi
cidade puramente comercial, 
puxéronse de manifesto so
bre cal debe ser o xeito de in
troducir o galego nun campo 
no que é practicamente ine
xistente. Ali estiveron repre
sentantes da Fundación Ga
licia-Empresa, a asociación 
de empresários que consti
tue unha excepción no país. 

Lorenzo López , nun discurso 
cáseque sentimental , narrou co
mo se fixo cargo dunha tenda 
de electrodomésticos, herdada, 
que chegou ser a hoxendia co
ñecida cadea San Luis. O pro
ceso de galeguización na sua 
empresa foi natural, comentou. 
"A primeira tenda da rua San 
Luis da Coruña estaba ubicada 
nun entorno de galegofalantes", 
narrou. Algun cliente da cadea, 
que este ano vai facturar ao re
dor de cinco mil millóns de pe
setas, rachou coa sua tarxeta 
San Luis tras a galeguización. 
"Foi anecdótico, en compensa
ción recebemos máis de duas
centas postais con parabéns 
pola decisión", comenta. 

Nesa liña tamén interveu Xosé 
Mª Fonseca Moretón, respon-. 
sábel de Adegas Terras 
Gauda. "Os fundadores era
mos galega-talantes e en nen
gun momento se nos ocorreu 
que fose doutro xeito. Houbo 
un acorde tácito para que ·a ga
leguización semellase normal, 
venéendo ese complexo gá.le
go de pedir' perdón por todo 
polo que se fai", conta. "Xoga
ba a noso favor o factor de co
mercializar un produto tan ven-

cellado á terra como o viño", di. 
Para resumir sinala que "o re
sultado non pudo ser mellor; 
aos concienciados co idioma, 
pareculle unha boa iniciativa, 
aos galega-talantes, en xeral, 
algo normal, e aos belixerantes 
co idioma, gañámolos coa cali
dade do viño". 

O contraponto "sinceiro" da xor
nada organizada 

Vender Avecrem 
en Cataluña 

Outro ponto de vista diferente foi 
expresado por Robert Rodergas, 
presidente do Gremi de Publicitat 
de Catalunya, quen coida que se 
os empresários queren vender, os 
publicitários deben oferecerlle da
tos. "Se hai un grupo de consumi
dores que considera normal mer-

car un perfume en 
polo Servizo de 
Normalización 
Linguistica, pú
xoo Carlos Fil
gueira, presiden
te dos Xóvenes 
Empresarios . 
Nun discurso en 
castelán explicou 
que para os em
presarios o idio
ma é secundario, 
mentres que fa
cer o negócio 
rendíbel é o pri
meiro. lso si, Fil- · 
gueira coida que 
a Xunta debe 
subvencionar aos 

1 A primeira 
tenda San Luís 
estaba ubicada 
nun entono de 
galego-falantes. 
O proceso 

francés, é preciso 
estudar aos secto
res aos que lle in
teresaria comprar 
en galega", di pa
_ra engadir que "os 
publicitários son 
os que teñen que 
respostar ás dúbi
das dos empresá
rios para utilizar a 
língua". Segundo 
Rodergas , " a 
marcas como Ni
ke interésalle que 
os seus produtos 
se anúncien en in
glés polo tipo de 

de galeguización 
foi natural" 
Lorenzo Pérez. 

empresários que 
queran rotular os 
seus negocios ou 
facer publicidade 
deles en galego. 

Desde o ponto de 
vista dos consu-
midores interveu Concha Costa, 
presidenta da Mesa pota Nor
malización, quen subliñou a im
portáncia da presión dos clien
tes. "lgoal que se solicita unh li
bro de reclamacións cando algo 
non está eri bon estado, o con
sumidor que quere galego ten 
que reclamalo", di. Concha Cos
tas amosouse contrária á políti
ca de promoción da língua da 
Xu nta e do reparto dos cartas 
destinados a este capítulo, perta 
de tres mil millóns "cando cinco
centos van xa para a TVG, que 
non é capaz de ter publicidade 
en galega". 

público novo ao 
que se dirixen". 

Nesta visión cen 
por cen mercantil 
da publicidade, 
Rodergas descri
biu un panorama, 
o catalán, ben di-

ferente ao galega; tanto pola im
portante. porcentaxe de inmigran
tes que ali viven, un 37% da povo
ación total, como polo grao de de
senvolvemento. da publicidade, 
estando ubicadas en Cataluña al
gunha das mellares e máis po
tentes empresas de criativos a ni
vel estatal e internacional. Roder
gas, cuxo último traballo foi a cam
paña "Coces ou Enriqueces" da 
marca Avecrem, sinala que "anun
ciar en galega ou catalán precisa 
dun bon estudio e de datos; o em
presariado non ten que facer 
apostolado, ese papel correspón
delle á consellaria de Cultura".• 
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Falsos cosacos e outros apelidos 

Ruso, Ruzo 

A propósito dos artigas en que 
falamos de fantásticas atribu, 
cións .de orixes foráneas a apeli
dos galegas, un compostelán 
apelidado Ruso coméntanos que 
empeza a sospeitar tamén da ex, 
plicación que escoitou desde 
sempre acerca do seu. Segundo 
esa explicación, o apelido des, 
cendería supostamente dun mis, 
terioso peregrino cosaco que 
chegou a Santiago acompañado 
dun oso. Será ben trovata, ma 
non é vera. Ruso é unha variante 
gráfica de Ruzo, e este corres
ponde á forma galega dun ad, 
xectivo común ruzo, ,za, un ad, 
xectivo de cor. É un dos moitos 
apelidos procedentes de sobre, 
nomes alusivos ao cabelo ou á 
pel dunha persoa (Rubio, Casta
ño, Moreno, Roxo, Branca, Ne, 
gro, Vermello, Cao, Crespo, Par, 
do, Calvo, ·Feixó ... ). O común 
ruzo (en portugués ru~o 1 en cas, 
telán rucio) designaba en orixe 
persoas de pelo apigarado ou gris 
por mestura de branca e negro. 

ria lingüística dos dous apelidos 
do homenaxeado. ·o segundo é 
un apelido profesional ou de ofi
cio, procedente da voz común 
correspondente, a cal ' ten- <lúas 
acep_cións·; unha antiga, relativa ~ 
á caza mi montería, e eutra ah.isi- · 
va .ao, ~raballo da pedra ( ou sexá; · 
que o fai parente doutros apeli
dos como Pedreiro ou Canteiro). 
O remitente quere galeguizalo e 
pregunta cál sería a forma gale, 
ga. É Monteiro. · 

lrixoa e os iotas 

Un gálego residente no País V as, 
co que se apelida lrijoa pregunta 
pola procedencia do seu nome e 
pala súa forma escrita. Respondé, 
moslle que , a actual distribución 
do apelido permite situar no ac
tual concello coruñés de lrixoa o· 
epicentro da súa orixe, e que lri
xoa é a forma galega que lle reco
mendamos. 

O remitente declárase reintegra
cionista, e eremos que aínda sen 
deixar de selo pode acomoda- lo 
apelido á forma oficial do topó

N o censo galega a grafía máis nimo, que é fiel á realidade lin, 
abundante é Ruzo. A variante mi- _ güística da zona orixinaria da 
noritaria que rexistra o S na escri- .. súa estirpe. Xa comentamos que 
ta (Ruso) semella ter como prin- a toponimia dos diferentes do, 
cipal foco de orixe as comarcas minios lingüísticos europeos (e 
coruñesas da Barcala e de Xallas. polo tanto calquera apelido deri, 
Probablemente procedan 4e aquí vado dela) contén formas que 
os Ruso de Santiago coma o que reproducen características locais 
nos fai a consulta. que non teñen por qué .coincidir 

Monteiro 

Na Homenaxe a X. Alonso 
Montero, publicada hai uns me, 
ses, Femando Tato e Ana Isabel 
Boullón dedican un minucioso e 
interesantísimo estudio á histo, 

necesariamente coas normas do 
estándar das linguas respectivas. 
Lémbrese o que dixemos dos 
apelidos galegas que son varían, 
tes xeográficas dunha mesma pa, 
labra (Goiáns e Goiás, Vilarchao 
e Vilarchán, Vilameá e Vilaméan, 
Quintás e Quintáns, San Cibrao e 
San Cibrán .. . ). 

UNHA c. o L· E e e 1 ó N 

-0- GONZALO NAVAZA 

O topónimo lrixoa procede dunha 
forma diminutiva de lgrexa/Eirexa 
e corresponde ao latín ECCLESIO
LA. A súa evolución nesa área co
ruñesa contén particularidades 
pfopias de galego e ·aneas ao por, 
tugués. 

José -· Manuel Outeiro, membro 
do conselho da AGAL, nunha 
carta a este periódico ("Máis so
bre a grafía dos apelidos galegos", 
ANT do 23 de marzo) defende o 
uso do J na grafía dos nosos ape
lidos. E sabido que o son repre
sentado pola letra iota en portu
gués non existe no galega actual. 
Quen defende que o portugués 
debe se-la lingua estándar do ga
lego é natural que defenda tamén 
o emprego desa letra na escrita 
da lingua común, pero pretender 
someter sisternaticamente ás re
gras do portugués padrlio tamén a 
onomástica, como fai don José 
Manuel, é algo que nin sequera 
se fixo en Portugal. · 

No topónimo e apelido galego Iri
xoa tamén é allea ao portugués a 
evolución da súa terminación (o 

A CAIXA DOS 
APELIDOS 

Podedes enviar 
as vosas consultas a: 

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

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

amesanl@interbook.net 

f! 

sufixo latino '-OLA en -oa). En te
rritorio portugués, topónimos coa 
mesma orixe presentan as formas 
In~e Grijó. 

Na mesma carta, o mencionado 
membro da AGAL rexeita a gra
fía en -Z para os apelidos parro, 
nímicos galegos Pérez, López, 
Biéitez, Estévez e semellantes, al
gúns dos cales teñen unha va
riante occidental con -S final. 
Tratándose de grafías, podería 
don José Manuel apoiar a súa 
proposta no feito de que o-Sé a 
grafía habitual do portugués ne
ses casos; e non mentiría. O que 
non se pode é falar, corno el fai, 
da inexistencia dun -Z neses 
contextos. Non só se rexistra o 
-Z final na forma maioritaria da 
escrita medieval e antiga dos 
apelidos patronímicos, tanto ga
legas coma portugueses, senón 
que a regularización en -S que 
ten o portugués actual é máis re, 
cente do que o membro da 
AGAL parece supor. Ahonda 
con visitar un cemiterio portu, 
gués para ver cál era a grafía co
mún portuguesa de moitos deses 
apelidos aínda no primeiro ter
cio do século XX. 

Díaz, Diéguez 

Un remitente consulta estes 
dous apelidos patronímicos. Os 
dous derivan do mesmo nome 
persoal correspondente a Diego. 
A forma antiga <leste nome per, 
soal era DIDACUS en latín, e do 
xenitivo DIDACI desta forma 
procede Díaz. Diéguez, en cam
bio, é derivado mediante o sufi, 
xo patronímico a partir da forma 
galega do nome, isto é, de Diego 
(en portugués xeneralizouse a 
variante Diqgo). 

Bo / Boo, Riobó / Rioboo, 

Sa / Saa 

Cando nos ocupamos do apelido 
Feixó xa fixemos referencia a ou
tros apelidos galegas que cons~r
van dobre vocal na súa forma es
crita, coma os que dan título a 
este apartado. Dado que non se 
trata dunha deturpación castela, 
nizante, os portadores <lestes 
apelidos poden optar entre con
servar ese arcaísmo gráfic_o, por 
fidelidade á tradición, ou reduci, 
los a unha soa a vocal, por aco
modalos á escrita común actual. 
Nos que teñen orixe toponími, 
ca, cando se coñece o topónimo 
concreto do que derivan parece 
sensato facelos coincidir coa for, 
ma oficial do topónimo. 

Pallares ou Pallarés 

As fontes que manexo, proce, 
dentes do censo de 1996, non re
xistran o til que indica o acento, 
polo que non podo coñecer exac
tamente a distribución que pre
sentan estas dúas formas na ono
mástica galega actual. A forma 
aguda Pallarés, se non é unha al
teración dun Pallares primitivo 
(lémbrese o que dixemos de Nó
voa ou Miguez), podería ter orixe 
foránea. A forma grave, Pallares, 
é galega e ten o seu foco xeográ
fico orixinario na antiga T erra 
de Pallares, que corresponde 
aproximadamente ao actual con
cello lugués de Guntín. Aínda 
hoxe rexistra o apelido a súa má
xima densidade nese territorio e 
nas áreas veciñas, onde teño 
constancia de que a forma co, 
mún é a grave (Pallares).• 

QUE DESCUBRE MULLERES 

Despois_ do éxitos de Maruxa Mallo, 
de Carme Vidal, e de Maria Casares, 

de Arantxa Estévez ... 

Syra Alonso, Diarios, 
escritos cando o golpe militar de 
1936 mata ao seu compañeiro 

. Francisco Miguel, o pintor que 
tanto a retratara e co que. 
compartira unha axitada vida en 
París, Mé~ico ou Cuba. Syra 
exílaxe cos fillos a México e 
desde · alí recibimos agora uns 
Diarios únicos na nosa historia 
literaria. Uns escritos que 
estarrecen pol~ súa dureza e 
contribúen á restauración da 
memoria dunha muller galega silenciada. 
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Debatirase na lexislatura ·aberta o dia 5 entre estas duás queréncias 

-0- B. DE LAXE 

A VII Lexislatura arrancou cun 
PP que se debate entre duas 
tendéncias, aplicar o rolete da 
sua maioria absoluta, ou pac
tar para facer imaxe. De mo
mento as duas tendéncias es
tá empatadas. Por unha ban
da conseguiron consensuar 
as mesas do Congreso e Se
nado con PSOE, CiU, CC e IU, 
permitindo a eleición de Luisa 
Fernanda Rudi e Esperanza 
Agruirre sen nengun voto en 
contra. Pola outra non se qui
xeron sentar a talar co PNV e 
impiden que o BNG teña gru
po parlamentário próprio. 

O PP non quer "dar medo" coa 
sua maioria absoluta. Saben que 
hai catro anos perderon moitos 
votos porque parte do eleitorado 
non se fiaba deles. Por iso que
ren reflectir unha imaxe de diálo
go nesta lexislatura. De como se
xa percibida esa ampla maioria 
vai depender a sua reválida den
tro de catro anos. Por iso José 
Maria Aznar se está esforzando 
en facer un chamamento ao diá
logo, especialmente cara os parti
dos nacionalistas que o apoiaron 
ao final da pasada lexislatura, 
CiU e Coalición Canária. 

Esa imaxe de non aplicar o rolete 
foi a que levou ao PP a pactar a 
composición da Mesa do Congre
so. O acordo con CiU e CC con
cretarase na segunda quincena 
de Abril, na sesión de investidura, 
cando ambas formacións apoien 
a reeleición de Aznar. Serán 202, 
ou 203, todo o máis, se pechan 
tamén un acordo co Partido An
dalucista. Ainda así, non darán 
chegado aos 207 que acadou Fe
lipe González en 1982. 

Pero o xacer dun partido político 
non se mostra á cidadania nos 
acordos con seus "amigos", se
nón na capacidade de consen
suar cos seus adversários. Se 
ternos en conta esta premisa 16-
xica, a imaxe que propaga o PP 
non ten o nimbeiro que procu
ran. Descolgaron ao PNV (alia
do na pasada lexislatura até ca
se o seu remate) de calquer 
acordo, con quen os do PP non 
quixeron sequer sentar a falar, 
proferindo unicamente insultos e 
equiparándoos aos "etarras". A 
primeira conclusión é que non 
habera, por vez primeira, repre
sentación dos nacionalistas bas
cos na Mesa do Congreso. 

Non quedan millor parados coa 
negativa a que o BNG constitua 
grupo parlamentar próprio. As 
argumentacións escollidas para 
xustificar a negativa, marcando 
as diferéncias a respeito de Co
alición Canária, porque os depu
tados e senadores deste partido 
virian unha formación "coaliga
da" coma o UPN, só agachan 
un medo ao que os nacionalis- · 
tas galegos consigan un grupo 
parlamentário próprio. 

Tánto é asi que, no PP existen di
versas inte1:pretacións neste sen
so. Algunhas recoñecen a lexiti
midade, outras péchanse na lega
lidade e no "espírito" da lei. Neste 
tema é onde se evidenciou que 
no PP hai duas liñas, unha máis 
centrista, que procura acrescéntar 
esa imaxe e a outra, seguidora de 

PP, rolete ou -imaxe 

Aznar atópase con dificuldades parci "centrar'' o partido palas queréncias do posado. 

Fraga lribame, que olla a maioria 
absoluta como a recuperación do 
poder por parte da dereita tradi-. 
cional. No seu subconsciente, 
mália á labor mentalizadora da 
equipa de Aznar, pensan que 
chegou de novo a sua hora e que, 
a maioria absoluta, lles ten que 
valer para facer o que queiran. 
"Senón para que nos vale a maio
ria absoluta?", pergúntanse arre
medando ao famoso Ugero, ex al
calde da Guarda. 

Pór en práctica o programa 
eleitoral -

O PP xa anunciou, por outra 
banda, que nesta lexislatura vai 
pór en marcha as reformas que 
non pudo acometer na psada le
xislatura, porque lle cumprian os 
votos dos seus aliados naciona
listas e non estaban de acordo. 
Asi, pretenden mudar o sistema 
de eleición do Consello xeral do 
Poder Xudicial (facéndoo mixto, 
parte elexida polo Parlamento e 
parte polos próprios xuices, ain
da que non poi as asociacións), 
ou a modificación da polémica 
lei de extranxeria. En ámbolos 
casos a maioria absoluta chéga
lle para realizar estes cámbios. 
Pero pode enfrontalos ao resto 
da Cámara, incluido aos partidos 
que o apoiaron na investiaura. 

O PP unicamente necesita o 
acordo con 01;;1tros grupos para 
os nomeamentos dos represen
tantes institucionais pero preci
sa 210 deputados (os tres quin
tos da cámara) para nomear 
aos vocais do Consello Xeral do 
Poder Xudicial ou aos maxistra
dos do Tribunal Constitucional. 

Na Mesa do Congreso, ao os
tentar maioria absoluta os popu
lares, poden impedir, como es
tán a facer sistematicamente na 
Galiza, comparecéncias solicita
das pola oposición, incluida a do 
próprio Aznar e; xa no pleno, 
vetar as peticións de criación de 
comisións de investigación. · 

As dificultades 
da oposición 

O PP conta ~ ademáis, cunha 
o¡:;¡osición con tantos problemas 

internos, que lle vai permitir pasar 
o "rolete" sen que se· note moito 
na opinión pública. Os 125 parla
mentários_ do PSOE nen sequer 
teñen un lider visíbel n·en unha 

- política programada. Manuel Cha
ves, presidente da xestbra,. de
mandoulles un ha "oposición ·fir
me". Pero os socialistas non te
ñen alternativa, terán que agardar 
ao congreso a ce-
1 eb rar no verán 

forzarse ante a opinión pública. 
Mais a negociación das leis, nas 
que CiU foi a pasada lexislatura 
determinante en moitas ocasións, 
así como na política económica, o . 
peso dos nacionalistas cataláns 
vai ser, cada vez, menor. Por ou
tra banda, Pujol tamén necesita o .· 
apoio do PP no Parlament polo 
que a dereita española pode xo-

gar a duas cart~s 
COIJ CiU. 

para que exista un A 
cabezaleiro e un o ostentar Ainda así, Aznar 

quereria chegar 
a un acordo de 
lexislatu ra con 
CiU, mesmo inte
gralos no Gover
no. Sabe que a 
cu-estión na
cionalista é o 
·grande problema 
do Estado espa
ñol e tenta atallar 
as discrepáncias · 
e, sobre todo, 
que .cataláns, 
bascos e gale
gos _fagan unha 
fronte comun. 
Pero desde CiU 

programa con pro
postas alternati
vas, despois de 
decidir que o ac
tual non lles vale. 
Pero o actual foi 
co que se apre
sentaron ás elei
cións e a maioria 
dos deputados 
sintonizaban con 

maioria absoluta 
os populares, 
póden impedir, 
como están a 
fa-cer na Galiza, 

Almúnia. 

compareqéncias 
solicitadas 

Na primeira fileíra 
da oposición, 
xunto con Almú
nia sentarán Jo
sep Borrell e Feli
pe González. Os 

pala oposición, 
incluida a do 
próprio Aznar. 

tres lideraron o 
PSOE nos últimos tempos. Pero 
quen vai ser o portavoz é Martí- -· 
nez Noval. Despois de Xullo 
quen dirixa o partido secadra 
non está no Congreso sequer. 
De ser así o PSOE teria que lan
zar a imaxe dun lider Etesde fóra 
o hemiciclo .e· facer tamén parte 
da oposición desde fóra, mediá
ticamente. Xa hai precedentes 
coma os de Hernández Mane.ha, 
o próprio Aznar ou Julio Ariguita. 

Pre"Cisamente é IU quen· semella 
ter ainda pior a sua labor parla
mentária. Sen líder, sen progra
ma concreto, fracasada tamén a 
anterior fórmula de unidade cos 
socialistas (agora nen lle interesa 
tampouco ao PP) e sen organi: 
zación, con tan só 8 deputados. 

CiU tampouco pode enfrontar a 
sua terceira lexislatura como ''for
za determinante". Agora ao PP xa 
non lle· fan falta os seus votos, 
unicamente por imaxe, pero o 
consenso· vai depender dos asun
tos e da necesidade do PP de re-

xa lle constesta
ron a Aznar que 

falar sí, que, posibelmente (exis
ten fortes divisións· internas) lle 
darán o voto na investidura, pe
ro que o farán a "cámbio de na
da, 1:micame-nte por· coeréncia 
política, por telo apoiado na le
xislatura pasada. ~ ; ' 

Non o vai tampouco ter fácil o 
Grupo Mixto se o BNG non lo
gra _o seu grUP.O próprip. Nov~ 
deputados ( dous de lnicia1iva, -e 
cadanseu de .EA, P~: ERG e · 
CHA)· van ter-.-pouca marxe de 
ma11abra, sobr.e todo nos gran
des debates. 

Así a's causas, o PP vai estar · 
debaténdose, durante catro 
anos entre o que lle "pide o cor
po" e o que lle demanda a inteli
xéncia. De como resolva esta 
cuestión, vai depender moito o 
seu futuro. Qe momento, aposta 
pola imaxe. E esta a que levou a 
Luisa Fernanda Rudi a presidir o 
Congreso e a Esperanza Aguirre 
ao Senado. Duas altas dignida
des, pero sen poder real.• 
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Parte da xudicatura exixe 
a demisión dé Cardenal 
ppr pi'otexer a Piqué 

A decisión- do fiscal xeral do 
Estado, Jesús Cardenal, de 
apartar do caso Ercros ao · 
fiscal porque veia indícios 
para investigar ao portavoz 
do Governo, Josep Piqué, 
motivou que .a oposición 
parlamentária e os xuices 
progresistas demandasen a 

· demisión de Cardenal. 
Xudicatura e OROsición 
pensan a intención de 
Cardenal era protexer a 
Piqué de calquer 
investigación e que por iso, 
despois de apartar ao fiscal 
do caso, nomeou a outro 
que ere que non hai motivos 
para a irivestigación. Antes 
de apartar ao fiscal, a 
Fiscalia Xeral do Estado 
presionouno para que 
variase o seu informe.• 

O Estado censura 
a páxina electrónica 
da Asociatión 
contra a Tortura 

A Axéncia de Protección de 
Dados ten ·demonstrado a -
sua escasa .capacidade de 
protexer á cidadania do 
uso comercial dos seus 
dados privados, pero onde 
si demonstrou dilixéncia foi 
cando tratou de ocultar a 
lista de persoas implicadas 
en cásos de tortura no 
~-stado e~pañoí, ainda que · ~. 
todos os casos son · ·· 
públicos porque houbo un 
procedimento xudicial. Nun 
inymto de censura, a 
Axéncia de Protección de 
Dados clausurou a páXina 
electrónica da Asoéiación 
contra a Tortura que 
publicaba ·esa lista. 
Contodo, a Asociación 
publicou a lista noutras 
páxinas en todo o mundo. 
Unha destas é 
www.ecn.org/actortura. • 

. As Xuventudes Sociali~s 
de Euskadi, 
polo referendo 
de autocletenninación 

Axiña reaxirón os dlrixentes 
do PSE, o Domingo·dous de 
Abril, tras coñecerse que no 
congreso das Xuventudes 

· Socialistas se aprobara cun 
90% dos votos dos 
delegados a proposta dun 
referendum pola 
autodeterminación para 
Euskadi. "Euskadi 
autodetermínase en cada 
eleición", replicou o· 
vicesecretario xeral do 
partido en Araba. Na 
ponéncia marco que 
debatiron os xóvenes do 
PSOE en Vitoria contémplase 
a petición dunha consulta 
popular e, antes de que a 
ETA rachara a tregua, tamén 
se incluia o recoñecimento do 
direito de autodeterminación, 
que coidan "estereotipado" e 
"monopolizado" pelas 
formacións nacionalistas. 
Oeste congreso saiu elexido 
secretário xeral Daniel Díaz. • 
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Quedou visto para _senténcia cunha espécie de ~utoconfesión de Rafael Vera 

O xuízo pola morte de. Lasa e Za bala 
·pode probar que os GAL eran unha 'banda armada' 

-0- B. DE LAXE 

Cando o maxistrado Siro Garcia 
pronunciou o "visto pára sen
téncia", Galindo, Bayo e Dorado 
correron a abrazarse como se 
lograsen un trunfo. O caso das 
mortes de Lasa e Zabala agarda 
agora o veredito. Nos tres me
ses e médio de sesións, a fis
calia e os advogados que re
presentan á família deixaron 
claro, para a maioria dos que 
seguiron o xuízo, a implica
ción nos feitos dos sete en
causados, autores materiais e 

. acusados políticos. O fiscal di
ria, ademais, que faltan alguns 
dos implicados, entre eles os 
que tiñan a responsabilidade 
da posta en marcha dos GAL. 

A aparición chocalleira de Bayo 
-en cirolas- na primeira sesión e 
as suas posteriores ·exhibicións de 
erudición; as galloufadas de Galin
do disposto a conquistar América; 

. as renarterias de Argote; as ame
azas de Vera; os retractos dos . 
testigos que cheiraban a medo co
ma o demo a xofre; o traballo na 
coveira do xeneral Casinello; a 
marte en plena declaración dun 
testigo ... constituen o decorado do 
xuízo pólas mortes dos abertzales 
Lasa e Zabala. 

Agora só resta a senténcia do 
que, para a maioria; semella xa 
claro desde hai moito tempo: o 
GAL constitue unha banda arma.:. 
da que foi criada palas estruturas 
do Estado, dando asi continuidade 
a unhas "operacións especiais" 
que, con govemos anteriores, se 
levaran a cabo con outras siglas 
como Batallón Vasco Español.· 

Por vez primeira, un tribunal está 
en disposición de analisar a orixe · 
dos GAL grácias ao cúmulo de 
dados e probas aportados pola 
acusación particular., Os docu
mentos do CESIO, o manuscrito 
das conversas entre Galindo e 
Gómez -Nieto; as declaracións de 
persoas claves da política anti
ET A do primeiro goyerno do 
PSOE (Sancristóbal, Alvarez ... ); 
a própria normativa do CESIO, a 
testemuña de Perote; o funcio
namento do MULC; o Pla_no ZEN; 
a asunción de responsabilidades 
políticas no intento de secuestro 
de José Maria Larretxea, entre 
outros elementos, leva á conclu-
·sión de que a criación dos GAL 
foi unha decisión política. 

Na vista tamén se puxeron de · 
manifesto dados para poder 
asegurar que os GAL eran unha 
"banda armada". Se no Caso 
Marey, o Tribunal Supremo non 
condeou aos acusados polo de
lito de "pertenéncia a banda ar
mada", aducindo que o obxecto 

. da causa era tan só un secues
tro, as acusacións, neste xuízo, 
non se limitaron a acreditar os 
feítos referidos 1,micamente a 
Lasa e Zabala. Aportaron pro
b?S moito máis amplas das acti
vidades dos GAL entre 1983 e 
1987: os seus atentados, os 
usos das armas e exploxivos, o 
carácter unhas veces selectivo 
e outras indiscriminado das 

engulo, senón procurando o en
gulo na opinión pública". Refor
zando as suas verbas, Vera ale
gou na sua defensa que a Co
misión Mixta Policia-Guardia Ci
v i I patrocinado por Margarita 
Robles actuou de xeito "ineficaz, 
inoperante, bobán e con fins po
líticos. Unicamente seguian o 
rastro marcado por alguns 
meios de comunicación". 

O fiscal afirmou que no sumário faltaban alguns dos implicados, antes de pronunciar o presidente do tribunal, Siro García, o 
"visto para senténcia". 

Vera non explicou como o go
verno socialista acabou cos 
GAL. Que se saiba non levou 
nengunha acción concreta, polo 
que o seu desmantelamento tivo 
que ser, unicamente, interno. O 
fiscal xa dixera que, no mesote 
dos acusados non estaban to
dos os que son. Vera non dixo 
tanto, pero deixou moito que ca
vilar. O que ocorre é que, asen~ 
tado o PP con maioria absoluta 
na Moncloa, o "tema" xa non in
teresa. Non sexa que a alguén 
se lle acorra explicar como os 
GAL foron unha consecuéncia 
da imposición do 23-F que, al
guns socialistas, estaban moi 
dispostos a asumir de bó de
grau. Pero atrás deste xuízo vi
rán ainda outros relacionados 
coa mesma banda.• 

As declaracións 
de Rafael Vera 

A "derradeira palabra" utilizada 
por Rafael Vera para afirmar que 
a "guerra ·suxa" foi un proceso 
contra deles, pode ·utilizarse 
practicamente como unha confe
sión. O ex-Secretário do Estado 
para a Seguridade afirmou que· a 

. 1986, ano no que os GAL deixa
ron de actuar, pero esqueceu a 
morte de Garcia Goena meses 
despois nun atentado atribuido 
ás mesmas siglas. 

suban máis alto as responsabili
dades penais. Ainda asi, cen
trou toda a sua xenreira contra.a 
equipa do ministro socialista no 
último governo de Felipe Gon
zález, Juan Alberto Belloch. 

· páxina da "guerra suxa" pasou
n a o Governo do PSOE en 

O acusado de encubrir os se
cuestros e martes-de Lasa e Za
·bala non se saiu do seu guión 
político, ainda que se agoiraba 
que xa está farto de facer de di
que de contef!ción para que non 

Vera, contradecindo as verbas 
da sua compañeira socialista, 
sucesora no cárrego, Margarita 
Robles, afirmou que "non se fixo 
nengunha investigación até o 

A. EIRÉ 

Na procura dunha nova maioria ·social en Euskadi 
O cerco xudicial e policial sobre o abertzalis~ 
mo prévio á trégua de ET A, co encadeamen~ 
to e condena da Mesa Nacional de HB e o 
peche do diário Egin como episódios máis 
senlle-iros, converteuse despois da ruptura 
nun agañotamento a todo o nacionalismo. 
A idea, exposta publicamente polo PP,-é a de 
estabele_cer unha nova hexemonia ( españo~ 
la) na sociedade basca. Para iso procurarán 
que varie a correlación de forzas en detri~ 
mento das opcións nacionalistas. Esta nova 
maioria soc~al, que propugna o PP, viria dada 
por unhas novas eleicións autonómicas, pre
visibelmente no Outono. 

Até de agora o PP estaba só nesta estratéxia, 
pero, agora, uníuselle o PSE~ PSOE. Ambos 
partidos teñ~n xa unha estratéxia comun para 
abrigar ao lehendakari a adiantar as eleicións. 
A unidade lévaos a pactos na deputación de 
Araba, en Gasteiz e no parlamento, onde en-

saian a táctica de deixalo morrer de inanición. 
Este acordo levou. tamén a que o nacionalismo 
perdese, por vez primeira, a presidéncia da Vi
tal Kutxa. Tratan des te xeito de ir hilvanando 
"un novo poder real" en Euskadi que non se 
manifeste unicamente nas institucións, senón 
no sector económico. A perda da presidéncia 
da caixa para os nacionalistas é ainda máis gra
ve se ternos en conta que se produciu gracias á 
abstención dos dous representantes do sindica
to ELA-STV, descontentos coa política social 
de Juan Maria Undargarín (pai de Iñaqui, o 
home da infanta Cristina, consagro por tanto 
do Rei) , mais, sobre todo, co lehendakari Iba~ 
rretxe, con ~uen ainda non se reuniron. 

A actuación do PP e PSOE como dous brazos 
do mesmo corpo político, é máis grave se te:
mos en conta que un,ha das saidas que podia 
ensaiar o Lehendakari podía ser un pacto co 
PSOE, reeditando os acordos entre os peneu-

vistas e socialistas cos que ambo govemaron o 
País Basco desde a división do PNV. Esta é a 
fórmula que propugna unha parte do PSOE
PSC. As Xuventudes Sociali tas de Eu kadi 
van máis alá e, no seu último congres , pedí
ronlle ao partido que defenda o dereito á auto
determianción. 

Desde o PNV, en talado nunha e tratéxia 
na que se discute de leituras, ritmos e c nti
dos do Pacto de Lizarra, ténta e e n eguir 
que ET A declare unha nova trégua e que de
tefia a kale barroka. Ne te en hai qu re
saltar a crf tica a este método de loita que r -
alizou a organización Jarrai e, tamén a do e~ 
cretário xeral de LAB e parlam n ári d 
HB, Rafael Díez Usubiaga. S o PNV non 
consegue un novo acordo con ET A, no Ou
tono ollaremos uns novo e míci con dua 
frontes _moito máis encirradas que an an~ 
terior. E o que procura o PP.• 
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As antiguas metrópolis apenas condonan pequenas f raccións da débeda externa 
. 1 · 

O Cúmio Africa·Europa 
non restaura a esperanza dos condeados da terra 
-o-x.c. 

Despois de ~ários séculos de 
chuchar de Africa sen miseri
córdia, o Cúmio do Cairo en
tre a Unión Europea e os no
vos estados africanos non 
permite enxergar un futuro 
sen conflito. Africa está pro
be, pero' a sua descomunal 
poténcia demográfica e a de
pendéncia europea do gas do 
norte do continente obrigan a 
un compromiso a corto pra
zo. Desprezan a Gaddafi por
que non lle gosta ouvir as 
verdades na cara pero ao 
tempo volven reunirse con el. 

España foi o derradeiro país en 
abolir a escravitude, aló por 
1886, case sesenta anos des-

. pois de que fose progresivamen
te proibido o transporte de es
cra vos. Durante douscentos 
anos, as compañias occidentais 
adicáranse afiuzadamente a 
roubar matérias primas e a pro
mover o xigantesco xenocídio 
da trata mercantil de seres hu-
1J1anos. Despois viu o reparto de 
Africa en zonas de control dos 
impérios europeus e as disputas 
político-comerciais entre estes, 
desde fins do século pasado, es
tivo na orixe das duas grandes 
guerras mundiais. Nada se pode 
entender sen afondar nesta fe
roz desmembración e expólio do 
continente que supón a quinta 
parte do território mundial. 

Ensaiadas após as independén
cias todas as maneiras de control 
neocolonial, e neutralizados por 
aniq!:cJilación os intentos de gover
nos de base popular de reinstau
rar unha certa autonomía das ex 
metrópoles, o fin do apartheid na 
Sudáfrica -derradeiro produto da 
extinción da guerra fria- abriu un
ha nova esperanza. 

Ao Cairo a Unión Europea trata 
de achegar unha nova política 
conscente de que a sua depen
déncia enerxética e a presión 
sobre as suas fronteiras das 
masas esfameadas de média 
África ten que facerse pala vía 
do desenvolvimento. E a pro
posta que levan é a de ir des
contando un pouco a débeda · 
pendente. Os alemáns talan de 
700 millóns de marcos e Aznar 
di que vai facer unha quita de 
200 millóns de dólares. Para a 
nada sospeitosa ONG lntermon, 

África precisa democracia pero sobretodo o fin ~· do colonialismo. Na fotografia, colas para votar na Suláfrica. 

moi pouca causa dadas as ne
cesidades e ademais anuncia
das máis como efecto para con
sumo interno que para compro
meterse de verdade coa viabili
dade do desenvolvemento. Tan
to é asi que o próprio Aznar 
anúncia que vai perdoar toda a 
débeda de Mozambique pero 
que até Maio non o vai dicer pu
blicamente. 

Miséria e marketing 

Fronte a ese pingar do marke
ting político occident~il. os desa
fi os imediatos da Africa máis 
probe acumúlanse. Primeira pla
na dos informativos cando as 

Sahcira e 20°/o 
España ten o baldón da última 
descolonización nunca culmi
nad a. Conserva as únicas 
prazas europeas ná África 
(Ceuta e Melilla) e é respon
sábel da inacabada autodeter
minación do Sahara. O anún
cio·de que o 20% da axuda ao 
exterior do Estado vaia para o 
continente africano non dimi
nue o papelón que Madrid fai 

catástrofes, o recente desastre 
oe Mozambique puxo de mani
festo que r:ien solidariedade es
parta: o pior índice de recada
ción, sen comparación con Ve
nezúela ou o Mitch en Centroa
mérica. Como preámbulo do cú
mio de xefes de Estado anún
ciase unha nova emerxéncia ali
mentar en dezaseis paises. 

O presidente arxelino, que ta
mén -exerce a xefatura rotatória 
da Organización pala Unidade 
Africana, reclamou no discurso 
de inauguración 'que se atende
ra de contado a condonación da 
débeda externa, verdadeira lou
sa que impide avanzar aos pai-

en África, toda vez que non 
ten forza política nen sequer 
para lograr, despois de vinte
cinco anos que se convoque 
un referendo de autodetermi
nación. A cesión ante Marro
cos é tal que nen sequer é ca
paz de promover un ponto de 
encentro e negociaéión que 
albisque unha saida para o 
éxodo saharaui.+ 

MANUEL ALONSO 

FUj irnori no limite 

ses afrícanos. Criticou tamén o 
discurso da inibición política 
"non se nos pode propor que 
nos abandoemos ás forzas do 
mercado, ou sexa a aceitar sen 
máis nen máis o modelo que im
pera en Europa no que non te
riamos posibilidade algunha de 
sobreviver. As teorías que pre
tenden deixar o desertrolo equi-
1 ib rado do mundo ªº albedrío 
das forzas do m~rcado son, afi
nal, derrotadas p'ela realidade". 

A proposta europea non deixa 
de ser unha esmola, ao propor 
un plano de acción de 125 medi
das, pero só a intención de en
viar 1.000 millóns de euros para 
afortalar programas encamiña
dos a reducir a probeza que 
afecta a 1 de cada 2 africanos. 

O debate da débeda remite ou
travolta aos anos 70, cando pri
meiro Fidel Castro e despois o 
efímero presidente peruano 
Alan García, propuxeron a con
donación masiva da débeda en 
todo o mundo, e a instauración 
dunha orde económica diferen
te. A política con África, á que 
se lle esixe democratización na 
liña FMI do pau e a cenoura, pa
rece que vai ser máis retórica 
que real. Mentres a caldeira po-

O domingo 9 de Abril pode ser o final de Alber
to Fuj irnori. En realidade el non se podía apre
sentar ás eleicións por ipmerativo constitucio
nal, pero a democrácia militarizada que instau
rou despois de irnporse nun autpgolpe de Estado; 
é fácil de burlar. Unha recollida de fumas, unha 
boa camapaña en meios de comunicacións afins 
e unha certa indiferéncia internacional á brutali
dad~ do seu rexime danlle manga ancha para 
unha reeleición proibida. O de menos é que un 
millón de asinaturas estivesen falsificadas e que a 
Comisión Eleitoral as dese por válidas aínda des
pois de comprobar a sua mendacidade. 

O que non esperaba Fujimori é que surxise 
un outro líder-forza que se puxese. enfronte 
del con posibtlidadesde obrigalo a unha se
gunda volta. Alejandro Cholo Toledo ten un 
discurso rexeneracionista, que conecta coas 
novas sensibilidades de cámbio que se abri
ron paso no continente co . venezolano Cha
ves. Fronte a un Fujimori que base todo na 
lenda da mao dura, To ledo abriu unha nova 
esperanza ~el sitúase verbalmente na T ercei
ra Via- para un país emprobecido, cunha 
povoación labrega e indíxena ninguneada 
até o extremo e que foi a xénese do desespe-

rada berro de movimentos como Sendeiro 
Luminoso ou o MR TA, que foron inmiseri
cordemente aniquilados. 

A situación ainda non está definida porque os 
intentos dunha presión internacional que pu- · 
xesen en dúbida a .lexitimidade das eleicións 
deu paso a un consentimento das irregularida- · 
des. A resposta dos peruanos sinalará a tem
peratura da nova conciéncia nun continente 
sometido ao permanente desafio de liberarse 

· de exércitos e democraduras, unha combina
ción da que que Fujimori é estandarte.+ 

nr.r r_ 
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Estados Unidos estuda 
levantar o bloqueo a Libia 

Con. toda probabilidade, 
os cidadáns norte
americanos poderán 
viaxar a Líbia, xa que o 
governo de Bill Clinton 
estuda levantar a 
proibición que estabeceleu 
hai trece anos, a raiz do 
atentado contra un avión 
norteamericano mentres 

· voaba sobre Escócia, caso 
que vai ser xulgado no 
Tribunal da Haia con 
xuices escoceses. 
Segundo manifestou o 
presidente líbio Muamar 
Gadafi, os norte
americanos "agora 
decatáronse de que 
perderon moitas 
oportunidades de facer 
negócios", xa que o 
levantament9 do bloqueo 
anúncia o estabelecimento 
de relacións comerciais.+ 

Un derrame cerebral 
deixa ao Xapón . . 

sen governo 

::.1 

Un derrame cerebral 
· sofrido polo pririleiro 

ministro do Xapón, 
Keizo Obuchi, motivou a 
demisión de todo o 
governo nipón en 
cumprimento da _ 
Constitución, que obriga 
a esta medida para evitar 
valeiros de poder. Agora 
de contado a Dieta 
{parlamento de Xapón) 
terá que nolilear a un 
novo primeiro ministro, 
que con toda 
probabilidade recairá na 
figura de Yoshiro Morí, 
un dos baróns máis 
importantes do Partido 
Liberal Demócrata, do 
que é secretário xeral. 
Ainda que os médicos . 
afirman que Obuchi non 
caiu en morte cerebral, 
admiten que está en 
coma e que nen _é quen 
de comunicarse nen hai 
posibilidades de pronta 
recuperación.• 

Protestas na Franza tras 
a emisión dunha malleira 
policial a unha imigrante 

Os primeiros en supervisar 
o vídeo foron Lionel 
Jospin, o seu portavoz, 
Manuel Valls, e o deputado 
Jacque·s Guyard. O mesmo 
dia, o 31 de Marzo, foi 
emitida pala televisión 
francesa a malleira que un 
policia lle deu a unha 
muller de orixe marroquina, 
quen se atopaba preñada. 
A malleira, con puñetazos 
no tórax, producíase tras 
ser parado o veículo da 
muller por non ter cedido o 
paso e non levar toda a 
documentación no coche. 
Os feitos tiveron lugar o 26 
d.e Marzo na localidade de 
Ris-Orangis, no Sul de 
París. A muller, 
denunciada por insultos, 
permaneceu dez horas na 
comisaria, tras as cais 
puxo unha denúncia contra 
o axente e declarou ante a 
inspección da policia 
francesa.+ 

/ 
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· aos enxeñeiros 
formados en Vigo: 
telefonean por 
eles, acoden a~iña 
e despídenos 
decentado. Nunc_a . 
duran máis. de 
seis meses. 

António, Ramil~ 
defende os hiper- -
mercados a ferro e 
fouce o que di. que 
lle dá moitos votos. 
para a presidéncia 
da patronal e.ntre 
os pequenos_. 
comerciantes. 
Sempre inspirado 
no tamaño grande, 
Ramito di que para 
os convénios 
gal egos 
deberiamos tomar 
a referéncia do 
índice de inflación 
da UE. Os 
·salários non. 
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De onde é ·o Celta? 
A chegada ao poder da maioría 
absoluta do PP, xa se deixa no
tar no fútbol. O domingo 2 de 
Abril fun .ver o Celta como fago 
todos os domingos, e orgulloso 
del sempre levo a bandeira do 
meu país conmigo, pero por or

__ dens· procedentes <;je arriba, iso 
foi o que me dixeron os gardas 
de seguridade, non me deixaron 
pasar coa bandeira e _requisá
ronma. Se cadra estar orgulloso 
dunha identi-
dade ·própria e 
dun país é in-
tolerante; into- Intolerante e. 
lerante é vos-
ted e señor vostede señor 
Hor.acio Gó- Horacio Gómez 

-mez, pois 
aquel a tarde que non dei_xa . 
habia bandei- b d · 
ras arxentinas entrar an e1ras . . 
e · israelitas galegas en 
·que pendura- . Balaidos e sf 
ban nas ·ban-
cadas de ·sa- bandeiras 
laidos~ por arxentinas·e 
que ps · ban-
-deiras fórane- israelitas. 
as P.oideron 

·entrar en Ba-
·1aídos e polo · feitos: Por que non ternos o him-
contra a ban- · no en galego? Por que non está 
deira galega _ galeguizado o nome da equipa? 
_non? Se cadra é delito levar a A vostede ao igual que a moita 
'bandeira do teu país polo mundo xente d0 seu partido político se-
adiante e sentirte orgulloso de guramente. lle gustaría ver esna-
poderes amasar a tua própria quizada a nosa cultura, pero fei-
identidade. Onde está no· Celta o tos COIJ"IO os que aconteceron o 
respeito á libérdade qe expre~ -. domingo son os que reafirman · 
sión? O que fixeron vostedes o as miñas conviccións e fanas 

1domingo foi un auténtico atenta:- máis fortes. Sr. Horácio Gómez 
do contra esta liberdade, riláis vostedes non teñen argumentos 
ben próprio de feixistas que de . para desacreditar ao noso país, 
demócratas. Que fai vostede na e por iso o único que pqden facer 
política?· Realmente lle importan é manipularnos e intentar silen-
a vostede os valores que repre- ciamos, pero en verdade lle digo 
senta a democracia ou simples- que namentras haxa un soa per-
mentes está na política para en- soa que ame este país, nen vos-
cher os petos cos seus neg9cios tede nen os seus nos farán calar 
urbanísticos? para reivindicar o que é noso, e 

Verá Sr. Horacio, curiosamente 
esta semana chamáronme da 
Fundación Celta de Vigo, para 
que me fixera socio de honra, e 
un dos argumentos que me de
ron para tratar de convencerme 
é de que a Fundación traballa a 
prol da cultura galega. Pois ben, 
díxenlles que non, porque este 
argumento non pega nen con co
la namentras vostede estea meti
do polo r:neio. É o Celta un clube 
galego ou, pola contra, se identi
fica máis con outras _partes do 
Estado? Se o Celta é un clube 
do país iso hai que amosaló con 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO . 

do que estamos mui orgullosos, 
da nosa identrdade. 

Recórdolle que a rota francesa 
do camiñó de Santiago, na Gali
za escomenza en Pedrafita do 
Cebreiro, e non en Piedrafita del 
Cabrero, como dixo vostéde nun 
programa de rádio naquel tem
po en que vostede estaba pre
parando o seu camiño político, e 
fartábase de chupar cámara, 
cando facía outro camiño. 

Podaran negarme a miña identi
dade, poderán imporme outra, 
pero o que núnca poderán fa-

Suso Sanmartin 

cer, será esmagar os meus sen
timentos. • 

XosÉ A. ARAuxo RODRIGUES 
ABONAOO BANGADA DE FONOO 

( Couso, GONOOMAR) 

Manifesto 
Carvalho Calero 
Reunidas em Santiago de Com
postela em homenagem cívica 
ao Professor Ricardo Carvalho 
Calero, as organizagons sociais 
aQaixo assinadas, de signo di
verso, mas unidas no comum 
compromisso com o uso e revi
talizac;om da língua galega, diri
gem-se a opiniom pública da 
Galiza para manifestar a sua 
fonda preocupa9óm perante os 
seguintes factos: 

1º. A diminuigom acelerada e 
macic;a de falantes de galego 
que se está a registar nos últi
mos anos, sobretudo entre a 
mocidade, como reiteradamente 
denunciam os estudos promovi
dos desde a própria Adminis
tragom. Esta perda, em conjunto 
com a ausencia de umha efecti
va incorporagom de novo/as fa
lantes, determina que a língua 
galega veja ameagado o seu fu- . 
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turo a curto prazo, se nom mu
darem as actuais circunstáncias. 

2º. A progressiva degradaQOm e 
dialectalizac;om da língua, que a 
tornam inapla 
para as solici-
tagons de um-
ha sociedade 
moderna e in
capaz de 
concorrer num 
plano de igual
dad e com o 
castelhano. 

3º. A divisom 
social existen
te em relac;om 
a codificac;om 
da língua e, 
neste aspecto, 
a persisténcia 
de atitudes in
t ole ra nt es e 
anti democráti
cas por parte 

Exigjmos dos 
poderes 
públicos o 
efectivo 
cumprimento da 
actuaJ 
legis~mem 
matéria 
lingüística para 
superar o 
presente clima 
dedesídia 

da Ad m in is - institucional. 
trac;om auto -
nómica, que 
se manifestam 
na exclusom e 
discriminac;om de diversos agen
tes comprometidos com a pro
mogom social do galego. Em 
conseqüencia, exigimos dos po
deres públicos: 
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1 º. O efectivo cumprimento da 
actual legisla9om em matéria 
lingüística para superar o pre
sente clima de desídia institucio
nal, que nem sequer permitiu 
atingir o proclamado objectivo 
do bilinguismo harmónico. 

212• O desenho e efectiviza9om de 
umha nova política lingüística 
que vise umha extensom real dos 
usos sociais da língua. Nesse no
vo quadro, fai-se imprescindível 
umha reforma da caduca norma
tiva institucional, que reinsira a 
língua no seu ámbito natural ga
lego-portugués e, tirando proveito 
das suas potencialidades, lhe 
confira prestígio e funcionalidade. 

3º. Um novo talante, que, sem 
sectarismos nem exclusons, inte
gre todas as for9as sociais em
penhadas na entusiasmante em
presa de dignificar o principal 
bem cultural e sinal de identidade 
do nosso pavo: a língua galega.+ 

AssocIAC;oM GALEGA DA 
LINGUA, ALTO MlNHo, 
ARTABRIA, AsSEMBLEIA 

NACIONAL ANrlMILIT ARISTA, 
ASSEMBLEIA DA MOCIDADE 

lNDEPENDENTIST A, AsSEMBLEIA 
REINTEGRACIONISTA BoNAV AL, 

ENE AGA, EsruoANTES 
INDEPENDENTISTAS, 

FEDERAQOM EsnmANTIL 
R.EvOLUCIONARIA, }UNTAS 
GALEGAS POLA AMNISTIA, 

MOVIMENTO DE D'EFEsA DA 
LINGUA, MULHERES 

NACIONALISTAS GALEGAS, 
RENov Ar;Ao, PruMEmA. LINHA 

(MLN). 

A José Manuel 
Outeiro 
A respeito dunha carta de José 
Manuel Outeiro , membro do 
Conselho da AGAL, aparecida 
no ANT do 23 de marzo, desde 
a Comisión Permanente da Me
sa queremos facer as seguintes 
valoracións: 

1. Calquer persoa que teña un 
mínimo de respeito polo traballo 
investigador dos demais (cando 
menos o mesmo que desexaria 
ter para ela mesma) poderá intuir 
sen maior estarzo que a nasa es
colla de Gonzalo Navaza para dar 
resposta a cuestións relativas ás 
deturpacións dos nasos apelidos 
nada ten que ver con esa condi
ción de "oficialista" que vosté adu
ce. O seu longo traballo neste 
ámbito avala-o sobradamente. 

2. A campaña da Mesa "En Gali
cia, falamos galega'', realizada en 
galego e inglés e dirixida aos tu
ristas que visitan Compostela, 
conta co financiamento dun Can
cel lo que, como noutros moitos 
casos en que A Mesa buscou e 
segue a buscar o apoio económi
co dos concellos para a realiza
ción de diversos proxectos e cam
pañas, estabelece como un dos 
condicionantes para o seu finan
ciamento a utilización da norma 
oficial. Este tipo de colaboracións 
cos Concellos son necesárias pa
ra avanzar na implicación das ins
titucións en proxectos de normali
zación lingüística e· para poder 
compensar as limitacións econó
micas que lle supón á nosa orga
nización manter-se á marxe das 
subvencións da Xunta de Galiza. 

3. Deixando á parte as lícitas di
feréncias que vosté poida ter a 
respeito das orientacións que 
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aterece Gonzalo Navaza, polo 
que se refere aos comentários 
sobre a liña ou tendéncias da na
sa organización, A Mesa agrade
ce e ten en canta todas as críti-
cas e suxes
tións que axu-
den a mellorar 
o seu traballo 
e a rendibilida
d e deste na 
normalización 
do naso idio
ma. Sen em
bargo, lamen
tamos que es
tas non fosen 
debatidas e 
aclaradas di
rectamente 
coas persoas 
que levamos a 
organización e 
que se esco
ltase unha car
ta ao director 
(escolla que 
respeitamos 
respondendo 
da mesma 
maneira), un-

As portas da 
Mesa están 
abertas para 
quenqueira 
facerse sócio ou 
para quen queira 
tacemos chegar 
calquer crítica, 
propostaou 
pergunta sobre 
as nosas 
campañasou 
tendéncias. 

ha vía pública que nós acostu
mamos a reservar para as críti
cas a quen realmente está a fre
ar a recuperación social do gale
go e non para as organizacións 
que, ao noso entender, estamos 
no mesmo barco. Os que traba
llamos a pral do idioma debéra
mos estabelecer outras vías de 
comunicación e, nese sentido, as 
portas da Mesa están abertas 
para quen queira facerse sócio 
ou para quen queira facernos 
chegar calquer crítica, proposta 
ou pergunta sobre as nasas 
campañas ou tendéncias. + 

A COMISIÓN PERMANENTE DA 
MEsA POIA NORMALIZACIÓN 

LTNGÚÍSTICA 

CPLP 
No MOL, quanto aos objectivos 
a realizar para a recupera9áo da 
nossa cultura, acha-se o ingres
so da Galiza na Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa, 
como país lusófono que somos. 
lsto náo deve ser urna súplica, 
mas urna exigencia, pois é ab
solutamente ridículo que em 
muitos mapas da lusofonia apa
re9am Macau e Timor, este últi
mo já membro da CPLP, como 
lugares e países lusófonos e 
náo a Galiza que, ainda sem 

normalizar, tem mais utentes do 
(galego) portugués do que Ma
cau e provavelmente Timor, ou 
mesmo Cabo .Verde, onde falam 
um crioulo do portugués muito 
mais afastado deste do que o 
galega chamado "oficial". 

Aliás, mas relativo ao mesmo, o 
BNG anda a fazer uso de urna 
norma chamada de "mínimos 
reintegracionistas". Antes de con
tinuar, talvez seja bom lembrar
mos que reintegracionista é a 
pessoa ou organiza~áo que con
sidera o galego e o portugués co
mo a mesma língua, pelo que de
via ter, assumindo-os seus pró
prios postulados, a coerencia ne
cessária para pedir o ingresso de 
pleno direito da Galiza na CPLP. 

Para além do mais, lembrar, por 
último, que o MOL fez uril mani
festo, antes de sair ao público "o 
debate normativo'', assinado por 
14 organiza9óes de todo o país 
sob o lema "Castrapo tora da 
Galiza", publicado na nossa re
vista "Em Movimento", a 25 de 
Julho de 1998. • 

ARMANoo RIBADULHA 
PORTA~VOZ NACIONAL DO MDL 

O Indiano 
Indiano: Dise das persoas que 
voltan ricas das Américas. 

· Esta é a definición do diccionario, 
pero cal seria a nasa? Cando eu 
era un rapaz que corria ceiba pa
las ruas da miña vila lémbrome 
que cada ano e no verán, chega
ba O Raxo, e tamen O Pocho. 

Un viña de Santo Domingo e ou-
tro de Porto Rico. Viñan en bar
co, en viaxes que duraban mais 
de un mes, e traían con eles 
aqueles coches americanos co
mo os que ollabamos embelesa
dos nas películas americanas. 
Aqueles coches que eles cha
maban carros, en verdade hoxe 
vestíxios en moitas vilas galegas 
destes homes. A Deus grácias, 
hoxe as vilas galegas .teñen me
nos necesidades que nunca. Pe
ro senda eu ainda un neno, lem
bro que grácias ao Raxo, arran
xouse o teito máis a fachada da 
capela de San Roque. Tamén 
me lembro dos desertores do 
arado e da sardiña, que a forza 
de pasar necesidades e de ser 
cutres, chegaron a montar o seu 

P I R I E I SIE I N ITIA I CI l l Ó I N 
EN 

PONTEVEDRA 
DE 

"GALIZA NA II REPÚBLICA" 
DA COLECCIÓN llJsTORIA DE GALICIA 

DE Emc1óNs A NosA 1'ERRA 

VENRES -14 DE ABRIL ÁS 20:30 HORAS 

NA GALERIA SARGADELOS 

COA INTERVENCIÓN DE 

Lms 0BELLEIRO, historiador e, 
C.ARLos F. VEIASCO Somo, autor do libro. 

Organiza a 
Asociación Cultural "Maio Longo" · 

23 
N2 929 - ANO XXIII Na Galiza 

crianse editoriais 
próprio negócio, uns a sua com- para rebañar .. 
pañia de construción, outros o subsídios, . 
seu restaurante. Non todos, pero 
son moitos, e moitos deses can- denúncia Dolores 
do chega o verán. Vilavedra en 
Serán estes os enanos dos que Zaragoza. Limos nos talaba Celso Emilio Ferreiro? + 

ben subsídios, 
FRANCISCO ÁL V AREZ Krna 

(NOVA lORQÜE) profesora? 

Fraga ·e 1 
Torrente Ballester 
Refírenos ANT (9-111-2000) unha O xornalista do 
das moitas obscenidades con PP Xerardo que se adorna e se adonóu sem'-
pre o reí bárbaro Fraganolo, que González Martin é como lle chama un primo meu, 
o Paquiño, a Manuel Fraga. acusa aos 
Ao Fraganolo parecíanlle bo moti- nacionalistas de 
vo para facer un chistiño as tortu- oporse á ras dos mineiros en folga e as das 
suas mulleres. Está ben, por ne- construción da 
cesário, que ANT informe destas 

ponte de Rande! cousas á xente de agora, porque 
ad~mais non se esquezan as González Martin suas caracteristícas reais. Hai que 
saber que non chochea; que, can- sabe de sobra 
do era novo, tamén era fascista. 1 (daquela era· 
Como digo, saúdo sempre a pu- 1 comunista) que as blicación deste tipo de notas n'A 1 
Nosa Terra (ond~, se non?) pe- 1 manifestacións 
ro quixera apontar algo sobre 1 contra a auto-esta en particular. 

1 
Polo que eu sei, nen Buñuel nen 1 estrada 
Pere Portabella firmaron no ano 1 remataban na 
sesenta e tres, como alguén po-
deria deducir -da información, o caseta da peaxe e 
chamado "Manifesto dos intelec- nós tuais", que tiña como primeiro así-
nante ao grande José Bergamín. · negabámonos a 
Nese documento denunciábase, pagar. 
entre outros 
''traballos" dun 
capitán e un 
sarxento da Nestecasoo garda civil, a 
morte do mi- periodista 

O Visconde de neiro Rafael converte-se em 
González por 

tudo o contrário: Eza, barco causa da tor-
tura; como num 1 oceanográfico que castraron a 1 
Silvino Zapico; obstrucionista 1 ven de probar o 
como golpea- . dainfonna~ '1 mar, deberiase ron a vários 
en preséncia 1 chamar Lozano das mulleres, 1 Cabo, nome dun que, cando 1 quixeron deter as palizas, foron 

1 biólogo mariño golpeadas té3:mén e rapadas ao 

·PIRIEIS i E I N ITIAICI llÓIN 
EN -A CORUNA 

-DE -

"GALJZA NA II REPú.BLICA" 
DA COLECCIÓN llJsTORIA DE GALICIA 

DE EmCióNs A NosA 1'ERRA 

XOVES 13 DE ABRIL ÁS 20 HORAS 

NO QUIOSQuE AFONSO COA INTERVENCIÓN DE 

~os ECHEVARRIA, 

Presidente do Ateneu Republicano, 
' CESÁREO SÁNCHEZ, 

Presidente de Promocións Culturais Galegas e . 
CARLOS F. VEIASCO, au tor do libro. 

Organiza 6 "Ateneu Republicano de Galiza" 

.. 

.. 
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1 ·que preferia a 
: dotación· da nave: 
1 "Pero chegaron 

-1 ardes do 
1 Governa". O 1 
1 Visconde é 
1 parente de Xaime 
: de Marichalar, 
1 duque de Lugo. 
1 
1 
1 
1 

.. . , 1 1 A valoración de 
1 Vázquez, Fraga e 
1 
1 Rajoy medra entre 
1 os cidadáns", tituJa 
1 a cinco colunas La 
1 

Voz de Galicia. O 1 
1 leitor lé o. inquérito 
1 que aparece por 
1 
1 baixo deste 
1 encabezamento e 

""' 
1 descobre que a 
1 valoración de 1 
1 Vázquez baixa e 
l . que a opinión 
: · pública suspende 
1 a todos os 
1 conselleiros 
: menos a dous. 
1 Xornalismo 
1 científico? 
1 Vontade popular, ... 1 
1 seica. 
1 
1 
1 
1 
1 Rouco Varela 
1 nunca fala por 1 
1 falar. Agora non 
1 considera xusto 
1 nen oportuno que 1 
1 a lgrexa se 
1 arre pinta do 
1 pecado de actuar 1 
1 na guerra e na 
1 represión infinda a 
1 prol dos fascistas. 1 
1 E se fose xusto, 
1 seria _oportuno 
1 Cardenal?+ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
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cero; ou como lle queimaron os 
testículos a Vicente Baragaña. 

Gonzalo Torrente Ballester, en 
persoa e várias veces, e tamén 
os seus moitos aduladores e pa
nexiristas, falou de ter asinado o 
manifesto e de ter v.ivido ten
sións con Fraga por tal motivo. 
lsto é falso. Convén que se sai
ba que Gonzalo Torrente non só 
non firmou, senón que, por máis 
dados, negouse a asinalo. + 

SANTIAGO SUÁREZ BLANCO 
(PORTO DO SON) 

Casares escritor 
Gostariame falar dun escritor, 
de suma importáncia na nosa li
teratura galega: Carlos Casares. 
Dende que apareceu no mundo 
das letras non deixou de collei
tar éxitos. El é unha testemuña 
da língua viva e popular en con
sonáncia co ambiente social e 
cultural, que marca a sua obra. 

Como autor da nova narrativa, 
soubo renovar 
unha~ tradición 
literária, froito 
dun gran es
forzo e adica
ción. Esa é a 
eséncia do fei
to literario, por
que todos dal
gunha manei
ra talamos e 
escribimos 
con palabras 
que foron dou
tros antes, pe
ro · que soan 
distintas e ·no
vas cando son 
moduladas por 
nós. 

Na cultura ga
lega da pos
guerra, o me
do e o siléncio 

A sua figura é 
representativa 
para admirar o 
esplendor que 
hoxeendia 
viven as nosas 
letras. Cousa 
queédegran 
releváncia 
dentro dun país 
ou dunha nación 
con língua 
própria. 

eran sentí- . 
mentas imperantes, pero no 
1950 configúrase un ponto cen
tral dese renacer: a editorial Ga
láxia, un paso máis cara o pro
greso. Dentro deste contexto si
tuanos a obra deste prolífico es
critor, obxecto de estudo dos 
estudantes máis novas e pre
miado e admirado polos crítiGOS 
e leitores, que disfrutan cos 
seus libros, anque nalgun intre 
poida pensarse o contrário. 

Vento Ferido sinalou a sua ca- · 
· rreira narrativa, na que emprega 
innovacións técnicas dos mes
tres da narrativa" do noso sécu
lo, dentro da realidade galega. A 
esta séguenlle: Ilustrísima, Os 
mortos daquel verán ... , e por su
posto o máis recente Heming
way en Galicia, na que o autor 
pretende introducirnos en viaxes 
que fixo o autor de O vello e o 
mar na Galiza, á cal dignifica 
coas suas verbas. 

A magnitude da sua obra non po
de aglutinarse nestas sinxelas 
verbas, pero dende aqui podo di
cer a opinión que me merece este 
personaxe. A sua figura é repre
sentativa para admirar o esplen:· 
dor que hoxe en dia viven as na
sas letras. Cousa que é de gran 
releváncia dentro dun país ou 
dunha nación con lí,ngua própria. 

A leitura é quizais o medio máis 
importante para coñecer, para 
aprender máis sobre nós e so
bre o medio que nos rodea. 
Mergullémonos entón nun mar 
de palabras.+ 

ARANTXA SERANTES 
(FERROL) 
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Balance 
das eleicións xerais 
Cando Cuevas alzou a voz re
prendendo a Almunia e lembrán
do 11~ quen m~ndaba e cales 
eran os limites do "Xogo demo
crático", estab_a claro que o pac
to PSOE-IU estaba destinado ao 
fracaso e que o PP ganaria as 
eleicións; porque a desmobiliza
ción de tres millóns de poten
ciais votantes das esquerdas 
baseouse no convencemento de 
que o pacto era froito do medo, 
estaba feito a destempo, e sobre 
todo carecia de programa alter
nativo; pois o PSOE e os sindi
catos españois levaban catre 
anos santificando a política eco
nómica do governo, e IU estaba 
cercada polos "Mass Media'', e 
desaparecida en combate inter
no. Cando Frutos tentaba tími
damente defender determinadas 
medidas sociais progresistas (as 
35 horas), Almunia desmentíao 
de contado, limitando o seu dis
curso alternativo a criticar as 
"Stock Options", algo que soa 
irrisório nun ministro de Felipe 
González, e a_ propoñer ese in
sulto á intelixencia da paga de 
28.000 pts por unha soa vez pa
ra deterf'1:1iñadas pensións. 

Da derrota do PSOE non hai que 
esperar nengunha catarse, nen
gun xiro á esquerda, pois o Feli
pismo non é máis que a versión 
"cañi" da Terceira Vía, que só é 
neoliberalismo vergonzante. O 
PSOE voltará ao poder cando o 
sistema necesite un recámbio no 
governo estatal, coincidindo co 
próximo ciclo depresivo do capita
lismo, a acumulación de casos de 
corrupción e a fartura da xente de 
ver o bigotiño de Aznar; pero será 
a altemáncia, que non a alternati
va, pois PP e PSOE coinciden bá
sicamente nos mesmos presu
postos ideolóxicos. O Felipismo 
facendo política de dereitas, aca
bou traendo a dereita; vivimos 
nunha sociedade sen valores, de
s ideoloxizada, desmobilizada, 
profunfamente insolidária e egois
ta, fundamentada na firme creén
cia de que todos os políticos son 
iguais, de que todos van ao mes
mo, e de que a única política po
síbel é a que se inocula pola cai
xa tonta. En definitiva, hai que re
coñecer que a vitória da dereita 
fundaméntase en que acadou a 
gramsciana hexemonia cultural. 
Se no naso país o nacionalismo 
quer acceder ao pder, deberá ra
char coa ante-
dita hexemonia 
cultural, inten-
sificando o tra-
ballo de base, Fará ben O BNG 
especialmente 
coa xuventude, 
e dotarse de 
meios d~ co
municación 
prqprios (non 
se pode gañar 
un partido con
tra un árbitro 
comprado), asi 
como recupe
rar os valores 
tradicionais da 

en non 
esquencer que o 
seu centro de 
gravidade 
ideolóxico e 
social está á 
esquerda. 

esquerda, co-
mo por exemplo fixo o alcalde de 
Pontevedra ao baixarse en tres 
millóns . o soldo, exemplo que ou
tros deberian seguir. Fará ben o 
BNG en non esquencer que o seu 
centro de gravidade ideolóxico e 
social está á esquerda, que non é 
suficiente con defender os secto
res produtivos do país, se lago a 
riqueza non se distribue, e qu~ 
hai unha maioria social, incluidos 
moitos votantes do PP, interesa
dos na priorización do gasto de 
cara ao mantenemento do ensino 

e a sanidade públicos, a exten
sión d9. protección social (salário 
social) etc, ... Certamente o BNG 
deberá prepararse para vencer ao 
PP en solitário. + 

MIGUEL V ALDOMIR 
(A CORUÑA) 

Erase unha vez 
en América 
Dos múltiples crimes e tropelías 
cometidas pola xunta militar ar
xentina cecais o máis descoñe
cido sexa o patrocinio e adestra
mento da "contra" nicaraguana. 

Despois do extermínio brutal da 
oposición armada e civil á dita
dura fascista, e tendo ao país to
talmente tremendo co medo, os 
militares centraron o seu intere
se sobre dous obxectivos, un 
concreto os milleiros de exiliados 
políticos do continente e outro 
xeral, cubrindo as fraquezas da 
política "Carter" na loita contra o 
"comunismo internacional". 

Xa dende 1980 as embaixadas e 
consulados arxentinos en Cen
troamerica convertéronse en 
centros onde os agregados mili
tares ensinaban as técnicas arre
piantes das torturas, asasinatos 
e especialmente a metodoloxia 
das desaparicións (Guatemala, 
O Salvador, etc). Dende Bos Ai
res decidiron utiliiar aos "con
tras" como os seus pións "privile
xiados" dunha nova guerra moi 
suxa e moi secreta. De feito a 
primeira acción da "contra" foi a 
intentona fallida de dinamitar Ra
dio Noticias do Continente, unha 
emisora de rádio dirixida por exi
liados arxentinos en Costa Rica. 

Coa chegada ao poder do ultra
dereitista Reagan, a colabora
ción arxentina no sostén da 
"contra" adquiriria unha niaior 
intensidade, mesmo se chega
ron a facer cursiños especiais 
de adestramento dirixidos polos 
coroneis Osvaldo Rivera, San
tiago Hoya etc. Poderiase dicer 
que a coincidéncia das políticas 
do imperialismo ianqui na sua 
faciana máis dereitista e do fas
cismo de novo cuño arxentino 
no tema da contra ia facer un bo 
matrimónio de comenéncia. Os 
nortemamericanos financiarian 
durante moitos anos o mante
mento duns 10.000 homes en 
armas, os arxentinos darian en
trenamento militar e os gover
nantes hondureños porian a ca
ma, ou sexa prestarian o seu te
rritório por un módico prezo. 

E no princípio a intelixéncia mili
tar arxentina (xeneral do estado 

está aberta ás vasas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben ex~eder 

as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envios para esta sección 

polo correo electrónico: 

info@anosaterra.com 

Envíos a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

6 DE ABRIL DE 2000 

maior Alberto Valín) ia encargar
se da dirección política da "con
tra" UDN, Lexión 15 de setem
bro, FDN, o grupiño do traidor 
Edén Pastora, etc. Naqueles 
tempos viviase unha autentica 
lua de mel entre os governos ar
x en ti no e norteamericano. En 
Agosto de 1981 e durante dez 
dias o Xeneral Galtieri visitou os 
Estados Unidos: o governo rea
ganiano esquecera totalmente 
dos problemas dos desapareci
dos, dos dereitos humanos e 
mesmo da falta das máis míni
mas liberdades democráticas, 
que eles pedian tan farisaica
mente para Nicarágua. Os diri
xentes dos EEUU decidiroi:i pri
vilexiar aos militares fascistas le
vantando o embargo de armas e 
estudando un tratado para o 
Atlántico Sur. No mes de No
vembro o próprio Galtieri chegou 
a tratar con William Casey (di
rector da CIA) a coordenación 
das actividades da "contra" en 
Nicarágua. 
Nesas mes-
mas datas , 
nun banquete Coa derrota das 
en honor a 
Galtieri cele- Malvinas iase 
brado na em- d b 
baixada ar- erru ar 
xentina en totalmente a 
Washington Hadada 
ianse xuntar ma 
os seguintes aventura 
persoeiros da ant' 'sta 
administración icomum 
ianqui: o se- arxentinaen 
cretario de de- Centroamérica 
fensa Caspar 
Weimberger; 
o asesor da 
seguridade 
nacional Richard Allen; o secre
tario de asuntos hispanoameri
canos Thomas Enders; o co
mandante en xefe do exército 
Edward Meyer; o exdirector da 
CIA Vernon Walters, etc. 

Non é de extrañar que Galtieri 
ía sacar a errada idea de que os 
EEUU permitirianlle facer o que 
lle petase incluindo a sinistra in
vasión das illas Malvinas. Gal
tieri non caira na canta que a 
política imperial dos EEUU sin
tetízase no principio de "Améri
ca para os americanos" enten
dendo, claro está, que os únicos 
americanos son os de EEUU e 
que o seu território remata nas 
Malvinas. 

A humillante derrota arxentina 
diante dos ingleses (protexidos 
polos ianquis) foi o princípio do 
fin da sanguiñenta ditadura mili
tar que deixou un dos paises 
potencialmente máis ricos do 
mundo afundidos na ruina (dé
beda externa). 

Coa derrota das Malvinas iase 
derrubar totalmente a malfada
da aventura anticomunista ar
xentia en Centroamérica, fican
do o governo dos EEUU como 
director de todas as operacións 
da contra, chegándose ata un 
paroxismo inimaxinábel polos 
mesmos arxentinos: minado de 
portas, trafico de drogas para fi
nanciar a contra, venda de ar
mas a Irán, etc. 

O certo é que as ditaduras ar
xentina, chilena, brasileña, do 
Salvador, .Guatemala, etc, non 
terian podido cometer tantos cri
mes sen o "anxo guardián" do 
império ianqui. + 

GONZALO BRANCO V ÁZQUEZ 
(ÜURENSE) 

Fonte bibliográfica: A contra un
ha guerra sucia, ENRIQUE YEVES. 
Edicións B, ano 1990. 
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Camilo José Cela, 
o escritor mellorado polo PP 
Xunta e Deputacións priviléxi~ á Fundación d_e lria Flávia 

Desde os vintecatro millóns que Romai Becarria pagou cando era con
selleiro de Agricultura a Camilo José Cela por deixar a sua imaxe a un 
anúncio de pataca galega até as 1.250.000 pesetas que recihiu da De
putación de Pontevedra por dar unha conferéncia, son incalculábeis 
os beneficios que o escritor nado en Padrón ten recebido dos organis
mo rexidos polo PP. Unha iniciativa recén apresentada no Parla
mento pola deputada Pilar Garcia Negro pon de manifesto as irregu
laridade nas conce ións de cartos á Fundación Cela, a sua falta de 
transparéncia e interésase ademáis polo presunto fraude fiscal que a enti
dade e taria a cometer. O imples rexistro da pergunta levantou vinchas. 

esde ano 1997 a 1999 a Fun
dación Camil José Cela recibiu 
23 7 .500.00 pe eta do diver os 
organismo públicos. O predica
mento do e critor gañador do 
Nóbel no PP de Galiza convér
teo n destino privilexiado do 
orzamentos adicados a cultura. A 
ampliación e reforma da ede da 
Fundación orixinaba en 1997 
partidas presupostárias especiais 
das distintas institucións que 
aprobaron convénios nos que a 
Deputación da Coruña aportaba 
43 millóns de pesetas, a de Pon
tevedra 21, as de Ourense e Lugo 
11 cada unha e 86 a Consellaria 
de Cultura, cartas que serian in
crementados con 40 millóns do 
Ministério de Educación e Cul
tura e 15, 5 da Fundación de Fer
rocarriles Españoles. Daquela o 
convénio recollia que o aporte 
especial estaba dirixido á mellora 
das infraestrucutas "a fin de po
der realizar un maior elenco de 
actividades cultutais que contri
buan a engranecer o legado cul
tural e artístico do escritor". Des
de entón, o acto público organi
zado pola Fundación Cela que ti
vo preséncia nos meios de comu
nicación foi o encentro celebra
do no verán do 1998 cos novos 

e critores que xuntou en lria Flá
via a 25 narradores, excluindo 
dos convidados aos autores en 
lfngua galega. 

Miope quen vexa 
os cartos de Cela 

A pergunta rexistrada no Parla
mento pola deputada do BNG, 
Pilar Garcia Negro interésase por 
coñecer a aportación de cartas 
públicos que os distintos organis
mos galegas terian entregado á 
Fundación Cela desde a sua cria
ción en 1991. Require asimesmo 
información arredor do presunto 
desviamento de fundos desde a 
entidade a "duas sociedades in
terpostas, unha delas con sede no 
domicílio persoal de Cela e da 
sua esposa, Marina Castaño en 
Madrid, o que permitiria a co
branza do IV A e a sangria corres
ponden te · de diñeiro público, 
agora pola via de Facenda". 

O PP adiantouse a respostar a 
meio dunha nota de prensa asina
da polo voceiro en materia cultu
ral, Daniel Barata na que califica
ba de gratuitas as denúncias do 
BNG e afirmaba que "acusar a Ce-

la de interesarse por Galiza só can
do vén comer é unha inostra de 
incultura tan grande que descalifi
ca a calquer". Barata definia á po
lítica cultural dos nacionalistas co
mo "pequena e miope, que comeza 
e termina nos límites territoriais e 
lingüísticos de Galiza". 

A deputada Pilar García Negro 
apúrase a contestar aos calificati
vos de Barata. "Lembrar que é 
unha obriga, ~n1on só un direito, 
para nós reclamar do executivo 
unha exaustiva información dos 
diñeiros públicos e tamén das ra
zóns políticas coas que se repar
ten, e no caso que nos toca a opa
cidade é evidente", afirma. A tí
tulo comparativo do carácter dis
criminativq do reparto de axudas 
en matéria cultural sinala os 5 
millóns de pesetas adicados á dis
cografia galega ou a cancelación 
dos circuitos culturais por falta de 
orzamento o que supón, ao seu 
ver, e á par das cifras millonárias 
que manexa a Fundación Cela, 
"un agrávio comparativo; os re
cursos son limitados e aqui faise 
unha escolla por quen olla para 
Galiza só para se aproveitar dela". 
Segundo o xuizo da deputada, "é 
palpábel que na obra de Cela 
-non na de Torrente ou Valle
brilla unha visión de G:iliza gri
mosa, absolutamente anticuada e 
chea de preconceitos". Botando_ 
man da sua especialización profi- · 
sional en literatura, Garcia Negro 
responde aos que empregan a ca
lidade do escritor para xustificar a 
mellara económica que ese é un 
"critério subxectivo, o Nóbel ta
mén llo deron a Echegarai. Non 

hai intocábeis e por iso estamos 
no direito de posicionamos sobre 
Camilo José Cela-e a sua obra". 
Cuestiona García Negro os bene
fícios que se receben a cámbio do 
nutrido aporte de cartos á Funda
ción Cela. 

As actividades da Fundación 
Cela limítanse f publicación da 
revista trimestral Extramundi, 
escrita ng. sua maior parte en es
pañol, á elaboración do catálogo 
da pinacoteca que recolle funda
mentalmente retratos de Cela e 

· ás visitas á sede que contén uh
ha sala sobre La família de Pas~ 
cual Duar:te amáis doutras case 
de inter:ese exclusivo, dos inves
tigadores na obra do Nóbel co
mo son a sua biblioteca particu
lar; ou a sá na que se exiben os 
títulos que recibiu de distintos 
organismos e entidades. 

Os meios de comunicación fixé
ronse eco, de forrria inusual no 
caso dunha pergunta parlamen
tar, da iniciativa nacionalista re
cabando opinións que, na sua 
maioria, xustificaban o trato de 
favor dispensado á Fundación 
Cela e criticando a intervención 
de García Negro á meio _dos seus 
colunistas habituais. Entre os 
que manifestaron os beQefícios 
que para o país supóri a entidade 
atópise o presidente do Consello 
da Cultura Galega, Carlos Ca5a
res. Foi Xosé Luis Barreiro quen, 
aproveitando a pergunta, reque
riu do govemo da Xunta trans
paréncia na xestión dos fondos 
públicos e que se puxeran sobre 
a-mesa todas as contas de Cela.• 

Paisaxes 
do baleiro 

t PILAR P ALLARÉS 

¡Luz! 
Estás a mirarme. 
Entón, ¿son eu? 
Son. Segue a mirarme .. 
;Non péche-los ollos! 

~rque tiñas os teus, Eva, envisos 
nas páxinas do livro mentres lias, . 
non pudeches ver a emozón e o 
arrepío na nosa face ali, no 
Sargadelos de Ferrol. Un instante de 
tempo conxelado. l:Jri cristal onde 
explode. Un cristal onde explode a 
tua luz recuperada, a que te mira e 
nos mira. Agora é lampo, 
iluminazón, mais o seu azougue foi 
adensado e traballado pola dor, 
polos descensos sen rede ás formas 
do vazio. Paisaxes do baleiro que 
pausaron por un tempo infindo no 
espello. Nel un mar "sin subida nin 
descenso / o mar indefinidamente / 
prolongado", a hora mineral do 
"cazador da noite", o branca do 
Todo que virou en nada e que te 
.quixo tamén a ti "branco da frecha 
frecha durr branco inmóbil". 

~lavras espidas, seh adorno, 
mais coa beleza do búzio que 

· chegou ao abismo -non 
deportivamente, non· nun exercício 
intelectual cos límites, senón para 
salvar e se salvar ou se cadra morrer. 
Afinal é certo que toda a beleza que 
comove nace da mor:te, que non hai 
arte sen a experiéncia, ou a 
nostálxia, ou a antecipazón, ou a 
adeviñazón do sofrimento. Só el é 
capaz de n~s espir, de nos destruir e 
luir para enviar-nos de novo á 
superfície. Máis livres, desprovistos 
de máscaras, dizendo xa palavras 
que non poden mentir. 

~de a fortaleza da dor, entrar e 
regresar das paisaxes do baleiro. Ser 
branco e frecha, pem tamén 
arqueiro que dirixe o impulso cara o 
centro. Os abismos do Nada o 
cálice da rosa que é o Todo. 

"Esta é a hora mineral do 
crepúsculo / cando o cristal / soña / 
se-la burbulla incandescendente / 
do metal vencido", dis. Hai esa hora 
de baleirp que nos quere apreixar e 
apozar para sempre. "O cadavre do 
mar" de Manuel-António. Mais o 
mar volve unha e outra vez, en 
avalo e devalo, nese movimento de 
sístole e diástole que percorre 
Paisaxes do baleiro (Xerais, 1999). O 
refluxo é o derrubamento do corpo 
e do amor, a derrota e o po, a 
comprovazón da substáncia das 
sombras tras as feizóns dun solpor 
na beiramar. "Vagar a rentes dun 
íntimo devalo". 

~ais o mar sempre volve, 
sempre fica unha burbulla 
incandescente no metal vencido. 
Chega o amor, anegando; a "sabia 
concupiscencia" da mazá do paraíso 
que é 12osíbel sentir de novo na 
boca. E esa luz que te mira, que te 
reconstruí e te alicerza, feliz e 
indómita, livre, eu que quere ser ti e 
el, cópula cósmica, "pura extensión 
sen bordos". Só desde o 
coñecimento do baleiro, dis-nos, 
podemos acadar a totalidade. Só 
deixando-nos escoller por ese 
coñecimento. • 

-, 

__ ...-
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• Jnauguran 
omuseu 
iconográfico 
de Allariz 
A colección pezas de Aser Seara, 
médico de Allariz ainda que ·ac.:: 

· tualmente vivindo en T orremo
- linos, vai formar parte do museo 
·1 iconografico que se inaugura 

nesta ·vila o Xoves 6 de Abril. Os 
~dos do Museo iconográfioco e 
da Furida,ción Aser Seara 
compoftense de pezas que o mé
dico alaricano foi adquirindo, 
máis da metade, esculturas, pero 
tamén relevos e pinturas. Estaba 
previsto ubicar a Fundación e -
Museu nunha estáncia do Con
vento de Sarita Clara, que xa 
acolle o museu de arte sacro, pe
ro a oposición final das relixio
sas, fixo que o lugar definitivo 
sexa un edificio na rua Castelao, 

·no casco vello do Allariz. Na 
inauguración estiveron presen
tes, ademais do alcalde Anxo · 

·Quintana, Aser Seara e o presi
dente da Xunta, Manuel Fraga_.• 

•Convocan 
üücertame 
de· producións 
audiovisuais 
sobre Castelao 
A Fundación "Galiza Sempre" 
nunha convocatória, dirixida es
pecialmente á xente nova, percu
ra "unha ollada nova sobre Cas
telao". Estabelécense tres catego
rias: fotografia, cartaz e video, nas 
que se deben plasmar "aspectos 
de traballo e acción pública 
desenvolvida polo intelectual e 
político nacionalista". Poden par
ticipar xóvenes de idades 
comprendidas entre os catorce e 
os ttinta ano e .se estipula un pri
meiro premio sie setentá e cinco 

mil pesetas máis cinco accésit de 
vintecinco mil. Máis información 
no teléfono 981554200.• 

• En Xeneb_ra . 
tamén-celebran 
ao·autor de 

-De catio a· catro 
Os emigrantes da sociedade "A 
Nosa Galiza" de Xenebra 
celebran o Sábado 8 de Abril a 
comemoración do. centenário do 
nacimento de Manuel Antonio 
cunha leitura,interpretación dos 
seus poemas. A leitura corre a ca-

. rrego de Manuel Alvarez mentres · 
que Luis Alberte encarregase da 
música. Ambos forman parte da 
Compañia Trasatlántka de Lec
turas "O Ronsel Orto drómko".• 

Xaime Quessada. 

•Xaime 
Quessada, prémio 
Casa dos Poetas 
A sua laboura como pintor e il1,1S

. trador v.aleulle a Xaime Quessada 
o tecoñecemen~o do prémio "Ce
lanova, Casa dos Poetas1

'. A deci
sión ruma púbÜca o·Padroado , 
Curros Enriquez o Domingo 2 de 
Abril durante unha homenaxe 

G~~O 
... . .. 

que a Real Académfa celebrou na millón de pese~as para o primeiro 
Coruña en honra da figura do . . ' , grupo, setecentas cincuenta mil 
Rexurdimento. Quessada nac;eu ~ para o segundo,·concocentas mil 
en 1937 e exerceu o ·seu traballo para o terceiro e douscentas cin-
en cidades como Madrid e N~va -cuenta mil para o cuarto clasifica-
y ork. Hóxendia ten o seu taller do. Todos os interesados teñen de·· 
instalado en Ourense. A entrega prazo até o 24 de Abril para en-
dos premio Casa dos -Püetas terá viar as suas maquetas, cun míni-
lugar o vindeiro 31 de Agosto.• ·mo de duas cancións e un máxi

·mo de catro, ao apartado de 
correos 1532 da Coiuña.• 

•Artistas 
/ ourensans · 

en favor 
de ]3enposta. 
O edificio politécnico do cam
pus de Ourense acolle unha 
mostra de arte en apoio da 
Cidade dos Muchachos de Ben
posta. A exposición conta con 
obras de Oro claro, Florencia de 
Arboiro e Arturo Baltar, entre 
outros: Os artistas expresan o 
seu apoio aos responsábeis da 
Cidade dos Muchachos polas in-

. tencións d axunta de ocupar te
rreas deste complexo para insta
lar o estadio de futbol. • 

··AXunta 
convoca o 
festival pop--rock 
Galicia, 
cidnde única 
Destinado á promoción daquelés 
grupos sen contrato discográfico, 
a consellaria de Cultura convoca 
o concurso pop-rock "Galicia, 
Cidade Única". Entre o 5 de 
Maio e·o 23 de Xuño, cel~braran
se oito concertos de selección dos 
grupos e un xuri escollerá os que 
accedan a semifinais, a celebf?f 
engre o 30 de Xuño e o 21 de Xu, 
llo. A "gran final" ten lugar en 
Compostela o Venres 28 de Xu
llo, cun "supergrupo convidado". 
Estabelécense catro prémios: un 

Manuel Moldes. 

• Manuel Moldes 
na galería Edurne 
de Madrid 
Habia xa tempo que non se cele
braba unha exposición dun artista 
galego en Madrid e é o pintor 
Manuel Moldes quen racha este 
baleiro. Desde o 23 de Marzo até 
o 4 de Maio, na galería &forne, 
permanecen á vista do público os 
seus Vieiros de Luz, obras coas que 
tamén enchera a Casa da Parra de 
Santiago- hai xa máis de un ano. 
Oleos, que seguiron ás suas enso
ñacións e que lembran ás primeiras 
pinturas de influéncia psicodélica. 
Os vieiros, que penduran na gale
ria Édurne, representan, segundó 
recolle Fernando Huid, o labirin
to interior e mesmo o "virus" que 
fai que a relación de Moldes coa 
pintura dure xa máis de vintecin
co anos. Cos seus últimos cadros, 
o artista de Pontevedra afirma 
sentir de novo a vitalidade <liante 
do lenzo, como nos anos setenta. 

. Solicitan a Garcia Sabell qlle deposite 

A NOSA TERRA. 

E é que, nas suas palabras, á pin
tura" xa a mataron, a remataron e 
a volveron matar pero seroÍ>re se
guirá existindo porque é vital para 
as persoas". + 

• Estudantes de 
Galiza .e Portugal -
no congreso 
sobre Património 
do Carballiño 
A situación actuañ do 
património-histórico-cultuerakl 
de Galiza e as tecniocas para a sua 
conservación e reabiliatación se, 
rán obxecto de estudo no II Con
greso de Estudos "Chamoso 
LamaS" da comarca do Carballi
ño. O lema do rn,esmo, que se de
senvolve do 17 ao 19 de Abril, é 
"O home e o meio: o Patrimnio 
cara ao novo milenio". Duascen
tas cincuenta universitarios gale
gas e leoneses e procedentes do 
norde Portugal van participar nes
te vento, que conta co apioio da 
Faculdade d ehumanidades de Vi
go, e cuxos ponentes son Vicente 
Garci Lobo, Ramón Izquierdo Pe
rrin, Delmira Correia, Xosé Car
los Sierra, ~cisco Rio Barxa e 
Xerardo Estévez, entre outros. + 

•Arde amor, 
/ . premio 

enOklahoma 
A fita Arde Amort, dirixida por 
Raul Veiga, ven de recibir o gra
de prémio do xúri á mellor peli
cula extranxeira no Bare Bones 
Film Festival 2000 de Oklahoma. 
Trátase dun certame adicado a 
producións independentes con 
orzamentos inferiores ao millón 
de dolares. A película galega e tá 
protagonizada por Rosana Pastor, 
Sergui López, Chete Lera, Maria 
Bouzas e Miguel Pernas.• 

os escritos de Manuel António 'nalgunha institución pública' 
S~tenta persoas apresen~an a petición no encontro de Rianxo 

Celebrábase unha reunión de es
pecialistas en Rianxo ao redor da 
figura de Manuel Antonio que, 
como ponto final, rematou coa 
petición de setenta intelectuais de 
que o legado deixado polo autor 
de De catro a catro sexa de coñe
cemento público. A ~licitude re
tírese aos textos orixinais das suas 
obras, en posesión de .Domingos 

·García Sabell. Mália defenderse 
da acusación sinalando que se tra
ta dunha "lenda", o mesmo ex d~
legado do Govemo confesaba con · 
satisfacción nunha conferéncia 
celebrada en Madrid en.1992 que 
el posuia os orixinais. "Non hai 
dúbida de que a obra máis impor
tante do escritor rianxeiro é De 
catro a catro, cuxo orixinal manus
crito, de por si moi curioso, teño a 
sorte de posuir'\ afirmaba. 

A sohcitude que serviu para re~ 

matar o congreso do 30 e 31 de 
Marzo en Rianxo resgata a ~ella 
história que Máximo Sar relataba 
en La Noche en· Xuño de 1956, 
dias despois de acompañar xtfilto 
a Borobó e Roxerius a García Sa
bell ria viaxe á vila natal de Ma
nuel Antonio. Garcia.Sabell, que 
quería prepa.rar a-edidón com, -
pleta da obra do rianxeiro,. entre
vistouse coa- nai do escritor para 
recoller os documentos. Entre 
eles, os orixinais de De-catrd a ca
tro, pero tamén·outras obras iné
ditas e correspondéncia mari.tida 
con persoeiros do país. "Agora 
ten · a palabra García Sabell'\ 
afirmaba no seu artigo Máximo 
Sar. Un dos participante"s no re
cente congreso, organizado pola 
consellaria de Cultura, e ·autor 
dunha edición crítica do rian
xeiro, Xosé Luis Axeitos, cali
ficaría ao ex delegado do Go-

. Manuel António, Pepe Pérez. e Roxerius. 

verno de sepultureiro de libros. 1 Rianxo, entre os que se atopa
ban Manuel Forcadela, Maria 

Os participantes no encon.tro de , Antónia Perez, Ramón Rei-

munde, Xosé Ramón Pena, Luz 
Pozo Garza, Xosé Antonio Du-

. rán e Carlos Bemardez, entre 
outros, coincidiron en denomi, 
nar de "audacLa" a "avéntura 
poética" de Manuel António. O 
mar e a saudade, presentes nun-

1 

ha 'obra na que o barco chega a 
-. ser un "cadaleito", foron anali

zados polos participantes. Ta
mén foi reseñado o avanzado do 
traballo do rianxeiro e, conse-

-cuentemente, o feito de non ser · 
entendida a sua poesía ainda 
hoxendia. De· reálizar un estudo 
completo da obra de Manuel 
Antonio trataba a petición de 
facer público~ os orixinais " a 
fin de que os áctuais e futuros 
analistas da obra do poeta rían, 
xeiro poidan desenyolver o seu 

, traballó cun coñcemento direc
to dos materiais que Manuel 
AntÓr:i~o nos legou". • 



ANOSA TERRA 

Valores humanos 

Un paseo 
pola literatura 
infantil e 
xuvenil 
Trtulos: De vagar; O brillo dos elefantes; Eu 

de maior quera ser; Salitre. 

Autores: Ana Mª Llanes; Silvestre Gómez¡ 

Manuel Uhía; Fran Alonso¡ Rosa Aneiros; 

Santiag Jaureguizar. 

Edita: Xerais e Sotelo Blanco. 

É bon momento para adicar un
has liñas á literatura e crita para 

máis novas. Anualmente é a 
re ponsábel de unha cantidade 
moi estimábel de título , pero 
ademais rrátase dun sector moi 
estratéxico no conxunto do lei
torado. Que as primeiras leituras 

n er fundamentais para che
gar a ser un bon leitor, ou sim
plemente para chegar a ser leitor 
adulto. Pero, ademais, no caso 
galega, língua minorizada, isro 
adquire especial releváncia por
que tanto é unha arma de defen
sa contra o imperialismo castela
nófilo como unha manifestación 
de consolidación da nasa cultura. 

En Edicións Xerais acaba de ver a 
luz De vagar. Tratase dunha colec
ción de vinte títulos. Son cademi
ños para aprender a ler, unha 
grande axuda para que os país poi
dan ensinar a ler, e tamén a fular, 
sen botar man do castelán, que en 
galega a oferta é totalmente precá
ria. Cada un dos cadernos está adi
cado a un son. O primeiro deles 
adícase ás vocais, o resto é para as 
consoante e grupo de consoan
tes. Unha feliz n tícia que ten co
mo autor d textos a Ana Ma
ría Llan e Silvestre Gómez men-

NARAATIVA 

Jaureguizar e Fran Alonso. 

tres que as ilusracións gráficas son 
de Manuel Uhía. Os textos apare
cen escritos en duas caligrafias dis
tintas: en forma de manuscrito e 
con letra tipográfica, complemen
tándose ambos de tal xeito que 
canten aquelo que está na ilustra
ción. Un excelente instrumento 
normalizador do que xa poden ir 
tomando nota as garderias. . 

T amén de Xerais é O brillo dos ele
fantes, do cal é autor Fran Alonso, 
título xa coñecido porque non en 
van foi finalista do Raiña Lúpa. 
Lembremos tamén que Fran 
Alonso fara o vencedor da última, 
esperemos que non derradeira, 
convocátoria do Rañolas, polo 
que se trata de un autor recoñeci
do nesta sua faceta de escritor pa
ra os máis noves. Como en Cida
des, en O brillo dos elefantes faise 
gala dunha exquisita sensibilida
de, estando precisamente o segre
do en que o autor sabe transmitila 
e ademais abe que esa é a princi
pal compoñente da história, que 
de nada valeria escribila moi 
pomposamente e non se recoñe
cer facilmente o espírito que hai 
detrás dela. O narrador é un rapaz 
de Matagalpa, aldea unas abruptas 

Suso de Toro 
Non volvas 

MANUEL G. VICENTE 

montañas de Centroámerica", asi 
que que se nos oferece é como o 
rapaz ve a vida, sobre todo as rela
cións humanas, polo que, a través 
das suas palabras, tamén se pinta a 
caótica situación social. Aquí, o 
narrador móstrase hábil, engar
zando a sua visión das diferentes 
personaxes para que o discurso 
non semelle 
un cúmulo fá-
cil e para que 
ese contí
nuum obedeza 
tanto ao pro
pósito de con
tar unha his
tória global 
como o de re
latar as impre
sións que es
creben a sua. 
Non se para 
en descricións 
porque o im
portante son 
as personaxes, 
que rapida
mente indivi
dualiza algun
ha caracterís-

A colección 
De Vagar 
ten vinte 
títulos de 
especial 
axudapara 
aprender a 
ler, falar e 
escreber en 
galega. 
Atención 
garderias e 
pais! 

tica definitória no sistema de rela
cións humanas que rexe para o ra~ 

paz. Dura o que ten que durar, son 
tamén vinte éapituliños precedF · 
dos polo poema de que tanto se 
falará despois, e. dificilrnehte .po-
deriamos pensar en máis xa que o 
narrador non é verosimil que es
cribira un grande discruso. Quizá 
o remate é un tanto convencio
nal, pero tamén é certo que sabe a 
pouco, que desexariamos que a 
história. continuase, e isto é algo 
do que non moitas veces se pode 
presumir. As ilustracións, que se
guramente gustaran máis aos 
adultos que aos pícaros, na nosa 
adulta opinión, son de Enjarnlo. 
História tema, moi tenra, onde a 
tenrura é tamén a medida da du
reza da vida, da inxustiza e da gro
tesca axuda internacional. 

Eu de maior quera ser semella, a 
primeira vista, que se dirixe a esas 
idades que todos ternos na mente. 
Pero non. A novela de Rosa 
Aneiros que publica Sotelo Blan
co, vendo a temática que trata, 
quizá está máis destinada a leito
res en anos de pubertade, aos que 
Hes queda máis próxima a posibi
lidade da vida estudantil en Com
postela. Haberá ben poucos que, 
despois de vivir en Compostela · 
anos de clases, fólios, fotocópias, 
bibliotecas e vida nocturna, moita 
'vida, non sentiran no máis aden
tro ese engado especial de Com
postela. Pero non son tantos os 
que levaron á l~tra impresa todas 
esas emocións. E Santiago cidade 
da que se teñen escrito ben cou
sas. E tampouco o ambente estu
diantil está orfo de obras que o re
traten, pero case sempre teñen al
gunha finalidade máis que deixa a 
vida estudiantil nun segundo pla
no. Non acorre aqui. Non pode 
acorrer, as personaxes protago
nistas son todas mozos que están 
no derradeiro ano de carreira (sal
vo un que anda polo penúltimo) e 
que senten xa a morriña, a angús

/ 
(Pasa á páxina seguinte} 
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canta de libros 

Suso de Toro e 
a viaxe cara atrás 
A última novela de Suso de Toro, 
Non volva.S, está protagonizada por 
unha muller, habi
tante da cidade, 
que retorna á aldea 
onde naceu pesie á 
maldición porferida 
pola sua nai para 
que non voltase. O 
arranque desta nova 
obra de De Toro 
garda paralelismo 
con Calzados Lola, a 
anterior novela do 
autor compostelán. 
Nesta nova viaxe cara atrás, a prota
gonista ten que facer frente á aldea 
maldita e investigar os mistérios da 
sua orixe. En Xerais. t 

Poesia feá 
de Lupe Gómez 
"Este libro significa un paso máis na 
miña andaina. Máis vacas, máis san
gue e máis putas. Dinme a veces que 
son moi repetitiva na miña obra poé
tica. Eu estou nun círculo 
pechado e aberto 
do que non quero 
sair. Son feliz e 
louca. Ando sen 
roupa polas ruas, 
berrando. Berro dor 1-"l1",G6n~' 
e berro esperanza. ;•ct~í1>. l' f. ~ 
A tensión da miña 
poesia é o amor". 
Lupe Gómez 
apresenta deste xeito 

Poesia fea, que coma ~---~-~' 
ela mesma analisa, redunda na 
nenez, no amor., na aldea, na liberda-
de, como nos anteriores poemários 
Pornografia e Os teus d.edqs na miña 
braga con regla. Poesía fea "contra o 
que non ten forza". Edita Noitaren-
ga. t 

Consellos para viaxar 
por Europa 
Europa na mochila, publicado por Ir 
Indo, é un manual 
de consellos e 
orientacións para 
quen desexe facer 
"unha viaxe polas 
principais capitais 
europeas con pou
cos carros e a mo
chila ao lombo". O 
xomalista Enrique 
Vázquez Pita, base
ándose na sua expe
riénc ia de viaxeiro, 
propón un percorrido 
en ttinta dias polas principais capi
tais europeas: Amsterdam, co 
arrecendo a porro, Viena, o café ine
vitábel, Roma, para facela a pé, Ber
lin, tirando fotos na. porta de Bran
derburgo, Lisboa, o paseo polo Chia
do, etc.+ 

A espera da nada 
Eleodora e Remigio son os pais, 
Eduardo e Arantza, son fillo e nora. 
Os catto persona
xes da peza teatral 
Esperando nada, de 
Alfredo García 
Gregorio, 
pertencen a distin
tas xeracións pero 
teñen en comun un
ha vida monótona, 
sen esperanza, diante 
da televisión. Duas 
parellas cansas de vi
ver que depositaron 
as suas expectativas nos fillos e que 
rematan fartos <liante da pequena 

- pantalla. Garcia Gregario, dunha pe
quena vila de León, traballou en dife
rentes ofícios durante a sua vida até 
chegar á literatura. A su~ primeira 
obra teatral está publicada en Iru. t 
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(Ven da páxina anterior) 

tia, de teren que marchar cada un 
paratseu lugar,· abandonar Com, 
postela e o ·piso: era ·a sua casa~ 
Son dezaoito cápítúlo~; que .ta, 
mén< renden á brevidade, que le, 
van (agás "Vacacións",· o clerra, 
deiro tírulo)' que dan·conta do re, 
parto de _ tarefas .(esas ·que nünca 
se cumpren como todosquixeran) 
que estabeleceron os. moradores 
do piso das Casas Reais. be iní, 
cio, as personaxes caracterízanse 
polos feítos, o que re5ulta un tan, 
to confuso ao empezar a ler; logo 
todo vai ficando máis claro, pero 
tampouco e todo, as personaxes 
son tantas e están tan ben selet, 
donadas que demandan un trata, 
mento máis amplo. As relacións 
que se establecen entre eles son o 
centro da· novela, e a tristura polo 
·que remata e a ameaza do que 
chega. O peor da n.ovela é o as, 
pecto .temporal, nada ben tratado .. 
Faise moi difícil aceitar que nas 
semanas anteriores aos exames de 
Xuño haxa tanta variedade climá, 
tica, o que nos leva a interpretar 
que se pretende tarnén dar canta 
dun ano ou duns anos, o cal, ain, 
da que se suxire, debera deixar 
moito máis claro o narrador. 

O cuarto título que hQxe comen, 
taremos é Salitre, tamén de Xerais 
esta última entrega de Jaureguizar, 
un dos autores da literatura bra\11, 
que cada vez máis ternos a impre, 
_ sión de que é bravú porque b¡avús 
se definen os a,utores, que o espíri, 
to bravú (algo de tanta necesidade 
e amplitude que Xurxo Soto, o 
máis cualificado reresentante, ta, 
mén estende nada menos que a 
Guillén) non en todas é transpa, 
rente de todo, polo que fai certa, 
mente complexo establecer unha 
nómina de autores e _obras, o que 
quizá sexa unha údl arma para que 
non afogue ou esmoreza. O afán 
totalizador deste estilo de vida, no 
fondo ser bravú, afortunadamente, 
é un estilo de vida, levárao xa a 
introducirse na literatura infantil, 
xuvenil e esta é unha mostra máis. 
Salitre é inellor novela que Todo a 
cen; non ten a sua vertixe, cousa 
que agradece moito a configura, 
ción e tratamento das personaxes·, 
sen embargo a acción é intensa e 
non: decae nunca. Certamente al
gunha personaxe é bastante tópi, 
ca, fa1amos do Americano, pero o 
resto compoñen unha visión moi 
actual da sociedade focense de 
agora, de hoxe, que a novela ~ta 
.de ser case tan actual como o mes, 
mo momento da leitura, con múl, 
tiples referéncias ao mundo da 
música, televisión, política ou ci, 
ne. O fundamental, o centro da 
ñovela, son os valores humanos, a 
xustiza, a inxustiza, a anorexia, o 
sexo segl,lfo, a soidade, a fidelida, 
de, ou o amor son apoios do tema 

_ que no seu momento teñen im, 
portáncia ou axudan á caracteriza, 
ción das personaxes. Polo dernais, 
esta noveliña escrita en clave re, 
aista, estilo que actualmente é un 
dos que este leitorado máis estima, 
non ten máis prete~sións _que as 
de mostrar un conflito entre o que 
convén e que é xusto, ao que se 
engade o feíto de que o mundo do 
surf ache aquí un protagonismo 
qut:_ non é ocasional, nen pintore5, 
co nen forzado, pero non pensar 
que sexa unha novela deportiva, 
quenonoé.+ 

XOSÉ M. EIRÉ 
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· Es~r~~ de .A B~lra-
do Galo polq.CDG . 

. :· ' 

. ViClXe 
·. . ., ~. 

por·España 
., ' 

do Visconde 
de Ribéirinha-. 

Autor: Roberto Y.ida! Bolaño. 
Reparto: Xosé Mamns, don Esmeraldino. 
Marcos Orsi, Porfirio. Maxo Barxas,Dama Ca
talina. Mónica Caamaño, Laverca 3, Purifica
ción e Marta. Susana Dans, Patroa. Xúlio La
go, Rexedor e Frade. Gonzalo Uriarte, Capi
tán. Vicente.deSouza; Frade 3, Coengo e Poe
ta. -Eva femández, Laverca 1, Dama 2 e Moza. 
Xúlio Alxmxo, Frade 2, Maragato e Mozo. 
Cen0grafia: Marcelino de Santiago Kukas. 
Iluminación: R. Vidal Bolaño. 
Dirección: Xoán Cejudo. 

O que máis se bota a faltar na re, 
presentación de A Burla do Galo 
é a risa. E non no cenário. Facen~ 
do honra ao ·seu título, o texto 
ven cargado de picardías, rexou, 
bas·, ironías, renúncios e enredos 
dispostos sobre situacións de ridí, 
culo, embaraz~ ou apuro para fe, 
rir a un anti,~roi, pero os dardos 
non furan no lu~ previsto e asi 
non se dispara a rá da solpresa 
desde o remanso de cabezas aten, 
tas do público. A arquitectura da 
obra está concebida coma unha 
casa dos enganos con trampas en 
todos os andares, mais o especta, 
dor acaba a visita sen que en 
nengunha galeiria ou recanto do 
aposento teña tentación· de ficar 
estomballado ao sol das grácias. 

O autor situa o pretexto de A Bur, 
la do Galo no relato O Galo de 
Portugal, que Cunqueiro metera -
na segunda parte de Merlín e forrú, 
lia e ten como protagonista ao bra
carense, don Esmeraldino, viscon, 
de de Riberinha, que levaba conta 
das conquistas amorosas nunha ta, 
bela de aVisos "e o povo aplaudia 
coma no teatro". O don Esmeral, 
dino baita ño espectáculo do Cen
tro Dramático coa música d~ Con
vidado de Piedra en solfa e dona 
Isabel, dona-Ana e o vingador don -
Gonzalo de Ulloa andan na obra 
en personaxes alegóricos xa que 
non en réplica conforme. O dra, 
ma µioralista xa fora espetado mil 
veces pola burla até o extremo de 
podermos pensar qúe un especta, 
dor mozo do ano 2000 identifica 
antes calquera das operacións de 
descarrozado do drama de Tirso 
que a obra que lles dera sustáncia. 
Unha burla ensaiada, como ante-

. · cedente desta· Burla do Galo, polo 
masónico Rostand en A DemuJei, 
ra Noite de Don Xoán co Don Juan 
espetado polos xuizos inclementes 
das mulleres. que coidara enganar. 

• A HONRA AFRICANA DE 
CASTELA. A proposta de Vidal 
Bolaño é valeirar ao capón den
de outra sen5ibilidade, dende un, 
ha risa de nós e pintalo sobre o 
boceto irónico que deixara Cun, 
queiro. Todo isto sen se deixar 
envolver polas infinitas revesas 
das farsas de cornudos nen polo 
recordo do drama moralista, dous 
rexistros hispánicos para un só 
dorr Juan verdadeiro. Se cadra a 

' 

seguir o rastro do que apunta lu, 
é:idamente don Estrafalário, a 
personaxe de Valle no limiar de 
telón curto de Os Cornos de don 
Friolera cando enfronta a burla 

. portuguesa (e non di Miñota 
porque a Valle dában!le medo as 
suas raices; sempre as representa, 
ba disfrazadas) .coa honra teatral 
e. africana de Castela. 

Na representación, a don Esme, 
raldino médralle a estampa de 
burlador o que acaba coa sua ere, 
dencial de personaxe melancólico 
e de perdedor cunqueiriano. Hai 
un intre no que a ironia non vol, 
ve, se cadra no episódio da confe, 
sión construido con todos os re, 
médios e recursos da comédia do 
enganador: o rebolar dos olios, as 
carantoñas, o corpo retorto pola 
te_ntación. O argumento, a fábula, 
nunca ten tanto valor na escrita 
coma na representación e ao fi, 
nal, o que recoñecemos · nesta 
Montaxe do COO é a figura dun 
coleccionista chasqueado. 

Xosé Martins é un actor mais 
grande que o 
papel que re, 
presenta, mé, 
rito que en te, Na 
atro é un des, 
calabro asegu, 
rado. A vaz ri, 
ca e a elastici, 
dade irónica 
coa que pan, 
dea as menti, 
ras de don Es, 
meraldino, 

· brillan pero 
non _ ten o 
atractivo do 
galán famoso 
e triste, enfer, 
mizo e amante 
atlético, a ri, . 
queza do hu, 
mor paradóxi, 
co d'o galo 
cunqueiriano. 
Unha vei es, 
pido_ de todas 

representa~ 

ción, a don 
Esmeraldino 
médralle a 
estampa de 
burlador o 
que acaba 
coa súa 
credencial 
de personaxe 
melancólico 
ede 
perdedor 
cunqueirián. 

as intencións coas que ven adu, 
biado, podemos realmente crer no 
formidábel poder engaiolador de 
don Esmeraldino coas mulleres?. 
Rostand, por exemplo, pon en Ci, 
rano un rio de palabras que arras, 
tra a Roxana coma unha vaga de 
mar, pero onde está o verbo apolí, 
neo do Visconde que disque pode 
romper o peito de pedra ·de dona 
Purificación ou de levar ao ánimo 
do espectador que tal causa. está a 
suceder encol das táboas? A qtien 
pode volver enganar o argumento 
(Bocaccio) de que o mellor tem, 

ple para a virtude é meter o ferro 
na frágua da tentación? Está me, 
llor no seu papel Xúlio Lago (o 
Rexedor), tirado do patrón de 
bronce do ex,conselleiro Dositeo 
Rodriguez, moderadísimo de xesto 
e continente, tan ben mandado a 
merendar caldo na calivera da 
amante até que veña a apocalip.5e. 

_ T amén fai certa a sua personaxe 
Susana Dans (a Patroa), coa segu, 
ridade desmitificadora de tanta 
máxia e .mudanza. 

Vido de Braga, o Visconde de Ri, 
beirinha fala obviamente portu, 
gués, sen nengún problema de 
comprensión para o público da 
estrea en Compostela e, de segu~ 
ro, para todos os que vaian ver es, 
te espectáculo do COO en xira. 
A integración do ·portugués na 
cena galega é unha realidade es, 
tablecida desde hai ben tempo (o 
éxito do Seiva Trupe en Ribadá, 
vía, no ano 77) e consolidada por 
Roberto Cordovani, entre outros. 
O que é novo na Burla do Galo é 
o cambio do sufixo ao ªº por cion 
(adora~ao por adoración). A ex, 
plicación oficiosa de que se pro, 
cura deste xeito mellorar a com, 
prensión do portugués é tan ina, 
ceitábel como seria o atrevimen, 
to de representar Moliére en fran, 
cés macarrónico. Qué idioma é 
este que fala don Esmeraldino? Se 
o Centro Dramático ten medo da 
censura lingüística de Fraga ou do 
asesor gramático con paipa, que 
non represente en portugués. 

Están programadas várias repre, 
sentacións da Burla do Galo en 
Portugal, á sombra dos xenerosos 
viáticos que reparte a Comisión 
Europea para que as fronteiras se 
disolvan. E que mellar lugar de 
rencontro para unha cultura es, 
cindida pola guerra entre dous Es, 
tados que o teatro? O Teatro do 
Noroeste comezara hai cinco anos 
a dar notícia ao Sul do Miño do 
teatro galego e non podia caber 
dúbida de que se trataba de recu, 
perar unha relación profunda e 
estorbada entre duas falas con 
tronco común. A sorpresa ven 
cando don Esmeraldino e o seu 

· criado Porfirio (Marcos Orsi) pe, 
regrinan de Braga a Compostela e 
explican nos seµs papeis de A 
Burla do Galo que viaxan a Espa, 
ña( ! ), non se sabe se para tirar da 
corda da construcción da Europa 
das Nacións, de peana da xeogra, 
fia política de Fraga. ou en solida,.. 
riedade coa Semana Fantástica do 
Corte Inglés. • 

G.LUCA 
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· -Siete de Ar~~on 
N" 266-267."Marzo de 2000. Pr~o,200 pta. 
Dirixe: Enrit¡ue Mainé . 
Edita: Siete de Aragón . 

Esta publicación aragonesista dedícalle 
unprotagonismq·especial aos resultados 
eleitorais do pasado 12 de Marzo. No 
apartado de análise da vitória, a mesa de 
redacción do sema?ário, composta por 
Enrique Mainé, Lorenzo Lascorz e Gonza

lo Borrás, en, 
trevista a Gas, 
par Mairal, 
antropólogo e 
profesor da 
Uni versidade 
de Zaragoza. 
Pedro López 
narra os re
sultados dos 
comfcios xe
rais en Ara
gón e expli ~ 
ca os cám, 
bios que se 
deron no 

panorama político desa comunidade, 
ao entrar nas Cortes a Chu~ta Aragone
sista. Xustamence, Miguel Angel Pallarés, 
entrevista ao presidente nacional dese 
partido, Bizén Fuster, quen defende o na, 
cionalismo de esquerdas como unha boa 
opción para mellorar a percepción do Es
tado respecto a Aragón . • 

Elkarri 
Revista del movimiento 
social por el diálogo y 

el acuerdo 

N" 58. Marzo de 2000. Prezo 300 pta. 
Dirixe: Aintzane Ezenarro. 

Edita: ElkarrL 

Neste número, faise un inquérito sobre os 
principais cabezas de lista ás pasadas elei
cións xerais acerca das posibilidades do 
remate da violéncia en Euskal Herria e 

das perspecti, 
vas dunha sa(, 
da política ao 
conflito. O 
candidato da 
UPN por 
Nafarroa, 
Juan Cruz; o 
do PSE por 
Biscaia, Pe
dro 
Hernánd z; 
Margarita 
Uria e José 

Manu l Goikoet, 
xea, polo PNV, Begoña Lasagabasc r 
Mfkel Irujo, de EA; Karmelo Landa e 
Femando Barrena, de EH e José Navas e 
Miguel lzu, de IU. O presidente da Con
federación de Empresários Bascos, 
Román Knorr, pede maior diálogo enrre 
todos os compofientes da sociedade de 
Euskadi.• 

El Temps 
N" 824. De 28 de Marzo-3 de Abril de 2000. 
Prezo 450 pta. 
Dirixe: Jordi Fortuny. 
Edita: Edicións del País Valencia. 

Co~o información roáis destacada, apa
rece a notícia da recuperación de moita 

documentación _ 
militar grácias 
ao traballo do 
libreiro de ve
llo barcelonés 
'Joaquim Cos, 
ta. Nestes do, 
cumentos po
de compro, 
barse que a 
represión 
franquista 
contra Ca
taluña du, 
rou moitos 

anos logo da vitória na Gue, 
rra do 36. Ademais, inclúese unha entre
vista co ex primeiro ministro da Índia In, 
derKumar GujraL • 



Afrodita, 
madeira de piñeiro pintada 

(1997). 

Dille Berce ao lnimigo 1 
. . . .. . .. . 
. . 

Un libro na TVG! 
• ; 

GuieirQ 
CULTIJRAL 6 DE ABRIL DE 2000 • Nº 929 29 

Galeria -dos personaxes de Leiro · 
O cqAC abre unha mostra retrospectiva dó escultor 

Vintecinco anos despois da pri, 
meira mostra individual de 

. Francisco Letro na Sociedade· 
Cultural de Cambados (1975), 
no Centro Galego de Arte 
Contemporánea unha· exposi, 
ción retrospectiva da sua obra 
permite recorrer a traxectória 
dun dos nosos máis significati, 
vos artistas. Cuarto de século 
que lle valeu ao escultor do 
Salnés para que a sua obra fose 
internacionalmente recoñecida 
e que foron perfilando o seu 
nome no mundo da arte con 
signos de identidade própria. 

Roliño de primavera é a obra es, 
collida para o cartaz da exposi, 
ción. Nela, Leiro retrata unha 
sencasa portando un colchón. 
Máis de tres metros e meio de 
alto mide a monumental Afro, 
dita(1997), grande formato que 
o escultor escolle ·para que a fi, 
gura se impoña, para que se 
mostre colosal <liante do espec, 
tador. Personaxes de Leiro que, 
como Eva, Xan Callán, Xan 
Quinto, Sara, Mildreas ou Hér, 
cules foron povoando o seu par, 
ticular mundo, a sua singular 
galería de criacións. Facendo 
releitura dos mitos, dos clási, 
cos, pero tamén tornando mo, 
delos a pé de obra, do lado no 
que o artista camiña. 

"A ironía fomi.a parte de inin 
como cambadés, corno galega, 
pola miña própr.ia forma de 
ser". Asi definía o artista a sua 
maneira de enfrontarse á obra, 
o seu xeito personal de darJle 
unha volta ás Tres Gracias de 
Rubens para convertilos leiria, 
namente en Os tres graciosos . 
Ou hom.enaxear ao arquitecto 

'J 

Simón Rodríguez cun monu, 
mental retablo no que os cor, 
pos de Leiro penduran nun 
acaido estaribel, coa capacida, 

_de que ten de vencer á gravita, 
ción que tamén deixa ver en 
Espetado. Ironía que se mostra 
tamén na transgresión dos cor, 
pos, na: distorsión das figuras, 
no retrato dun lacónico amigo 
artista que para a mostra do 
CGAC -realizada en colabora, 
ción co IVAM de Valéncia- si, 
tua no Dobre espazo por riba 
dunha imensa estrutura á modo 
de instalación. 

No catálogo da expo.sición 
Santiago B. Olmo fala de Leiro 
como fabulador, como canta, 
dor con humor e ironía, ao xei, 
to da tradición galega ou mes, 

mo das cantigas de escárnio, 
coas que fai paralelismo. "Leiro 
conta histórias pero sen utilizar 
nen a narrativa nen os seus re, 
cursos senón os seus siléncios", 
-escrebe. Metáforas literárias ou 
arranques para histórias, cal.: 
quera das pezas recollidas na 
exposición darían para a cons, 
trucdón de infinitos relatos. 

A rnadeira imponse na obra de 
Leiro. Material privilexiado 
que o escultor domina, outor, 
gándolle formas con seguranza, 
compondo as su as figuras, os . 
seus personaxes e, en fin, as 
su as cousas. Marcándoo coa 
sua sinatura que fai identificá, · 
bel unha obra que atravesa en · 
primeiro plano o último século 
da nosa arte. • 

Os tres graciosos, madeira policromada (1993). 

-
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Está a expor en Vigo obras de 
Sombras, 1 a sua última série 
pictórica. 

É un ciclo co que levo uns cinco 
anos e no que se mostra o meu 
interese pola cor e a composi
ción. Os elementos simbólicos 
que aparecen sempre son estro-
turas simples que serven de des
culpa, como sombra~ chinescas 
sinxelas que permiteii imaxinar. 

Menchu Lamas 
'Vinte anso deSpóis séguese a falar 
de Atlántica porq'lre ·ali --habia arte' 

: =l • •• 

T~aballo SJ?bretopo. ~@,m.ans, - . _. ~- ..,. e<> CARM'E VlDAL"' 
gostame o elemenrn· táili1z_z ~ ____ / '_ _ , 
man como continuidade do cor> - · GÜSTARÍALl:.E POÑER UNHA ·-MÁSCARA E PASEAR POLA SUA EXPOSICIÓN ESCOITANDO OS 
po e da mente. . . COMENTÁRIOS. A PINTORA MENCHU LAMAS MOSTRA . NA GALERiA VGO (VIGO) CADROS DE SOM

A cor imponse pero, cal é o papel 
da figura que sempre introduce? 

É esa parte inconsciente que 
chama ao espectador a facer un 
esforzo, a non quedar no ele
mento sinxelo que pode ser a es
tructura figurativa senón a :i;ela
cionar esa fusión entre figura e 
todo. T rátase dunha suxeréncia, 
e quen traballa a figura ten que 
ser precisamente a persoa que 
vexa a obra. Un cadro produce 

. sensacións, de rexeitamento ou 
agradábeis, pero o xogo é impar- _ 
tante e as miradas múltiples . 
Son os ollas que miran os que 
fan que a obra esté viva, se non 
fara por eles non existiría. 

Por que son sempre elementos 
recoñecíbeis, case cotiás? 

Son causas sinxelas, primitivas 
pero non no seu significado real. 
Non me meto a traballar as mans · 
senón como silueta ·insinuada, 
case inxénua,l e iso fai que o ele
mento teña liberdade. Se se reco
llese de forma r~alista tiraríaselle 

B~, A SUA ÚLTIMA SÉRIE )?ICTÓRICA. Ü SEU NOME SAIRA Á LUS A COMEZOS DOS ANOS OITENT A VEN
CELL'ADO A ATLÁNTICA, A PROPOSTA COLECTIVA DOS NOVOS CRIADORES QUE BUSCABAN RENOVAR O 
MUNDO DA ARTE. DESDE OS SEUS INÍCIOS NA POESIA VISUAL, MENCHU LAMAS CONTINUA A PENSAR 
QUE 'NON EXISTEN BARREIRAS ENTRE AS ARTES, QUE O FINÉ SEMPRE TRANSMITIR EMOCIÓNS E BUSCAR 
A MIRADA DO ESPECTADOR. MENCHU LAMAS TOCA OS SEUS CADROS NESA COMUNICACIÓN CORPORAL 
QUE TEN COA PINTURA E MERGÚLLASE NO MUNDO DE CORES QUE DOMINAN AS SUAS COMPOSICIÓNS. 

\ 

\ 

a posibilidad~ efe imaxinar." Por _ r.~~"' 
iso repito a fon;na, porque non é · . ', · .: ," -
máis que iso, a obra sérian ·t:odbs · · · ~ · · ' 
os elementos máis o exterior que 
é o que ·compón. 

Comeza a sua vida artística ela, 
borando poesía visual e esa 
idea semella continuar na sua 
obra pictórica. 

A poesía son i'maxes feitas con 
palabras; o xéneio sen dúbida qué 
máis se relaciona coa pintura. As 
palabras poden ser ÍQ.}a_¡c.es e as 
imaxes poden ser u.ffi?ef'ema. No 
comezo traballei eri: poesia visual 
e dicia que o que fada_ non era 
pintura; queria limitar os campos 
cando lago me decatei dé que as · -
fronteiras non son fixas. 

Explícase asi a sua relación co 
grupo poético Rompente? 

Reixa,· Manolo Romón e Alberto 
A vendaño querían a poes-ia con 
imaxes e a nós nos interesaba ta
mén esa relación polo que a con, 
:xunción foi fácil. lnteresábanos o 
espectáculo, chegar á xente a tra
vés da imaxe da palabra e pictóri
ca. Naquelas datas aburríamonos 
e gustábanos xuntarnos e parir 
ideas constantemente. A cidade 
~ra aburrida e nós de~idimos ima-. 
xinar proxectos e mesturar diapo
sitivas,' vídeo, música en directo 
e, por suposto, poemas. Parecia 
unha gamberrada pero nós o que 
queríamos era romper a monoto
nía das mostras onde 'a xente no
va non podia entrar. Queríamos 
criar unha Galiza nova. 

Opta logo pola pintura e man, 
tense nela durante máis de vin, 
te anos. Coida que pasou o 
tempo no que o xénero foi 
cuestionado desde os centros de 

art~ ao primar as instalacións? 

N algunha exposicións os cadros 
estaban apoiados no chan, con 
iso criaba un espazo. Que é unha 
instalación? Unha composición 
dunha série de elementos dentro 
dun espazo e por iso penso que se 
poden facer instalacións dentro 
da própria pintura. T raballamos 
para s'er vistos, para expomos, di
rix índonos ao espectador para 
que mire a obra pero cada un 'ten 
a lib~rdade de expresala. Os cam
pos non están limitados. Ch~gou 

un momento no que a pintura se 
consideraba como algo atrasado 
pero iso pasou. As covas de Alta
mira descobríronse a comezos do 
século, cando Picasso pintaba as 
Señoritas de Avignon . Que era 
máis moderno? As cavas son un
ha instalación, trabállase co bul
to, a terra, a imaxe. Eu traballei 
con ordenador e á fin, o que atra
pa é a lus. lnterésanme moito os 
petroglifos, os círculos, as estruc
turas pechadas que se poden con
verter en espiral. Hai formas ele- :. 
mentais que están introducidas e 

P. BERGANTIÑOS 

que perduran ainda que traballa
das doutr;a maneira. Non se pode 
<;lar carpetazo ao pasa:do porque 

· pertencemos a el, non poderia
mos traballar se non tiveramos 
esá memória inconsciente. Seria 
impensábel que da. nada poidera 
xurdir algo novo. ~ 

Ten unha obra no ch:an das 
Avenidas de Vigb, ao pé do 
porto. Defende que a pintura 
debe estar en espazos públicos? 

Pe_nsar que a-· pip.tura ten que es~ 

1 
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tar pechada é un malentendido 
que posibelmente veña de can
do os impresionistas franceses a 
meteFOn na casa, porque antes a 
pintura estaba rtas igrexas, en 
l_ugares públicos, exteriores. Non 
se pinta para decorar. A manei
ra de chegar á xente é darlle fa
cilidasJes para que se aproxime á 
arte. E fundamental ·a incorpora
ción do artista á cidade e para 
nós é un reto que estamos dese
xando. Todo artista quere estar 
no exterior, queremos expomos, 
traballamos para que nos vexan. 
A pintura pode, igual que a es
cultura, estar en ruase prazas. 

Vostede formou parte do grupo 
inicial de Atlántica, como ve 
vinte anos despois aquel movi
mento artístico? 

Foi unha m~eira de apresentar 
a Galiza moderna. Desde a xera
ción N ós non houbera un revul
sivo asi, de feito continua e a fa
lar del pala ruptura que upuxo . 
Atlántica supuxo pen ar que, ao 
igual que a pintura está na ollada 
do espectador, Galiza está tamén 
na mirada do exteri r e para i o 
compre recoñecer a tradición p -
ro tamén introducir os mito mo
dernos que cria a xente nova, 
precisabamos modernizarno 
constantemente, sen perder as 
raíces. Tiñamos un grande res
peito polos artistas que nos pre
cederon como Laxeiro ou Seoa
ne. O que fixo Atlántica foi reco, 
ller o que a xente nova e taba fa
cend o e oferecelo de maneira 
global, en conxunto. T amén foi 
importante para a xente nova 
que saiu despois, era unha ma
n~ira de abrir camiño, de ver a 
arte e tamén un xeito de actuar 
que levou a que as institucións se 
decatasen da importáncia da cul
tura e da necesidade de mo trala. 

Eran moi novos pero co tempo 
case todos serian recoñecidos. 

A selección non foi casualidade, 
había un traballo inten detrás. 
Ainda que todos tiñamo arredor 
de vinte anos vfase que habia n
sibilidade e arte, un im ul o que 
non ia quedar só nunha forma d 
divertimento enón que tiña que 
continuar. Atlántica n n eri 
que é hoxe se os que participa an 
non fo en realmente artistas. 

Vostede é a única muller do 
grupo. 

Daquela eramos poucas nas art s 
plásticas. Ag ra as muller ta
mos introducíndonos en t do 
campos cunha enerxia grande e a 
arte da muller vai dar unhas pau
tas distintas. Penso que hai unha 
sensibilidade diferente por parte 
das mulleres. Eu digo que toco a 
pintura, ql!e me gusta o táctil, as 
sensacións, expresar o interior, o 
que podes transmitir cos sentidos, 
todo iso se reflexa na obra. Na ar
te intento comunicar o impufso 
interior dunha carícia. Nas artes 
plásticas· as mulleres levamos re
traso pero en pouco tempo iso 
ten que cambiar. Cada vez vaise 
notar máis a nosa preséncia. O 
que nos botan en cara ás mulleres 
é que somos máis intimistas, que 
ternos medo a sair fóra pero iso é 
o que está mudando. No comezo 
eu pintaba pero <licia que non 
quería ser pintora, non me gusta
ban as inauguracións. O cámbio 
está nese território de combate 
cara o exteri-or, leva tempo pero 
xa se avanzou moito. • 
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van a tua casa 
CarlosJ Loli, Pili, Braulio, Sonia, Tatá e Chispa forman 

a familia Bolechas. Cor:i eles pasarás momentos divertidísimos: podes ir ao cine, facer maxia, 
xogar ás escondidas, lavar o can ou vivir outras moitas peripecias. 

Pronto farás amistade con eles. 

Para levares á casa a familia, Bolechas só t~s q,u~ encher este cupón: ·- - .. -· .. ~-
1 R~~~P. !~CJ!!~6~!~1t!.~ "OS BOLECUAS" 

Nome •••••.•.•..•••••••••••••••••••.•••.•• ~ ............ _ Apelidos ....•.....••••.•••••.•••••..•.••.••.••..•..•.•••.•.•..•••••••.•.. : .••.••.....•.....••••.• 

Enderezo •••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••• : •••••••• :······················································································ ........... . 

Código Postal ....................................... T elitono ....................................................................................... .. 

N.l.F ......................................... Poboación ........................ : ................... Provincia ................................... . 

PAGAMENTO l>OMICIL/Al>O 

Banco /Cañea de Aforrug Conta ou libreta 

DDDD DDDD DO DDODDDDDDD 
Titular ..... :................................................................................................................................................... • 

Sucursal ............................................. Poboación ....................................... N.l.F ••••• : ................................ . 

~írvanu tomar nota, e atender con cargo á miña canta, os recibos que ao meu nome /fe uxa11 preuntados porPromocións Cultura is Galegas (A NOSA TERRA). 

Data •. : ... / ..... ../ ...... Si natura 

Remitir u11ha vez cuberto a A NOSA TERRA. Apartado postal 137t - 36200 VIGO. Máis información no telifoHO (q&'6l 43 3&' 30 
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A capa deseñada par Castelaa para o ,libro de Rafael López de Haro, a quen ollamos á direita, e a capa do fulletQ de ~ficación que este fixo logo da queima do libro. 

O libro que queimou Castelao 
~X.E. ACUÑA 

AMASABA CARTOS EN PONTEVEDRA COMO NOTÁRIO PERO 

TRAS DEL ARRAST ABA UNHA HISTÓRIA ANTERIOR DE LITERA TO 

EN REVISTIÑAS DA CORTE E NAS NOVELAS QE LIBRARIA. CUL

TIVOU . A AMIZADE DUN CASTELAO RECÉN CHEGADO COMO EL 

Rafael López de Haro vivia en 
Pontevedra nunha arcadia feliz. 
Até aqui arribar·despois de estu
dar direito na Universidade 
Central, logo dunha estadia en 
Colómbia e tras opositar eon 
éxito a notarias. Nacera en 1876 
na conquense vila de San Cle
mente e no mocerio xa deambu
laba por un xornalismo que o 
conduce á unha populista cria
ción literária. Publica a sua pri
meira novela en pedante corte 
cervantino no 1907 para se con
verter nun dos máis prolíficos · 
autores españois. A novela curta 

_de carga erótica faino despontar 
nun p·anorama literário que o 
configura como personaxe de 
sona e vendas por milleiros ao. 
estilo doutros novelistas como 
Linares Rivas, Sellés pu Valbue
na, todos, como López de Haro, 
tan celebrados como agora tan . 
xustamente esquecidos. 

O Alfonso Castelao artista, esta
tístico e profesor de debuxo, ao 
igual que López de Haro pro
curou unha· inserción na socie
dade pontevedresa. T ertúlias de 
café e pautas de casino serviron 
en tal trance para polos en ami
zade e facelos cÓincidir en pro
xectos comuns. 

O primeiro deles viria da man 
daquela aventura cinematográfi
ca artellada . en manobra benéfi
ca polo máis senlleiro -e cursi
do señoritango local. A conto 
de Miss Ledya, o filme silente 
que pasa por ser a primeira fita 
de ficción rodada na . Galiza, 

Castelao aporta as suas antigas 
dotes de actor nadas da troula 
compostelá mentres que López 
de Haro entrega un aloucado e 
cosmopolita guión moi dó gosto 
do aborrimento provinciano. 

Avivecido o encontro entre os 
dous personaxes chega ben cedo 
o episódio que vai significar ta
mén o definitivo distanciamento. 

Renacimiento, a prestbdosa edi
torial madrileña, publica en 
191 7 unha novela na que López 
de.Haro ten postas todas as suas 
esperanzas. Con Los nietos de los 
Celtas, tal foi o seu suxerente tí
tulo, tentaba o r:ecoñecimento 
definitivo dunha crítica que até 
aquel momento fóralle esquiva. 
Críticos de ·ráncia solvéncia· co-. 
mo Julio Casares ou ·Cansinos 
puñéranlle de volta e média 
aquel naw~liSmó da sua nove- . 
lística erótica de consumó .popu
lar. Agardando tal fortuna e .no
meio dllnhas vendas que se dis
paraban vai chegarlle algo que 
non dera en sospeitat. · 

. Castelao pasou de ter o privilé
xio de ser un dos primeiros lei
tores da obra a converterse no 
seu detractor principal. Amo
loulle até incomodalo a visión 
que López de Haro oferecia da 
Galiza, cuns galegos e galegos 
cheos de vicios, servidumes e ta
ras. O escándalo estaba servido 
e aquel Castelao pontevedrés, 
amigo das conversas de cafés, 
cenificou nunha desas tertúlias 
de amago modernista o comezo 

A CIDADE E AO ARTISTA DE RJANXO ENCARREG.!\RALLE O DEBU

XO QUE SERVIRÁ COMO ILUSTRACIÓN DA CAPA DO QUE IA SER 

UN DOS SEUS MÁIS SONADOS LIBROS. CHEGARIAN A SER AMI

GOS PERO POLO TAL LIBRO VIRlA AO POUCO T AMÉN A RUPTURA. 

das hostilidades ao facer queima 
pública do exemplar de agasallo 
que, con cumprida adicatoria, 
lle fixera chegar o desnortado 
novelista. 

• o AUTO,DA,FÉ DE CASTE, 
LAO circulou de boca en boca 
por toda Galiza. As Irmandades 

· da Fala tomaron tartas no asun
to e puñeron de verde e azul a 
un López de Haro que sofría o 
acoso da prensa galega na que os 
galeguistas gozaban de colunário 
afín. Un opúsculo asinado por 
"Un nieto de los ·celtas" co títu
lo de "Complemento" desbor
doli o vaso das. críticas até co:n
vertelas e xeralizadas. T ánto que 
a notaria e o bufete do escritor 
de Cuenca sofreron as conse
¡;:uéncias a xeito de boicoteo. 
López de Haro tentou reacionar 
á arroiada recorre·ndo a antigos 

- camaradas da boémia madrileña 
demandándolles axuda nos pe
riódicos do foro. Neles aparece
ron baixo sinaturas descoñecidas 
louvanzas a unha obra, que por 
outra parte, seguia a ter excelen
tes vendas e que gastaba entre 
os seus fieis -leitores .. Tal mano
bra non fixo máis que exaltar 
ánimos e a campaña galega con
tra Los nietos de los Celta.S non 
acadaba fin . A lei do Talión 
aplicábase con dureza a López de 
Haro. Xavier Bóveda e Cuevi
llas insistiron na crítica. e o es
critor viuse acosado. De nada lle 
serviron opinió~s conciliadoras 
de acreditados compañeiros de 

. viaxe do galeguismo como Sal
vador Cabeza de León, Juan 

Barcia Caballero ou o mesmísi
mo Cotare lo Valledor. Nen 
tampouco os apoios expresos de 
pesos pesados da Restauración e 
do españolismo de raigame gale
ga con Augusto González Besa
da ou Rodríguez de Viguri, máis 
ben o contrário. 

A campaña aberta por Alfonso 
Castelao, lonxe de deterse, ia en 
aumento · afectando sobretodo as 
proprias relacións persoais de 
López de Haro en Pontevedra. 
Os seus até hai pouco amigos 
desprezábano e nas tertúlias era 
repudiado. A sua rendición esta
ba por chegar. E a tal concretou
se a meio dun folletiño en cuar
ta editado por Renacimento con 
cita de Maquiavelo en coberta 
-"O que nobremente recoñece e 
se retracta de calquer error pa
decido, é credor ao perdón" - e 
unha expresa e longa titula
ción: "Los nietos de los Celtas. 
Rectificación por Rafael López 
de Haro. Epílogo". 

Estaba asinado en Agosto de 
1917 -en ·Portoluar, recriación 
literaria da Pontevedra reflecti
da no seu libro- e nel aportou 
sen disimulo e prosa recarregada 
dabondo o seu propósito de en
menda-. Escrebeu aos seus "dis
cordes y heterogeneos amigos" 
un te;x:to a xeito de súplica· e 
perdón donde se confesou riecio 
de vaidades. Desbordou xustifi
cacións nadas, segundo el, dun 
amor poi unha terra qu~ lle des
pertqu a súa "adormecida afi-

. ción literaria". Lera os autores 
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"regionales", estudara a Li.nguaxe 
do país, converteuse en asiduo 
das romarias e fiadeiros para, 
concebida a idea de Los nietos de 
los Celtas, rogar "a Castelao que 
me diera la portada, y él confia
do, generosamente me la hizo, 
¡Perdón amigo Alfonso, perdón! 
y créame que hoy encuentro jus
tificadísimo el acto de fe que V. 
ejecutó con el tomo que le dedi
qué. ¡Ojalá se hubiesen quemado 
así, todos los restantes!". 

Tan sinceira confesión non foi a 
única. O opúsculo abondaba en 
retórica solemne: "retiro de Los 
nietos de los Celtas todos los con
ceptos falsos, injuriosos y ofensi
vos allí vertidos contra los natu
rales de Galicia". Mais que foi o 
escrito polo cándido de Lóp z de 
Haro? El mesmo ao retirar as 
suas palabra pon a clave . Os 
galegas, rectifica, "jamás llegan a 
envilecerse com chul de tr s 
lugares, quienes obrevivir a x
pensa de la ruín explotaci n de 
sus hembras, las maltratan y a e
sihan cobardemente; qu n n 
roban, ni se embriagan y que no 
aco tumbran a emplear la dina
mita como no sea para abrir las 
entrañas de sus privilegiad s 
montes ( ... ). Mentres do escrito 
sobre a muller galega renegou: 
''Eso fué una sensible aberración 
de mis sentidos y por tanto nega
do y suprimido queda ya". 

A pluma modernista de López 
de Haro, non isenta de certa re
tranca entre tan~a floritura, 
móstrase amarga ao non ser va
lorada a sua contribución á de
núncia do caciquismo. Algo que 
coñecera ben de p~rto através 
das suas amizades pontevedresas 
e polo seu labor de avogado de 
sona e palique nunha Audiencia 
como a pontevedresa na que 
con valentía levou casos tan so
noros como o de Souto Pájaro. 
Unha explotación social que xe
raba para el "tiranos y absorben
tes, los caciques más desenfrena
dos y opresores de la humana es
pecie". 

A aventura galega desta novela 
non se correspondia coa sua 
máis que aceitábel recepción 
nas librarias españolas. Esg tada 
a edición prima viñeron utras e 
nelas desapareceu a estampa de 
Castelao e frases conflitivas fi -
ron limadas ou suavizadas. López 
de Haro a pouco abandonou 
Pontevedra para tomar praza de 
máis tronío en Barcelona. O n -
tariado seguíalle a dar careos 
mais a fortuna ampliábase d,esde 
seus éxitos literários agora es
terídidos ao teatro. As suas no
ve las "carnosas" de filiación 
pseudo-zolesca presas dun erotis
mo sostido circulaban de man 
en man .. Unha glória transitória 
que o levou a ser traducido a vá
rios idiom;:i.s pero, hoxe, a estar 
ausente, non sen razón, do ca
non literário español. A guerra 
civil, a posguerra, as modas es
gotaron a sua criación literária . 
A sua derradeira obra, das cen
·tos que escrebeu, publicouna en 
1959, e como na primeira reco
rreu ao tema cervantino. Antes 
deixara unhas memórias, Addn, 
Eva y yo que hoxe poden ser li
das con proveito. Morreu en 
Barcelona en Marzo de 1967. 
Xustó cincuenta anos despois 
daquel episódio de cáfé polo 
que Castelao lle prendera lume 
a Los nietos de los Celtas.• 
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Castelao pasea por Pontevedra Nace 
a editorial 
Lóstrego, libros 
para meter no 
peto a cultura 
unive'rsal 

Un roteiro marca a sua presenza na cidade 
dentro dos multitudinários actos do programa Castelao 2000 

"Escollin a Pontevedra para vivir 
e morrer, e se tal programa non 
chega a cwnplirse non será cer
tamente por culpa miña". A fra
se pertence a unha carta de Cas
telao ao Presidente do Centro 
Pontevedrés de buenos Aires es
crita en 194 7 e é o pórtico do 
Roteiro Castelao que o Concello 
de Pontevedra ven de facer pú
blico para que cidadáns e visitan
tes podan percorrer ruas e pra
zas da man daquel que foi ponte
vedrés pola "própria vontade". 

O roteiro, publicado en libro polo 
Concello de Ponrevedra, repara 
en once pontos de especial refe
réncia na biografia de Castelao, 
que se sinalarán a meio de placas. 
Serán o que guias especializados 
mostren aos visitantes que se quei
ran achegar á Pontevedra do autor 
de Sempre en Galizt;1. e tamén ma
neira de dinamizar e promocionar 
a zona monumental e o turismo 
na cidade. O programa verase 
apoiado pala colaboración de 
Renfe que ten previsto organizar 
trens especiais desde as principais 
estacións galegas co fin de achegar 
aos escolares á cidade do Lére-L pa
ra que participen na visita guiada 

A apresentación do roteiro 
desenvolveuse dentro dunha se
mana enchida de actos que parti
cipaban do programa oficial do 
ano Castelao 2000. A masiva 
afluéncia de público está a ser a 
tónica xeral dunha programación 
que consegue atraer a atención 
dos pontevedreses. Ao tempo que 
no Pazo de Congresos a represen
tación do Centro Dramático Ga
lega de Os vellos non deben de na
morarse acadaba un cheo total 
nas suas carro representacións 
-que pechaban a xir da o ra- , 
qu dando me mo últim dia 
mái d nta persa en ntra-
da, M d P ntev dra apr -

ntaba a expo ición Castelao e o 
teatro, m tra que me tura a 
obras artí ti as relacionadas coa 
ua peza dramática asi como o 
rixinai manu crito da bra. 

A pteséncia do político na
cionali ta na cidade fo¡ tamén o 
obxecto do ciclo de conferén
cias organizado pola Asociación 
Cultural Maio Longo co título 
Castelao en Pontevedra ( 1916-
1936) que, durante catro dias, 
conseguiron encher a Galería 
Sargadelos da cidade, relatórios 
nos que quedaron ao descuberto 
novas dados e impresións arre
dor da etapa de vida de Castelao 
que transcorreu en Pontevedra. 

O profesor e membro da Aula Cas
telao de Filosofia, Ramón Regueira 
defendeu que o pensamento e a 
obra de Castelao estaba estructura;: 
do arredor das suas ideas políticas. 
Fronte ao ninguneo ao que fo( so
metido polo franquismo, Regueira 
afirmou que Castelao foi, ante to
do, un político que utilizou a litera
tura, o debi.ixo e o ensaio coa in
tención de cambiar a realidade. 
Ao seu xuizo, a sua concepción era 

1.- A p~ da Ferreria 4.- Praza do Teucro 

5.- A praza das Cinco Ruas 
O cruceiro ali instalado é tratado 
con especial dedicación én A cru
ces de-pedra na Galiz.a. 

6.- Teatro Principal. 
Cenário da andaina artística de 
Castelao como escenógrafo e ac
tor ocasional de cinema. Aqui te
ria tamén lugar o estreno da pelí
cula Miss Ledya , onde representa 
a un pastor protestante. 

7 .- Monumento a Castelao 
Obra de Buciños erguida a ins
táncia da asociación Amigos da 
Cultura por iniciativa popular 
en 1983. 

8.- O Instituto 
Ao seµ pé teri; a sua primeira 
morada en Pontevedra,onde co
meza a imaxinar as estampas de 
Nós. No Instituto impane clases 
de debuxo. 

9.- Café Moderno 
Local de históricas tertúlias nas 
que Castelao participa. 

10.- Rua da Oliva 

Castelao aporta consellos e debu
xos para a restauración do rose
tón da lgrexa de San Francisco e 
a recolocación da antiga fonte. 
Arredor da praza están os lugares 
onde celebraba unha tertúlia e a 
redacción de el Pais , xomal no 
que colaborou. 

2.- Museo de Pontevedra 
Foi o seu fundador en 1927 . Os 

seus vencellos co centro duraron 
até a morte e a sua viuva, Virxí
nia Pereira procurou que o seu 
legado fose depositado nesta ins
titución que garda o roáis nume
roso fondo da obra de Castelao. 

3 .- A Fábrica da Luz 
Nela atoparia o lugar preciso e 
amplo onde plasmar as suas ideas 
escenográficas que realiza para a 
Coral Polifónjca de Pontevedra. 

Na actual rua Manuel Quiro
ga estaba a redacción do xor
nal A Nasa Terra. No obra
doiro de Celestino Peón, sito 
na praza, editouse en 1953 Os 
vellos non deben de namorarse, 
a mesma imprenta que en 
1922 tiraba Albora.áa, revista 
na que Castelao introduce a 
técnica do gravado ao linó
leum. 

No número 10 viviu Castelao e 
ali deseñou a maior parte da sua 
obra gráfica e artística e escribiu 
boa pane da lirerária, deixándo
nos nesa estáncia títulos como 
Un oll.o de l!Ídro, Retrincos, Causas 
ou Os dous de sempre .. Nesta casa 
foi incautada despois de 1936 a 
sua biblioteca e as <lucias de ca
dros que conservaba e dos que, 
boa parte, foron caer no Museo 
de Pontevedra. 

11.- Café Méndez Núñez 
Café desaparecido que recria a 
orbce da revista Nós. Nunha das 
5uas mesas trazou o proxecto Cas
telao xunro a Vicente Risco e ali 
ideou tamén a criación un een
tro de Investigacións Históricas 
de Pémtevedra. + 

materialista no sentido de que as 
ideas brotábanlle do seu xeito de 
ver a vida, do puramente real .. 

Enrique Acuña, coordinador de 
Edicións A Nasa T erra, deu un re
paso á traxectória de Castelao en 
Pontevedra a través do que cha
mou as suas "contradictórias ami
zades" pondo ao descuberto a co
laboración dalguns das máis signi
ficadas c rexime franquista. Rela
cionou a aparición da estética dos 
cincuenta debuxos de Nós co seu 
círculo de amizades no agrarismo 
pontevedrés á vez que criticou a 

5. ELA, 

excesiva dependéncia que tivo en 
relación con Antón Losada Dié
guez. Acuña insistiu en que os 
únicos amigos· que apoiaron a Cas
telao até o fin foron precisamente 
os seus compañeiros non ponteve
dreses, Bóveda e Casas. 

O etnógrafo Clódio González 
desmiuzou a faceta de Castelao 
como funcionário de Estatística e 
Profesor de Debuxo no Instituto 
pondo ao descuberto un expe
diente profisional no que quedan 
en evidéncia os ataques a Caste
lao producidos durante o Biénio 

3. DIREITOS fiCC1óN MALDITA Al.MA LINGÜÍSTICOS E 
Manuel Rivas CONTROL 

l. NON VOLVAS Xerais POLÍTICO 
Suso de Toro M" Pilar Garcia Negro 
Xerais Laiovento 

2. MORNING STAR 4. ALFoNSO DANIEL 
Xosé Miranda CASTEI..Ao 
Xerais 

NoN fiCC1óN 
Manuel Rei Rorneu 
A Nasa Yerra 

3. PENSANAO 
Anxo Angueira l. GAI1CIA, GAI1CIA 5. DIARIOS 
Xerais Manuel Rivas Syra Alonso 

Xerais A Nasa Yerra 
. 4. DEFECTO 2000 

Negro asi como o proceso de res
ponsabilidades-políticas aberto 
durante o franquismo á fin de re
tiradle a sua condición funciona
rial. "Color, forma e pensamen
to" foi a conferéncia pronuncia
da polo profesor Femando Vila
nova que no dia 31 de Marzo pe
chou o -ciclo. Vilanova debullou 
as diferentes etapas tanto da esté
tica como do pensamento artísti
co de Castelao trazando a sua fa
ceta modernista, a comprometida 
do álbum Nós, e a, segundo el, 
"máis crispada" cando executa as 
estampas de guerra.• 

Alberte Pagán 

A voz 
do trevón. 
Unha aproximación 
a Finnegans W~ke. 

Un novo selo ven de agramar 
.no noso panorama editorial, 
neste caso, con vontade de co
brir o valeiro que atopan no li
bro de peto referido á cultura 
universal. Ana Suárez. e Antó
nio Balboa, dous doutores en 
História, dirixen a editorial Lós, 
trego que se dá a coñecer coa co
lección "O saber de peto". 

Os celtas, As relixións do mundo, 
As festas rituais de Galiza e A mú, 
sica rock son os primeiros títulos 
publicados por Lóstrego. En pre
paración teñen As olimpiadas, A 
história do nacionalismo, A Unión 
Europea e o euro e A história do ci
ne. O obxectivo de saida é editar 
dez libros ao ano cobrindo o que 
Ana Suárez entende coma "un 
valeiro no noso mundo cultural 
que é o do libro de peto arredor 
de temas universais.- Hai a idea 
falsa de que en galego só se pode 
escreber sobre temas de aqui e 
nós pensamos que -a normaliza
ción pasa tamén por publicar na 
nosa lingua textos sobre a cultura 
mundial e sobre calquer tema po
síbel". De feito só o libro sobre 
festas rituais galegas está centra
do na nosa cultu.ra, os outros, 
desde a história do nacionalismo 
até a música rock darán unha vi
sión xeral do tema a nível da his
tória universal. 

Ana Suárez explica que Lóstrego 
quere primar o libro de colec
ción diante da obra de autor e 
por iso cada novo título seguirá 
os critérios marcados desde a 
editorial que pasan, en primeiro 
lugar, por se tratar de textos de 
carácter didáctico sen desbotar o 
seu contido científico. Con este 
fin a dirección editorial encarga 
a elaboración dos temas a in
cluir na colección a un equipo 
de colaboradores, en especial, li, 
cenciados en História. Lóstrego 
distribue os seus libros en quios-

. ques e librarlas.• 

Antoloxia de poetas 2. DICIONARIO EDICIÓNS dos noventa FRASEOLÓXICO 
Letras da Cal GALEGO 
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CONCf:t.LO DI> 
püNTBVEDBA 

Cada vez son máis as persoas que participan nas Xamadas que del!de hai dez anos 
organiza a AS-PG. 

As xomadas de língua 
e literatura debaten 
a normativa 
AS--PG e CIG convocan ao profesorado 
os dias 5, 6 e 7 de Maio en Compostela 

Animación á leitura, t~atro, poesía, e un debate sobre as distin .. 
tas opcións normativas para o galego son algunhas das activida .. 
des incluidas no programa das Xornadas de Língua e Literatura. 
Convocadas pola CIG e AS .. PG, cumpren dez anos cunha asis .. 
téncia que aumenta en cada edición e que, nas últimas, superou 
xa as cincocentas persoas matriculadas. Neste décimo ano, os or .. 
ganizadores defínenas como "un ponto de referencia" para os 
profesores e todos os interesados na língua e na literatura galegas. 

Tres días, 5, 6 e 7 de Maio para 
unhas xornadas que van ser 
inauguradas cunha conferéncia 
de Xosé Manuel Beiras baixo o 
título. "De Murguia Castelao", 
e pechadas "o Domingo coa in .. 
tervención de Xabier Azpu .. 
rrua, viceconselleiro de Políti .. 
ca Lingüística do Govemo bas .. 
co. "O estado actual e perpecti .. 
vas do Euskera" é o tema da sua 
conferéncia. Sobre língua, e 
máis concretamente sobre_ a 
normativa, vaise debatir o Sá .. 
bado 6. Francisco Fernández 
Reí, membro do ILGA, José 
Antonio Souto Cabo, da 
AGAL, Xosé Ramón Freixeiro 
Mato, da AS .. PG, e Henrique 
Monteagudo, secretário do 
consello da Cultura, intentarán 
dar resposta á pergunta "é posí .. 
bel un acordo normativo?". 

Os seminários son variados: p¡ .. 
lar Garcia Negro imparte "Idio .. 
ma e preconceito", Laura Tato 
encarrégase da história do tea .. 
rro galega, Xosé António Neira 
Cruz, ensina a informar nas au .. 
las através da prensa escolar e 
Gonzalo Navaza desmiuza os 
apelidos galegos. Estes son só 
alguns dos oferecidos no pro .. 
grama; Ricardo Carvalho Cale .. 
ro, como escritor comprometí, 
do, centra a participación de 
Miguel Anxo Fernán Vello. 
Ademais, como xa é habitual os 
autores van falar da sua obra: 
Mª do Carme Kruckenberg, Pi .. 

lar Pallarés e Xosé Carlos Ca .. 
neiro. 

Representación teatral 

Para a última hora de cada xor .. 
nada resérvanse sempre as acti .. 
vidades que conteñen aspectos 
máis lúdicos. O Venres Quico 
Cadaval encarregarase de contar 
contos, unha das suas facetas 
máis coñecidas, e Paloma Suan .. 
ces, da actuación musical, men .. 
tres que o Sábado 6, o grupo te, 
atral Espello Cóncavo represen, 
ta Castelao, sempre. O teatro es .. 
tá tarnén presente en un dos se, 
minários, do que tamén se fai 
cárrego Quico Cadaval. 

Que máis actividades agardan 
aos participantes? Castelao será 
unha figura relevante nas xoma .. 
das, cun seminario que imparte 
Francisco Rodríguez. Manuel 
Murguia, homenaxeado nas Le .. 
tras Galegas, será analizado a 
través dos seus textos por Henri .. 
que Rabuñal. As xomadas ta .. 
mén servirán de foro para apre .. 
sentar a colección "mulleres " de 
Edicións A Nosa Terra, con tres 
títulos xa públicados: as biogra .. 
fías de Maria Casares e Maruxa 
Mallo, máis os Diarios de Sira 
Alonso. A inscripción para as 
xornadas, homologadas pola 
consellaria de Educación, pode 
facerse en calquer local da CIG 
ou da AS .. PG desde o 14 até o 
25 de Abril.• 
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Manrique Fernández 

'É importante que as 
reflexións dos músicos 
galegos queden escritas' 

Un libro de Mario Vargas Llo a, 
Los cuadernos de Don Rigoberto, e 
outro de poesia de Manuel Ma .. 
ria, Sonetos á Casa de Horcas. 

Que leituras recomendaria? 

A min interésame máis a Literaru .. 
ra que os libros técnico . Pero ca .. 
da un que lea o que máis lle goste. 

Ven de publicar a biografia Ro
xelio Groba, peculiar tanto polo 
estilo da escrita como pola per
sonaxe de Groba, un músico 
porfesional. Como xurdiu a re .. 
ladón entre vostedes? 

Coñecfn a Graba através dun cer
tame que se convocaba en Pontea .. 
reas para escoller unha cantata á 
festa do Corpus Christi. Gañou 
unha letra miña e Groba compuxo 
a música. Daquela comezamos un .. 
ha relación profisional que pasou 
pola recuperación dunha lenda po
pular que escrebin, e o libreto de 
ópera que el realizou para a lenda, 
e chegou até o momento da bio .. 
grafia. Roxélío Graba quería que 
alguén recollera as suas reflexións. 

Trátase dunha biografia en pri .. 
meira persoa, que non é tam
pouco autobiografia. 

Graba entregoume unha mor a de 
escritos con lembranzas e pen a .. 
mento ao red r da mú ica. R fl .. 
xiona moito sobre~ a música, bre 
Galiza. O meu cometid era rde .. 
ar eses apontes, darlle fC rma, pero 
baseándome nas uas palavras. 

Roxélio Groba, un personaxe 
peculiar no país. 

Pode considerarse o primeir 
compositor profesional da Gali .. 
za, a excepción de Soutullo, que 
curiosamente tamén era de Pon .. 
teareas. Foron moitos os que se 
adicaron á música como afeizón, 
pero non profesionalmente. 

Que Groba participara activa .. 
mente, condiciona o seu traballo? 

En realidade, ternos un 50% cada 
un neste libro. O meu é un traballo 
xomalístico condicionado porque 
vou construíndo a narración con .. 
forme o que el me vai contando. 
Penso que é importante para o fu .. 
turo, porque imaxina o que seria 
para os estudosos de hoxendia que 
Soutullo ou calquer dos outros mú .. 
sicos deixara escritas reflexións so .. 
bre a sua obra! • 

Xornalista. Cospeiro (1965) 
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Logo de ler, coma é de rúbrica 
nos meus relatorios·, a último 
anaco, aparecido a pasada sema
na, teda que deixar a palabra ao · 
meu querido amigo e antigo co
laborador, Máximo Sar, pra que 
explicara nas xornadas de estu
dio celebradas en Rianxo, a súa 
fructífera a'mistade con dona Pu
rificación Sánchez V ázquez, que 
lle proporcionou, xa un lustro 
antes do expolio de Asados, al
gúns orixinais de seu fillo Ma
noel-Antonio e varios libros da 
sua escolleita biblioteca. 

Mai , coma o emérito maxis
trado don Maximino Ro
dríguez Buján, padece de 

m ito atrá unha rara alerxia a 
actuar n público, elaborei co 
seu permi o unha síntese dos 
seus escritos referentes ás dona
ción ue ll fixo dona f>ura e á 
hi tórica viaxe a Rianxo, cinco 
an de poi. 

Así, Máximo Sar recorda no seu 
citado artigo, A madre del poeta, 
que dona Pura o autorizou, no 
ano 1951, a revolver nos libros 
de eu fillo, pequena parte da 
súa biblioteca trasladada a Pa
drón, "y cual no sería mi sorpre
sa ,escribe, al hallar entre las 
páginas poemas y otros escritos 
inéditos de Manoel Antonio 
que fueron cedidos a Galaxia". 

Vinresete anos despóis don Ma
ximino amplía un pouco máis 
isa referencia no seu recente ar
tigo titulado Yo ayudé a secues, 
trar a Manoel Antonio. Tras re-

Un dfa ante de aparecer iste 
r cente artigo de Máximo Sar 
(6-11-2000), e cribframe, confir
mando que dona Pura lle dixo 
"que me queda e con los libros 
que pudieran interesarme y yo, 
efectivamente, seleccioné un 
buen lote. Parte de estos libros 
fueron a parar a la Biblioteca 
Municipal de Caldas. Otros, 
obran en mi poder. Entre ellos 
Doctrina nazonalista con su ex
presiva dedicatoria". 

• A VINCULACIÓN CON VI .. 
LLAR PONTE. A Doctrina Nazo, 
nalista é a escrita e publicada en 
O Ferrol,1921 (Imp. Correo Ga, 
llego) por Ramón Villar Ponte 
con entroito de D. José Puig y 
Cadalfach, Presidente da Man, 
comunidade Catalana, e que 
"co11: todo o agarimo da miña al
ma -di o autore- adico iste traba
llo, froito dunha arela franca
mente arredista, a meu irmán 
Antón, non soio por sere irmán 

,l 

GuieirQ· 
CULTURAL . 

A sorpresa de Máximo Sar 

Borobó, Máximo Sar, Garcia Sabell e Roxerius o dia no que Sabell recolleu o arqui
vo de Manuel António. 

dobrementes, no sangue e na sa
gra ideia, sinón tamén por sere 
meu mestre". 

&. ben, o exemplar enviado 
o xove poeta rianxeiro leva 
demáis ista singular adica

toria: "Pra Manoel Antonio, pro
mesa xurdía da poesía da patria, 
esprito ateigado de santas rebeldí
as, corazón aceso en patriotismo 
con moi grande agarimo Ramon, 
villarponte (todo xunto )". 

Penso que iste exemplar que con-

serva Maximino, ten j1fl especial 
interés porque mostra a vincula
ción de Manoel-Antonio cos Vi, 
llar Ponte, que tuvo a súa canse, 
cuenda máis trascendente nas le
tras galegas co famoso manifiesto 
Mais alá, firmado polo noso poeta 
e o dibuxante Álvaro Cebreiro, 
pero inspirado evidentemente 
por Antón Villar Ponte. 

• ÜS LIBROS DE MANOEL .. 
ANTONIO. Os demáis libros que 
conserva o maxistrado/escritor 
de Manoel Antonio son: Os Lu; 

siadas de Luis de Camoes. Ano, 
tados e parafraseados por Cam
pos Monteiro. Livraria Civili
za<;.ao-Porto. Pra uso das escalas, 
cunha biografía do poeta e o ro
teiro da descoberta do camiño 
marítimo para a India. 

El Paraíso Perdido, de John Mil
ton. Traducción en verso caste
llano de D. Juan Escoiquiz, co
engo da catedral de To ledo. Edi
ción ilustrada con viñetas inspi
radas nos dibuxos de Gustavo 
Doré. Barcelona-, 1883. 

E a segunda edición de Aires da 
miña terra. 

Os nomes de Camoes, Milton e 
Curros figuran entre. os moití
simos mencionados por García 
Sabell no seu limiar ás obras de 
Manoel-Antonio, ainda incom, 
pletas. Relación, supoño, feita 
por Ramón Piñeiro, pois o doc
tor non tería moito vagar pra fa
cer a lista dos libros que consti
tuiran a biblioteca de Manoel
Antonio, o aparecido -como il 
lle chama no limiar- e que xa 
estaban no seu poder dende de
zaseis anos antes de publicar o 
volume coas súas Poesías. 

tt abería que supoñer, por 
ende, que Manoel Anto
nio contaba ademais coh 

outras ediciós de Camoes, Mil, 
ton, Cur~os e Ramón Yillar 
Ponte. Aparte dos que poden 
estar duplicados tamén na bi, 
blioteC:a municipal de Caldas 
de Reís. Maximino non se acor
da de cales foron os que rega
lou, nen embargantes comu, 
nicoume que a bibliotecaria 
caldense, a petición súa, está 
tratando de averigualo e así po
dería restablecerse isa parte 
desvencellada da . biblioteca 
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propia ~e M<!floel-Antonio. 

En canto aos poemas inéditos 
que atopou Máximo Sai, con
serva só un , anque precioso, 
posto que toda a demais produ
ción enrregouna, no seu día, a 
Del Riego, e foi publicada logo 
xunto co material poético, po
se ido por García Sabell, na 
edición de Galaxia. lse poema, 
ainda salto, nas mans de Maxi
mino, non apareceu na casi 
exhaustiva publicación das Po, 
esías de Manoel-Antonio" por 
García-Sabell. Mália ser un 
dos seus poemas máis f ermosos 
diste grande poeta da choiva, 
tanto coma do mar. 

I, ~axinei, por un intre, qúe As 
horas d' out;ono, inda permane- · 
cía inédito , e que podería re

velar aquí nas Xornadas de Estu, 
dio 2000 a existencia <listos ver, 
sos tan belidos, pra min os pre
dilectos do poeta de Sempre e 
máis dispois: 

As horas d' outono 

A choiva ten trasacordos 
de son e dé compás _ 
Os atiaxados relanzas d'o día · 
cegos e xordos 
dan n-os reloxes corda pra atrás. 
Abrochan as fenestras 
ó arrecendo da terra rriollada. 
fu lonxanías solaganse 
n-un naufraxio outonal. 

' O serán chegouse-me pala porta 
e volveume a contar os seus mesmos poemas 
Foi-se dispois ó enterro 
de calquer estrela marta 
A choiva ten trasacordos 
achádegos renovados 

' c'os atiaxados relanzas d'a noite 
cegos e xordos. 

Manoel Antonio 
Out-24 
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Golfiño 

Segue· navegando a .revista 
infantil-xuvenil que edita 
Xerais e chega unha nova 
e_ntrega <leste mensal, único 
no panorama dos quiosques 

-. ~ 

do país, e instrumento de 
normalización básico. 
Mágoa-non telo como tebeo 
semanal fronte a Pokemons 
e demais chirigaitas. • 

· • PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • 
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O Barco de V. 
• CONFERÉNCIAS 

M.A. FERNÁN VELLO 
Dará unha conferéncia, den
tro do ciclo "Os nosos escri
tores" da Consellaria de 
Cultura, o Mércores 12 ás 12 
horas na, Casa da Cultura. 

URBANISMO 
No Salon de Actos da Ca
sa Grande de Vilóira, onde 
se desenrolan as Xomadas 
de Planeamento Urbanísti
co, o 6 de Abril ás 20 ho
ras. Na Casa da Cultura o 
Domingo 9 de Abril celé
branse as Xomadas de Es
tudo de Valdeorras: pro
postas didácticas e cámbios 

·socias, con conferéncias e 
exposición de pubicacións. 

• EXPOSICIÓNS 

J.M. BARBERENA 
Abre unha mostra dos seus 
traballos, o vir).deiro Martes 
11 ás 19 horas, na Sala de Ex
posicións de Caixavigo e Ou
rense, onde permanecerá ate 
o dia 29. Niste lugar, e até o 
Sábado 8, ainda estamos a 
tempo de ollar as narurezas . 
mortas de X. V alcárcel. 

•TEATRO 

EL FLORIDO PENSIL 
De A. Sopefía, será repre
sentada por Tanttaka Tea
troa, o Venres ·7 ás 22:30 
horas, na Casa da Cultura. 

Burel.a 
•MÚSICA 

GRUPO DE METAIS 
TUBA TA 
Dentro do ciclo Músicas de 
Primavera, o Venres 7 ás 
21:30 horas, no Audit6rio 
Municipal. 

Caldas de Reis 
• EXPOSICIÓNS 

BALooRAMos 
É natural de Celanova e ti
tula "Miscelánea" amostra 
de cadros qµe podemos 
cohtemplar no Audit6rio 

- Municipal até o 9 de Abril. 

Carballiño 
• EXPOSICIÓNS 

LOLA VEIRAS 
Titula Música visual a mos
tra que podemos contem
plar no Auditório Munici
pal até o 14 diste mes. 

•MÚSICA 

MANUEL SIRERA 
O tenor vigués, acompafía
do ao piano por António 
Brisaboa dará un recital o 
Domingo 9, ás 20 horas, na 
Aula de Cultura de Caixa
vigb e Ourense. 

Carhallo 
•TEATRO 

ÑIQUI-ÑAQUE 
Por Ollomoltranvia o vin
deiro Xoves 6 de Abril na 
Casa da Cultura. 

Cee 
•TEATRO 

CRIMES ANÓNIMOS 
Subirá ás táboas levada po-

la compafíia Nove-Dous o 
Domingo 9 na Casa da 
Cultura. 

Chantada 
•TEATRO 

ATREZO 
Fará" unha cenificación, o 
Sábado 8 ás 20 horas, no 
Auditório da Residéncia. 

A Coruña 
• ~ONFERÉNCIAS 

CASTELAO 
NA II REPÚBLICA 
A Fundación Castelao, A. 
C. ~'A. Bóveda", A.C. "O 
Faeno" e o Foro C[vico, en 
colaboración coa Funda, 
ción Caixa Galicia, organi
zan un ciclo de conferén
cias baixo o título xenérico 
de Ano Castelao. lste Xoves 
6, a derradeira, na que fala-

,_rán Francisco Rodríguez, 
Lino Braxe e X.M. Núñez 
Seixas, -moderados por 
Francisco X. Peña Diaz é 
baixo o título de Castelao 
político: vixéncia do ~o
nalisnw. No Centro de Es
tudos de Caixa Galicia, na 
Ronda de Nelle 31, ás 
20:30 horas. 

• EXPOSICIÓNS · 

f AMÍLIAS DO MUNDO 
É como se titula a mostra fo
tografica do estadounidense 
Peter Menzel que recolle 80 
imaxes coas que pretende re
tratar ás famílias média&,. de 
30 países do mundo. Até o 
25 de Xufío na Domus. 

XA VIER MUIÑOS 
É da vila coruñesa de Cam
bre e mostra os seus traba
ll os pitóricos na Sala de 
Exposicións da Biblioteca 
"M.-González Garcés". 

SALVADOR DALí 
Poderemos contemplar a 
mostra adicada a iste autor 
na sala da Fundación La 
Caixa até o 23 de Abril. 

AL VIN LANGOON 
COBURN 
Con 22 anos é membro da 
Photo Secession, fundada por 
Alfred Stieglitz, e que tanto 
contribui a elevar a fotografia 
á categoria de arte de manei
ra definitiva A exposición 
reune unha escolma das suas 
paisaxes, retratos de artistas 
coetáneos e estudos vortográ· 

• ficos, até un facer un total de 
147 obras de Alvin Langdon 
(Boston, 1882-1966), que 
poderemos contemplar na 
Fundación Barrié, até o 4 de 
Xufío, en exclusiva para CJ Es-

. tado. Orgarlizada polo Museu 
Internacional de fotografia e 
Cinema· George Eastman 
House de New York. 

lLLAS DO PACÍFICO 
Que leva por subtítulo O le
gado español, podémola con
templar, até o 15 de Maio, 
no Museu de Belas Artes. 

ADOLFONAYA 
Até o 10 de Abril p6clere
mos ver ista mostra, na Sala 
de Expo~icións da CIG 
(Ronda de Nelle 11 B), de 
cadros polftico-sindicais 
confeccionados con obxec
tos que en ocasións se utili
zan como meio de represión. 

LEOPOLDO NóVOA 
Pinturas e gravados, das 3 
últimas décadas, deste ar
tista galega na Sala de Ex
posicións de Caixagalicia, 
até o 23 de Abril. 

MONCHO AMIGO 
Mostra a sua última produ
ción no Museu de Arte 
Contemporánea Unión-Fe
nosa (Avda. de Arteixo 
171 ), baixo o título de "O 
ar do péndulo". 

ROY LICHTENSTEIN 
"Imaxes reconocíbeis" unha 
das máis importantes e repre
sentativas mostras sobre este 
artista, considerado como un 
cualificado expoñente da 
Pop Art, e que está composta 
por 123 obras entre escultu
ras, pinturas e obra gráfica. A 
exposición foi organizada po
lo Consello Nacional para a 
Cultura e as Artes e o Museu 
do Palácio de Belas Artes de 
México e podémola ollar na 
Fundación Barrié , de 17 a 
21:30 h; até o 23 de Abril. 

•MÚSICA 

IV CICLO DE XoVENs 
INTÉRPRETES 
Lévase a cabo os Sábados 
ás 12:30 horas no Auditó· 
ria da Fundación Barrié e is
te 8 de Abril tócalle a Ro, 
berto C. Noche Garcia, 

História da Galiza en cómic 
Especialmente pensada 
para a educación secun -
dária pero que pode ser 
visitada por calquer per· 
soa que tefía curiosidade 
por coñecer a história 
diste país, a través de 24 
murais con textos expli, 
cativos. Deseñada por A 
Nosa Terra e Pepe Ca
rreiro está patrocinada 

por Caixagalicia e pode
rémola contemplar, até o 
16 de Abril no Centro 
Cultural Municipal do 
PoRRIÑO; até o 14 de 
Abril na Sala de Exposi
cións do Concello de 
CELANOVA; e do 31 
de Marzo ao 16 de Abril 
no Instituto de Bacharelaw 
deCEDEIRA+ 

clarinete; Mário Peris Sa
lom, violino; e Nicásio 
Gradaille Peña, piano, que 
interpretarán obras de D. 
Milhaud, B. Bartok, a Kha
chaturian e l. Stravinski. · 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALIZA 
Dá un concerto extraordi
ná r io, dirixida por Karl 
Anton Rickenbacher, no 
Palácio da Ópera iste Xoves 
6 ás 20:30 horas, baixo o 
título A música e o lume 
con obras de J. Haydn, M. 
de Falla e J. Brahms. 

•TEATRO 

A VIAXE DE LOLA 
Cenificada por Alalá Pro
duccións, o Venrcs 7 no 
Forum Metropolitano. 

FEIRANTES 
Sobre textos de Álvaro Cun· 
queiro, d.irixida por Eduardo 
Alonso e protagonizada por 
Luma Gómez, de Teatro do 
Noroeste, do Venres 7 ao 
Domingo 9 ás 20:30 horas, 
no teatro Rosalia. 

Culleredo 
•TEATRO 

ÜCERCODE 
LENINGRAOO 
De J. Sanchfs Sinisterra, di
rixida por Xúlio Lago e in
terpretada por Maria Barca
la e Susana Dans, de Tea
tro do Atlántico, o Verues 
7 na Casa da Cultura. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

MIGUEL DOCAMPO 
Caiga os seus len.zas, até o 
15 de Abril, na galeria Sar
gadelos . 

MÚSICA PARA VER 
Encóntrase na Sala de Ex, 
posicións de Caixavigo e 
Ourense até o Domingo 30. 

A INDUMENT ÁRJA 
NOS S. XlX E XX 
Organizada pola agrupación 
folclórica Tequexetéldere, a 
11 Mostra Emográfica quer 
achegar ao público oS tipos 
de vestimenta utilizados na 
Galiza nistes séculos. 

•TEATRO 

A VIAXE DE LOLA 
·Por Alalá Producci6ns, o 
Venres 7 no Auditório Mu-

- nicipal. 

Ferrol 
• E~POSICIÓNS 

ÁL V ARO DE LA VEGA 
Adicouse ao cómic, ao graf
fiti e, sobre todo, á pintura, 
pero duns anos para acó da, 
lle á escultura e sobre ela vai 
a exposición que podemos 
ollar na galeria Sargadelos, 
que inaugura iste Xoves 6 ás 
8 do serán, e que permane· 
cerá até o 3 de Maio. 

EsPAÑAS. XX. 
CENAS DE TRABALLO 
Producida palas funda
ción 10 de Marzo e 12 de 
Maio, fai un percorrido 
pola história qo traballo 
na España do século XX. 
No Centro Cultural Car
valho Calero. 
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Perroftauta 
É un grupo musical extremeño 
que acaba de sacar o seu 32 disco 
titulado "Africaniño" feito con 
textos en c~stelán, portugués, in
glés e castúo. Fan unha mestura 
de músicas e est ilos· rica, combi
nando bossanova con soul, reg-

gae, pachanga, ritmos brasileiros, 
extremeños, africanos ... e agora 
están no noso ..Eaís. O Venres 7 no 
Camawey de PONTEVEDRA; o 
Sábado 8, no Clavicémbalo de 
LUGO; e o Domingo 9, no Autu
ruxo de BUEU. + 

O pintor 
Matalobos 

ten unha 
mostra na 

sala 
Almirante 
de LUGO. 

Álvaro 
de la Vega 

mostra as 
suas 

esculturas 
na galeria 

Sargadelos 
de FERROL 

•TEATRO 

EL FLORIDO PENSIL 
Será representada no Au
ditorio "Torrente Balles
ter" por Tantt.aka Teatroa 
iste Xoves 6. 

Lugo 
• EXPOSICIÓN$ 

MATALOBOS 
Ten unha mostra da sua 
pintura, titulada A perver
sión do espectáculo, na sala 
Almirante (Reina 1), até o 
23 diste mes. 

F1z PEDROUZO 
Mo tra as uas fotografias 
no pub A lus do candil. 

Ü DEBUXO NO S. XX 
Máis de setenta obras a 
través da que podemos co
ñecer as diferentes paucas 
que o deseño rnarcou se
gundo os movimentos ar
tísticos ao longo do século. 
Da arte figurativa á abs
tracta. No Mu.seu Pr01!Íncial 
até o 30 de Abril. 

MOMENTOS 
ESTELARES DA 
V ANGARDA ESPAÑOLA 
Poderémola contemplar na 
sala da Fundación Caixa 
Galicia até o 15 de Abril. 

PILAR DIAZ 
MONTERROSO 
Mostra as suas obras na Bi
blioteca Pública Provincial 
até o 12 diste mes. 

SANTO lÑURRIET A 
Titula ' A illa" a colección de 
pinruras que exibe na galeria 
Clérigos , até o 11 de Abril. 

•MÚSICA 

MAR ARITA 
RE UEIRO MTNEZ. 

Mú lCA SA RA 
I Encontro lnternaci na! 
de Música Sacra que se ce
lebrará, iste Sábado 8 ás 20 
horas, no Círculo das Artes. 

•TEATRO 

VI FESTIVAL 
UNIVERSIT ÁRIO 
C:Omezou o pasado Luns dia 
3, chega até o vindeiro Xo
ves 13 e até aquela podemos 
disfrutar das actuacións de 
Pequeño Clan (U . Católica 
de Chile), con Los enredos 
de Arlecchino, iste Xoves 6; 
Grupo Carranca (U.•Esta
dual de Campinas, Brasil), 
con Versus Uno, o Venres 
7; Caramba Teatro (U. de 
Cádiz), con Los Cuernos de 
Don Friolera, o Sábado 8; 
Immaturus (Bergen, Norue
ga), con The short version, 
o Domingo 9; Aula de Tea
tro da U. de Santiago con Os 
vellos non deben de namo
rarse, o Luns 10; Grup de te
atre de la U. de V al.éncia, con 
Parejas de hecho; Teatro 
Universitario (U. de Belgra
no, Buenos Aires), con Bo
ca que vuela. Todas as re
presenta~ións serán ás 20:30 

horas. E para rematar habe
rá un concerto de clausura a 
cargo de Elíseo Parra, den
tro do ciclo Músicas Ibéri
cas, ás 21 horas o Xoves 13. 

Marin 
• EXPOSICIÓNS 

ÁLEXCALVO 
Até o 12 diste mes rnostra 
as suas pinturas no Ateneu 
Sta. Cea'lia. 

Mazartcos 
• EXPOSICIÓN$ 

PRÉMIO DE forCXJRAHA 
LuísKsAOO 
Os traballos participantes 
niste concurso da Deputa
ción da C:Oruña están ex
postos na Casa da Cultura 
da Picota. 

Moaña 
•TEATRO 

HOMES 
Por Teatro Aforo, cun 
elenco totalmente femini
no, dirixida por Leonel 
García Laborde, o Sábado 
8 ás 23 hora no Café-tea
tro do Real. 

Monforte 
• EXPOSICIÓN$ 

J.L. PÉREZ ALAEZ ' 
Colga as suas pinturas, até 
o 24 de Abril, na galeria 
Sargadelos. 

A GALIZA 
HAI UN SÉCULO 
Percorrido a traves 44 pos
tais fotográficas, proprieda
de de X.L. Martínez Monte
ro, tomadas entre 1900 e 
1904, pola fisonomia do país 
e das suas xentes. Na Casa 
da Cultura até o 14 de Abril. 

•TEATRO 

ÜLTIMAMENTE 
NON DURMO NADA 
O Martes 11 no Auditório 

Municipal polo Teatro da 
Lua. 

Narón 
•TEATRO 

CAPERUCITOLOXIA 
Da man dos Contracontos 
no Auditório Municipal o 
Sábado 8. 

Noia 
•MÚSICA 

DIEGO VENTOSO FDEZ. 
É percusionista e dá un con
certo, dentro do ciclo Xovens 
Intérpretes da Galiza patroci
nado pola Fundación Barrié, 
iste Sábado 8 ás 21 horas, no 
teatro-coliseu Noela. 

Oleiros 
•TEATRO 

EL FLORIDO PENSIL 
Obra que representa na sua 
xira Tanttaka .Teatroa e 
que estaráo Sábado 8 na 
Casa da Cultura. 

Ortigueira 
•TEATRO 

CRIATURAS 
Cenificada por Teatro do 
Aqui, o Venres 7 no Audi
tório Municipal. 

Ourense 
•CINEMA 

SUMMER OF SAM 
Ou Naide está a salvo de 
Sam, de Spike Lee, (EE W, 
1999), retrato intimista e so
cial do corazón do Bronx no 
que o terror provocado por 
un asasino vai destruindo 
New York, facendo dos ami
gos enimigos e transforman
do a confianza en horror. Iste 
Xoves 6 ás 20:30 e 23 horas 
na Casa da Cultura. Iste mes
mo cenário e horário, pero o 
Mércores 12, tamén vale pa
ra La guerre est finie (Fran
za-Suécia, 1966), de Alain 
Resnais, con guión de J. 
Semprún, que conta algunha 
das andaruas dun activista es
pañol que regresa a Franza 
após unha misión en Madrid. 
Bón retrato deses homes que 
loitaron contra o franquismo' 
e que acabaron perguntando
se se pagaba a pena. Organiza 
o Cine-clube "Padre Feixó". 

• EXPOSICIÓNS 

X.C. FDEZ. SEOANE & 
A. ÜLEZ. CAPORALE 
O primeiro, Xosé Carlos, é 

·pintor e o segundo, A1exan
dro, gravador, e podemos 
contemplar as suas obras na 
galeria Visol até o 18 de Abril. 

XAIME PIÑEIRO 
O ourensán mostra máis de 
trinta cadros, na galería 
Sargadelos, até final de mes. 
Expresionismo abstracto 
con toques simbólicos. 

CON BEMPOSTA 
O edifício Politécnico do 
Campus alberga unha mos
tra de artistas como Flo
réncio de Arboiro, X. Oro 
Claro, Arturo Baltar, 
Quesada fillo entre outros 
a prol de Bemposta. 

CARI-OS BÓVEDA 
Cesurano de nacénc'ia e 
bonaerense de residéncia 
expón parte da sua obra no 
Liceu até o 15 diste mes. 

CAIDOS DO CEO 
Fotografias, maquetas, grá
ficos e reproducións sobre 
diversos corpos planetários 

-que sulcan o universo: me
teoritos, asteroides e come
tas. No Museu Municipal 
até o 9 de Abril. 

ALEXANDRO 
Mostra as suas pinturas na 
galería Marga Prada. 

F. DELGADO 
GUARRIARÁN 
Titula Bebedeira de ensoños a 
mostra que podemos ollar 
no edifício Simeón. 

GONZALO SICRE 
O gaditano titula "Precipita
ciones" a mostra de cadros, 
que podemos contemplar na 
galeria Marisa Marimón até o 
12 de Abril. A obra de Sicre · 
está cargada dunha grande 
dose de morbidez e melan
conia. Por baixo das suas ce
nas, en apariéncia normais, 
laten enigmas sen conto con 
ar de atemporalidade. 

TUTANKHAMON 
As imaxes do descubri
mento do tesouro baixo o 
deserto exípcio, na Sala de 
Exposición da Aula de Cul
tura de Caixavigo e Ouren
se, até o 29 de Abril. 

J. LORENZO MACIAS 
Mosaa a sua pintura, até o 
15 de Abril, no Ateneu. 

PRENSA CLANDESTINA 
NO FRANQUISMO 
Producida pola Fundación 1 O 
Marzo, recolle unha escolma 
de 50 cabeceiras das máis sig
nificativas que se editaban 
durante a ditadura franquista 
(CC 00, e ouaos sindicatos 
e partidos políticos). Na Fa- · 
culdade de Ciéncias. 

• LEITURAS 

POR QUÉ HAI QUE 
ESCREBER PARA NENOS? 
É o tema sobre o que fala
rán António Garcia Tei
xeiro e An Alfaia o próxi
mo Luns 10, ás 20:15 ho
ras, na Aula de Cultura de 
Caixavigo e Ourense. 

•MÚSICA 

REAL FILHARMONIA 
DA ÜALIZA 
Dirixida por Antonio Flo
rio, iste Venres 7 a partir 
das 20:30 horas, no teatro 
Principal. 

SOUTH LONDON 
PHILHARMONIC & 
CORO KONT AKION 
Baixo a batuta de Karel Mark 
Chicho, darán un concerto, 
o Mércores 12 ás 20:30 horas, 
na S.E. Catedral. 

•TEATRO 

LINDSAY KEMP 
COMPANY 
Presenta Dreamdances o 
próximo Xoves 13, ás 20:30 
horas, no teatro Principal. 

Pontee eso 
•CINEMA 

TÁXI 

Ademais para iste mesmo 
dia tefü~n programado un 
roteiro con saída ás 10 da 
mañá. 

Pontev·edr,a 
•CINEMA 

ROSETTA 
O Mércores 12 ás 20:15 e 
22:15 horas na Sala de Caja 
Madrid, organizado polo 
Cine-clube Pontevedra. 
Con guión e dirección de 
Luce Jean-Pierre Darden
ne (Bélxica, 1999), é unha 
ollada crítico-lúcida á Eu
ropa do benestar social on
de cada vez son maís os 
desposeídos e menos os que 
ostentan a riqueza. 

EsCOLA ÜFIÓAL 
DE IDIOMAS 
Os distintos departamentos 
programan proxeccións de fi
tas en versión orixinal. lste 
Xoves 6 será a conferéncia 
]udith und markus obrist: 
kurt weill und seine rrwsik; 
o Martes 11 poderase ollar 
Les visiteurs, ás 12 e 18:30 
horas; Der himmel uber 
Berlin, o Mércores 12 ás 1 7 
horas; Fuldler on the roof (1 ª 
parte), iste Xoves 6; o docu
mental Da Siena a San Gi
mignamo / Lago di Garda / 
Venezia e la laguna, o Ven
res 7 ás 18:30 horas; e 
Mamasunción /'Esperanza, 
oLuns 10 ás 12 e 18:30 horas. 

• EXPOSICIÓNS 

ANTROIDO DE COBRES 
Fotos antigas dista coñeci
da celebración, até o 15 de 
Abril, na Escola Oficial de 
Idiomas. 

PAlSA 
Mostra de pintura, até o 15 
diste mes, na Sala de Exposi
cións de Caixa Pontevedra. 

X. RANroLFE VILARIÑO 
Ten unha mostra da sua 
pintura na sala Teucro até 
o 23 diste mes. 

CASTELAOEO 
TEATRO: CENOGRAFIAS 
Organizada polo Museu de 
Pontevedra en colaboración 
coa Fundación Barrié, pode
~os c~nte~plala no Edificio 
Sarmiento do museu pon

tevedrés até o 23 diste mes. 

CHELO MATESANZ 
"En ocasións a arte está onde 
menos se espera. Moitas ve
ces non só depende do traba
llo do artista, senon doutras 
cinrcunstáncias que lle son 
alleas e que, a miudo, veñen 
da man da casualidade", pa
lavras da propria Chelo que 
poden valer para presentar a 
sua mostra na galeria Anexo, 
até o 1 7 de Abril. 

CASTELAO 
PARA CRIANZAS 
Mostra deseñada por Pepe 
Carreiro e na que através 
de deseños e textos expli
cativos nos aclaran a vida 
do ilustre nacionaltsta. No 
Pazo da Cultura, promovi
da por iste periódico e o . 
Concello pontevedrés, até 
o mes de Maio: · 

•MÚSICA 

RONDA DOS QUA TRO 
CAMINHOS 
O grupo portugués estará 
en concerto, o Sábado 8 ás 
21 horas, no Pazo da Cultu
ra dentro do ciclo "Afini
dades". Adicados á música 
popular, caracterízanse por 
un profundo respeto cara a 
eséncia e especificidade de 
cada rexión protuguesa. 
Entrada 500 pta. 

CORAL POLIFÓNICA 
A de Pontevedra claro, que 
organiza un concerto come
morativo do 75 aniversário, 
na igrexa conventual de 
San Francisco, o Sábado 8. 

•TEATRO 

PAVIS PAVÓS 
Realizará diversas activida
des pola zona monumental 
o Sábado 8 a partir das 12 
horas dentro da programa
ción do Abril dos Libros. 

GLUM! 
O PLAN ET A DAS CORES 
Pola compañia Teatro Aka
tro ás 18:30 horas no teatro 
Principal, dentro das activi
dades programadas polo 
concello Abril do Libros. 

VOLPONE 
Representada pala compa
ñia extremeña Suripanta, o 
Xoves 6 e Venres 7 ás 20:30 
horas, no teatro Principal. 
Basada nos cestos de Ben 
Jonson, escritos hai máis de 
carro séculos, , e un achega
mento a teatro inglés clási
co e constitue unha sátira 
feroz contra a avarícia e o 
poder do diñeiro. Entrada 

' 600 pta. A metade para es-
tudantes e grupos. · 

UNA MUJER 
SIN IMPORTANCIA 
Dirixida por T._ Gayo e J. 
Escalada e con Silvia T orto
sa, Teté Delgado e Charo 
Soriano, o Venres 7 ás 21 
horas no Pazo da Cultura. 

R_edondela 
•CINEMA 

FLORES 
DE OTRO MUNDO 
De !ciar Bollaín (España, 
1999), retrata a vida de tres 
mulleres fuxmdo da soedade: 
Patricia é unha colombiana 
que vive na inseguridade da 
emigrante ilegal; a cubana 
Mylady é unha aventureira 
disposta á descubrir o mun
do entetro e probar calquer 
nova experiéncia; e Marirro
si dispón de todo, traballo, 
casa ... pero está soa no meio · 
da cidade. Organizado-polo 
Cine-clube Claqueta, será 
proxectada, o Venres 10 ás 
21:30 horas, no Multiusos do 
Paseo da Franqueira. 

·Rihadeo 
•TEATRO 

Ü .LÁPIS 
DO CARPINTEIRO 
Representación teatral ba
sada na obra de Manuel Ri
vas, por Sarabela Teatro, o 

o. ~ 
N <( 

°' w º' o z -o 

Organizado pola Asociación 
Cultural Xuvenil "Monte 
Branco" dentro do proxecto 
Xove 4000, a partir das 
22:30 horas proxectan iste -r---------------------...11...---....i.i 

Os n_osos escritores Venres 7 Asterix e Obelix e 
para o 14 American Pie. 

• CONFERÉNCIAS 

PONTO DE ENCONTRO 
É a denominación que a 
A.C. xuvenil Montebranco 
lle dá ás actividades que re
aliazan os Sábados a partir 
das 22:30 horas. Iste-dia 8, 
M. Ramón Lema Pombo 
falará sobre Formación e 
emprego: unha experién
cia no Concello de Oleiros. 

Campaña da DirecCión Xeral de 
Promoción Cultural da Consella
ria de Cultura que tenta achegar 
aos criadores ao público, e de ma
neira especial ao alunado de Ensi
no Meio. No que respeita a Lugo 
poderemos escoitar a Bernardiño 
Graña, no Instituto de MONTE, 
RROSO, iste Xoves 6 ás 11: 15 ho
ras; a Luís Garcia Mañá, no Insti
tuto de MONDOÑEDO, o Ven-

res 7 ás 13:30; ~ Xurxo Souto, na 
Casa da Cultura de QUIROGA, o 
Luns 10 ás 11; a Xesus Rábade 
Paredes no lnstituto "Mª Sar
miento" de VIVEIRO, o Martes 
11 ás 11:30; a Xosé M. Martínez 
Oca na Casa da Cultura de MON, 
FORTE, o Martes 11 ás 11:30; e a 
Cláudio Rodríguez Fer, no Insti
tuto "Basanta Silva" de VILAL, 
BA, o Mércores 12 ás 13 horas.t 

i. 
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O Trio 
Cantabile 

dáun 
concerto 

didáctico, o 
Venres 7 ás 
11 horas en 
SANTIAGO. 

Domingo 9 no Auditório 
Municipal. · 

R•L • tl}ett:a 

• EXPOSICIÓNS 

ENTORNÓ E FUTURO 
Inaugurase iste Xo~es 6 iis 
20 horas no Auditóüo Mu-
nicipal. . - -

•TEATRO 

Ü PAZO DE PAPEL 
Adaptación dos relato~ O 
pazo de papel, de José Zafra, 
e Os negocios do sr. Gato, 
de Gianni Rodari, será ce
n i ficada pola compañia 
Teatro Buratini, dentro da 
campaña de teatro escolar 
e animación á leitura, o
Xoves 6 na Casa da Cultura 

Santa Comba 
• LEITURAS 

LIBROS GALEGOS 
Comemorando o Ano Cas
telao, no Centro Municipal 
de Cultura, coa preséncia de 
algunhas das máis coñecidas 
editoriais do país. A maiores 
poderemos contemplar a 
mostra do humorista e ca
ricaturista local A. Tomé. 
Até meados de Abrll. 

Santiago 
•ACTOS 

BoANOITE! 
Organizadas polos departa
mentos de Educación, Mo
cidade e Deportes do Con
cello para promover a cultu
ra e a criatividade xuvenil 
nas noites dos Venres e Sá
bado, desde o 7 de Abril até 
o 2 7 de Maio e de 22 ás 2 
horas, de carácter gratuíto 
para calquer participante 
até os 30 anos. Desenvól
vense no Centro Social 
Don Bosco, Pavillón Loren
zo la Torre, Federación Ita
ca, Centro Social de Ámio
San Lázaro, Pavillón do Ins
tituto das Fontiñas e nal
guns outros pontos estraté
xicos da cidade e neles hai 
música, aérobic, baile, pin
tura, vídeo, fotografia, coci
ña, coiro, malabares, depor
tes, xogos, tadi.axes, rádio, 
criación literária, cerámica, 
sexualidade, roteiros, astro
nomia ... Entre istas activi
dades podemos destacar os 
concertos de Roi Xordo e 
Pandeiromus ás- 22:30 no 

. Centro Don Bosco; e o de Li
ñaceira , Redullos e Drin
kin tinto no pav illón das 
Fontiñas tamén ás 22:30 
horas, ambos o Venres 7; e 
os do Sábado 8 : Nelson 
Quinteiro e Tristáns, no 

- Don Bosco; e SamesU:gas, 
Ruxe Ruxe e Túzaros no 
pavillón das Fontiñas. Máis 
información no telf. 981 
543 065 ou no dptoxuven
tude@aytocompostela.es. 

• EXPOSICIÓNS 

CARLOS BÓVEDA 
Nado no ano 33 en Ponte
cesures, fo¡ decorador da 
Cerámica Celta desta vila, 
debuxante en. La Noche e 
Faro de Vigo , emigrando 
cara Buenos Aires no 62. 
Agora, e até o 15 diste 
111es, podemos contemplar 

Feiras e Festa.s 

EXALTACIÓN DO VIÑO DA ULLA 
. O Domingo 9 en Sarand-óñ-Vedra (A 

Coruña). 

V FEIRA DE ANTIGÜIDADES 
O Sábado 8 e o Domingo 9 en Sárria. + 

. Convoca.tórias 
CURSOS DE VERAO DAS - II CONGRESO 00 CENTRO-DE. 
UNIVERSIDADES DO NORTE DE EsTUDOS "CHAMÓSO LAMAS" 
PORTuGAL · · • - Desenvolvera5e no Carballiño.do Luns 
A Associac;:ao das Universidades da Re~ · 17 ao Mercares 19 de Abrt~·baixo o le-
giao Norte de Portugal (AURN), em ma O home e o médio: o Património cara 
que participam as Universidades públicas· . o novo milénio. Conta coa cola~ill'a da 

'de Aveiro, Minho, Porto, Trás-Üs-Mon~ ·' Faculdade de Humanidades da U. 'de 
tes e Alto Douró, e o CenttQ Regíonal· · Vigo e. ten por obxe.ctivo afondar na~ 
do Porto da Un(versidade Católica· Por- - análise da situación actual.e altemati-
tuguesa apr~tam o programa de~ vas parl=ta conservación e reabilitación 
de verao que faz urna propost~ de férias- do P¡itrimónio Histórico-Cultural da 
diferentes em que se procura combinar Galiza. Unha Ciiícea de prestixioso ca-

. lazer con desenvolvimento pessoal. Para tedráticos, investigadores e profisionais 
além das aulas, a cargo de professores em da Galiza, León e Norte de Protugal 
que se privilegia tanto o conhecimento exporán, desde as máis diversas discipli-
dos assuntos como a capacidade de co- nas as uas consider"ación ao respeito. 
municac;:ao, o programa proporciona visi- Entre os ponentes estarán Vicente Gar-
ras a entidades e locais de interesse, bem da Lobo (U. León); Pedro Arauxo 
como encontros com pessoas de elevada Nespereira e Luís Afonso Rodríguez 
qualicac;:ao dos meios cultural, económi- (U. Vigo); Ramón Izquierdo Perrín (U. 
co, social, político e profissional do Nor- A Coruña); Manuel Caamaño Xesto, 
te de Portugal. Cursos por duas semanas, Francisco J. Rio Barxa, e Concepció 
de 11a23 de Junho em Aveiro (Música: . Fontenla San Juan (U. Santiago); Del-
Cultura, Comunicac;:aao e Arte); ·Porto mira Correia (U. Gallaecia-Portugal); 
(Literatura de Expressao Portuguesa, e, Xosé Carlos Sierra, Director Museu Et-
A .Europa e os Desafios da Economia nográfico do Ribeiro; Xerardo Estévez, 
Global); Trás-os-Montes e Alto Douro arquitecto; e Alfredo Seara, arqueólo-
(Estratégias de desenvolvimento Rural) . go. O prazo de matrícula remata iste 
Cursos por duas semanas, de 16 a 28 de Yenres 7 de Abril podendo obter as 
Juhlo em Aveiro (Ecología, Ambiente e persoas que se inscreban un descanto 
Desenvolvimento Sustentável); C.R. da hoteleiro pata permanecer os tres días 
U. Catolica do Porto (História, Cultura do congreso no Carballiño. Máis infor-
e Património); Minho (Uniao Europeia: mación no correo electrónico iesma-
um Modelo de lntegrac;:ao para o Merco- nu~lchamoso@telemail.es 
sul?); Porto (Arquitectura e Património 
Construído). Os participantes deverao 
entender a língua portuguesa urna vez 
que as aulas serao dadas em portugues ~ 
toda a documentac;:ao será preparada nes
ta língua. Os cursos poderáo ser acopan
hados sem dificuldade por ~as de ex
pressao castelhana. O programa está li
mitado a 50 participantes por curso. 
Serao fomecidos certificados aso partici
pantes que frequentarem a totalidade do 
curso. O custo de paticipac;:ao é de 950 
dólares USA e inclui alojamento {quarto 
duplo com casa de banho privativa), ali
mentac;:ao, aulas, visitas, actividades de 
lazer e transportes. Há um regime de 
acomodac;:ao em quarto individual me
diante um pagamento adicional de 250 
dólares. Informac;:5es adicionais em: Dra. 
Eugenia Pacheco. AURN Cursos de 
Verao. Rua de Salazares 842. 4100-442 
Porto. Telf. (+351) 226 177 197 / 226 
177 198. Fax ( + 351) 226 177 193. Co
rreio electrónico: cursosverao@aurn.pt 
ou na intemet http://www.aurn.pt 

as suas pinturas na Sala do 
Hostal dos Reís Católicos. 

ANA VILARRASA & 
MIQUELMONT 
A madrileña, instalada en 
New Ybrk, iniciouse na foto
grafía para devalar cara a pin
tura e a escultura, as suas 

XoRNADAS SOBRE MAus TRATOS 
Organizadas pola Coordenadora Femi
nista "Donas de Nós" nos locais da 
FORGA e na Escala de Maxistério de 
Lugo, cofinanciadas pala Universidade 
de Santiago, terán lugar iste Sábado 8, 
cun obradoiro sobre a "Sensibilización 
e prevención dos maus tratos á muller" 
a cargo de Carmén Claveria, psicóloga, 
e o Luns 10 de Abril, cunha mesa re
donda que leva por título "Os maus 
tratos a debate". As persoas interesadas 
poden chamar ao telf. 982 252 354 de 
10:30 a 12:30 e de 17 a 20 horas .. 

INSTITUTO DE EsruDOS 
ECONÓMICOS "P. BARRJÉ" 
Da Coruña, organiza uns seminários gra
tuítos con preinscripción e prazas limita
das. Por exemplo, iste Xoves 6 desenvól- -
vese o adicado a Cuestións Tributária.s na 
Galiza, coordenado por J .R. Ruiz García 
e J .M. Calderón Carrero. Para o 2 7 de 
Abril teñen programado un adicado ao 

Turismo: situación e expe~tatiyasJ coorde
nado por J. González Guarriarán; e para 
o 25 de Maio o adicado a Empresa e cria
ción de valor, coordenado por Anxo R, 
Calvo Silvosa. Máis información na 
Fundación Barrié Tlf. 981 221 525 ou 
no ieegpbm@fbarrie.org 

PRÁ TICA DE INTERPRETACIÓN 
TEATRAL 
Organizado pola Secretaria Xeral para 
as Relacións coas Comundiades Ga
legas ~o IGAEM e coordenado por 
Rosa Alvarez, terá lugar o Sábado 8, 
de 17 a 18:30 horas, no teatro Galán. 
Máis información no telf. 981 585 166 
ou a meio do t-galan@teleline.es ou 
ben na páxina electrónica teleline.te
rra.es/personal/t-galan 

CuRSOS DE ANIMACIÓN 
Sócio~CUL TURAL DON Bosco 
Intervención con menores no médio abeno: 
en Santiago o Sábado 15 e Domingo 16; 
12 horas en total; matrícula 6.000 pta. 
Xogamos a animar a ler: impartido por 
Mª Xesus Otero, mestra e especialista en 
biblioteconomia; o Sábado 15 e Domin
go 16 de Abril en Santiago; matrícula 
5.000 pta. Monitores de Camedor Escolar: 
impartido por Isabel Piédrola e Josep M!! 
Font, profesores do Instituto de Forma
ción da Fundación Pere T arrés; 30 horas 
total; do Sábado 15 ao Martes 18 de 
Abril no Centro Xuvenil Abeiro da Co
ruña; matrícula 12.000 pta. A imporrán
cia do xogo: impartido por Jorge Garcia 
Rodríguez, director de tempo libre e es
pecialista en animación; 12 horas total; 
o Sábado 29 e DJmingo 30 de Abril no 
Centro Xuvenil Aberro da Coruña; hai 
que levar roupa e calzado comodoo; ma
trícula 5.000 pta. Danzas de animaci6n e 
do mundo: impartido por Nathalie Budi
ño Gasamáns, profesora de ETL Don 
Bo.sco; 12 horas total; o Sábado 6 e Do
mingo 7 de Maio no Centro Xuvenil 
Abeiro da Coruña; roupa cómoda como 
chándal e calzado deportivo; matrícula 
5.000 pta. Construción e manexo de mala
bares: impartido por Roberto Gómez 
Fernández, mestre especialista en Educa
ción Física e fundador da A Ourensá de 
Malabaristas; 12 horas total; o Sábado 
13 e Domingo 14 de Maio no Centro da 
Xuvenrude Aberuzl de Vigo; roupa có
moda; matrícula 5.000 pta. Formaci6n de 
Fornuuiores de Voluntariado . Orientnción 
para a elaboración dun plano nas organiza-

cións: impartido por ·Rosa Majara i Josa, 
experta en comunic:ación e metodoloxia 
da formación do departamento de peda
goxia do J. de Formación da Fundación 
Pere T arrés; 14 horas total; o Sábado 3 e 
Domingo 4 de Xuño no Centro Xuvenil 
Don Bosco de Santiago; matrícula 7 .000 
pta. Máis información no telf. 981 582 
243. Fax 981 570 263. Correo electróni
co donboscosc@planalfa.es 

IlI PRÉMIO DE PINTURA 
COMARCA DO SAR PARA 
NOVOS VALORES 
O Centro de Formación Ocupacional 
"Convento do Carme'', C') patrocínio 
dos concellos de Padrón, Rois, e Do
dro, e de Alumínios Cortizo, convo
can iste prémio de carácter anual para 
artistas menores de 35 anos perten
centes á Comunidade Galega, ainda 
os residentes fora dela, que poderán 
presentar unha só obra, inédita, con 
liberdade de técnica, estilo ou tema. O 
prazo de entrega remata o 30 de Abril 
e farase no Convento dos Padres Do
minicos, Costa do Carme, Padrón, 
contra recibo, preferentemenre a tra
vés de axéncia porra a porta, en em
balaxe que asegure a integridade da 
obra e sexa reutilizábel para a devolu
ción. Os custos correrán por coma dos 
concursantes e a organización non se 
fa¡ responsábel de danos ou perdas. As 
obras terán que estar marcadas ou pro
texidas por un listón, sen cristal, e ir 
acompañadas dunha ficha na que figu
re o título da obra, medidas, técnica 
empregada, data de realización, nome 
e apelidos do autor, enderezo e telfi 
currículo, fotocópia do DNI e 2 foto
grafias a cor da obra. No dorso do ca
dro figurarán o nome do autor e o tíru
lo. Os concursantes serán informadoo 
se a sua obra foi preselecciónada e con 
elas farase un exposición, do 8 ao 30 
de Maio, no Convento do Carme pa
dronés. As non preseleccionadas serán 
devoltas a portes debidos. lntitúese un 
1 º prémio dotado de 500.000 pta; po
déndose outorgar dous accésit de 
250.000 pta. e unha mención especial 
de 100.000, podendo ser declarados 
desertas. Das obras gañadoras, tres pa
sarán á propriedade do Convento do 
Carme, e a cuarta á do concello que 
presida o Xúri. Os autores conservarán 
os direitos de propriedade. Máis infor
mación no telf. 981 810 044. • 

sobre a representación fo
tográfica mesturando téc
nicas dixitais con interven
cións manuais. No CGAC 
até o 28 de Maio. 

Fundación Caixa Galicia , 
até o 29 de Abril. 

XURXO MARTIÑO 
Titula "Batente" a colec
ción de pinruras que pode
mos ~ontemplar na galeria 
SCQ até o 19 de Abril. 

A Rede 

==·-,. 
:::.,. 

·obras andan pala contención, 
austeridade, expresividade e a 
irregularidade xeométrica. O 
barcelonés, radicado en Paris, 
fa¡ unha análise da pintura a 
través da color, a matéria e o 
xesto. Ambos estarán na 
inauguración da mostra das 
suas obras, iste Xoves 6 ás 20 
horas, na galeria Trinta, onde 
poderernos contemplalas até 
o4deMaio. 

Ü FASCINANTE 
MUNDO DAS ABELLAS 
Co gallo do XX aniversário 
da Asociación Galega de 
Apicultura (AGA), até o 9 
de Abril en Área Central, 
poderemos contemplar a 
exposición didáctica dividi
da en catro seccións: A api
-cultura a través dos tempos; 
A arte na apicultura; A ci
dade das abellas; e 6 Fasci
nante mundo das abellas, 
fruito da colaboración de 
distintos museus apícolas 
europeus e asociacións da 
Galiza e Portugal. Do Ven
res 7 ao Domingo 9 haberá 
obradoiros de colmeas tra
dicionais, de mel, e de cera. 

FERNANDO PEREIRA 
O pintor coruñés ten unha 
curiosa mostra, titulada 
"Iconográfica galega 2000'', 
na galeria ] ose Lorenzo, 
composta por 130 cadros e 
200 deseños relativos ao ·fol
clore galego e que se com
pletan con catro pezas escul
tóricas. Até o 12 de Abril. 

Santiago, série de fotografias 
a ·cores montadas sobre ple
xigás con caixas de luz, ade
mais de duas paisaxes, nebu
losas e difumindas, dos arre
dores da capital galega. Até 
o 28 de Maio no CGAC. 

ÜS ÚLTIMCS DE Fn.lPINAS 
Cento cincuenta forografias, 
moitas inéditas, ademais de 
entrevistas cos descendentes 
dos integrantes do Destaca
mento Baler, que defende
ron unha igrexa durante un 
ano após ter rematada a gue
rra, compoñen esta mostra 
coa que se pretende des
montar a visión que o fran
quismo deu diste feito. No 
Museu do Pavo Galega. 

ADEUS ÜALIZA 
www . .egroups,.com/group/adeusgalicia 

CHELIN 
Inaugura unha mostra de 
pintura, no Coléxio de Ar
quitectos, iste Xoves 6. 

FRANCISCO LEIRO 
O coñecido escultor ga!ego 
é motivo dunha exposición 
no CGAC que permite un
ha vis ión retrospectiva da 
sua evolución criativa des
de 1987 até a actualidade. 
Poderemola contemplar 
até o 28 de Maio. 

ELISA SIGHICELLI 
Ainda que naéida en Tori
no en 1968, vive e traballa 
en London e ista é a primei
ra mostra indi.lridual que 
consta de 24 obras resultado 
dun proxecto específico rea
lizad o tras unha visita a 

Lorus CECCHINI 
Natural de Milano, ista é a 
sua primeira exposición in
dividual no Estado, leva a 
cabo unha investigación 

CARDEAL QUIROGA 
Mostra de retratos e diversos 
obxectos, baixo o título Ima
xes dunha hist.6ria, que se en
contran na aula ''Felipe Neri" 
do Instituto Teolóxico Com
postelán (San Martiño Piná
rio ). Entre os retratos encón
trase alguns asinados por Fe
lipe Criado, A Moragón, Mª , 
Paz Camps, A Barreiro V áz
quez, Segundo Hévia, Prego 
de Oliver, Aurora Postiguillo 
ou Rodríguez Rial. 

FOTOGRAFIA 
EsPAÑOLA 
CONTEMPORANEA 
Denominada "Proposta 
99", poderémola ollar, na 
Sala de Exposicións da 

EDUARDO CHILLIDA 
O escultor donostiarra reune 
perta de 80 obras a través dun 
percorrido cronolóxico que 
serve para aprezar as distintas 
etapas da sua obra: sobre pa
pel, debuxos e formas; terras 
chamotas, obras realizadas en 
terra cocida; modelos, ma
quetas realiziidas en pequenas 
dimensións; ademais de outra 
pezas de aceiro, ferro, alabas
tro ou granito. Na Sala "I. 
Diaz Pardo" do Auditório de 
Galiza do até o 11 de Xuño. 

HEUREKA, CENTRO 
FINÉS DA C!ÉNCIA 
Ordenadores, teléfonos mó
biles, intemet ... a tecnoloxia 

Carlos 
Bóveda,que 
foi 
decorador ' 
da Cerámica 
Celta de 
Pontecesures, 
mostra 
as suas 
pinturas 
na Sala 
do Hostal 
dos Reis 
Católicos. 
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En rota 
MEMÓRIA HISTÓRICA 
PELO CANHAO DO SIL 
Completo programa de roteiros e convf~ 
vio arredor da nossa história nas formo
sas paisagens da ribeira do .Sil para esta 
Semana Santa, organizados pela Asso
cia~o Cultural Gente da Barreira de Ou
rense. do 20 ao 23 com umha contri
buic;ao para despesas colectivas de 2.000 
pta. Informac;ao e contactos nos telf. 
982 400 578 ou 988 242 321; correio 
electrónico xicoO l@teleline.es 

CICLOTURÍSTICAS DO ROMÁNICO 
Organizadas pola Fundación Cultural Ro
tas do Románico de Pontevedra, iste Do
mingo 9 teñen prevista a saída en bicicle
ta cara Sta. M~ de Campaña (Valga). + 

pódese utilizar sen coñecer o 
seu funcionamento, polo que 
ista exposición, denominada 
"Comunicación", tenta ex
plicar, de maneira prática, en 
que consisten istes cámbios 
revolucionários. Non só pre· 
senta a tecnoloxia da infor· 
mación senón tamén a inte
racción humana e a comuni
cación animal. Até o 3 de 
Xuño no Museu do Pooo Gtv 
lego. As visitas de grupos te
rán que ser concertadas co 
Depatamento de Educación 
no telf. 981 583 620. 

•MÚSICA 

REAL Ril.HARMONIA 
DAGALIZA 
Dirixida por Antonio 
Florio, con Roberta Inver
nizzi, soprano, Giuseppe de 
Vittorio, tenor, e Giuseppe 
Naviglio, baixo, dan un 
conceno, iste Xoves 6 ás 21 
horas no Auditório de Gali<a, 
con Gracielo e NeUa (inter
mezzo), de autor anónimo 
(Nápoles, ca. 1740), e La 
Seroa Padrana de G.B. Per
golesi. lsta mesma forma
ción, dirixida por Maximino 
Zumalave, dará un Concerto 
Didáctico o Mercares 12 e 
Xoves 13 ás 11 horas ,coa 

infonia da Cantata BWV 
147, Badinerie da Suite n11 2 
BWV 1.067, Coral da 
Cantata BWV 147, e Suite 
n11 3 BWV 1068, todas elas 
d J.S. Bach. 

TRIO CANT ABLLE 
entro do programa de 

Concertos Didácticos, o 
V nre 7 ás 11 h ras no 
Audit rio d aliza, cun 
mplo r pertório. 

VER BOA NOITE!, no 
apartado ACTOS, para ou
tras actuación . 

•TEATRO 

NA A 
Volve o espectáculo máis 
celebrado de Sarabela Tea
tro, Tics, o Xoves 6 e Ven
res 7 ás 22 horas, e o Sábado 
8 ás 23, comédia sobre a su· 
pervivéncia do fdiferente, 
neste caso un home afectado 
polo síndorme de Tourette, 
dirixida por Ánxeles Cuña é 
cenificada por F. Dacosta, 
Helena Seixo, Antón R . 
Macias e Fina Calleja. Por 
outra parte comentar que re
mata a tempada da sección 
de teatro infantil Asteroide 
B-612 cunha festa que con· 
tará coa participación dal
guns personaxes de Mareas 
Vivas e do grupo Berrobam
bán, o Domingo 9 ás 17 :30 
horas. E para o Martes 11 e 
Mércores 12 ás 22 horas, es· 
trea do espectáculo de danza 
de Beatriz Fuentes que can
ta coa colaboración da actriz 
Ursia Gago. 

A BULRA DO GALO 
De Roberto Vidal Bolaño e 
cun amplo repano,,conta "a 
vida e amores de Don Esme-

raldino da Cámara Mello de 
Lima e Galo de Portugal"·. 
Coprodución do Centro 
Dramático Galega, Teatro 
do Noroeste e o Centro 
Dramático de Viana do 
Castelo, poderemola ollar 
no Salón Teatro até o 30 de 
Abril con funcións, os Mér
cores, Xoves e Domingos ás 
18 horas; e os Venres e Sá
bados ás 21. Entrada única 

· 1.000 pta. ainda que existen 
distintos descontos dos que 
informan no telf. 981 581 
111, onde tamén se poden 
facer reservas de localidades. 

FESTIVAL 
ÜNIVERSIT ÁRIO 
VI edición diste encontro or
ganizado pola Aula de Tea
tro da Universiclade compos
te l á e na que poderemos 
contemplar, o Xoves 6, Los 
muertos se facturan y las 
mujeres se desnudan, e No 
hay ladrón que por bien no 
venga, de Dario Fo, pola U. 
Pública de Navarra; e o Ven
res 7, o Fausto, de Goethe, 
pola U. de Almeria. Todas as 
representacións son ás 20 
horas no teatro Galán. 

Sanxenxo 
• EXPOSICIÓNS 

MIGUEL VILLARINO 
Mostra a sua pintura, até o 
1 de Maio, na galeria Pitar 
Parra. 

Verin 
• EXPOSICIÓNS 

APRENDE 
AMlRAR A PINTURA 
Até o 16 de Abril perma
necera na Casa da Cultura. 

•MÚSICA 

CORAL POLLFÓNICA 
A do Liceu Marítimo de 
Vilagarcia, o Sábado 8 ás 
20:30 horas na lgrexa da · 
Mercé. 

Vilaboa 
•MÚSICA 

Ü CARUNCHOS 
O grupo folc vigués estará 
i te Venres 7 a partir das 
22 :30 horas na Casa dos 
Druidas. O desenfado das 
letras e melodías e a grande 
variedade de ritmos non 
deixa nengunha dúbida da 
aposta lúdica que queren 
oferecer nos seus concertos. 
Desea volea incorporan o 
oboe da man de Paulo Rial. 

Vigo 

Anú.ncios de balde 
• Terei que emigrarás Canárias? Son 
mestre e busco e<alquer traballo na 
Galiza. Manuel, telf. 616 354 911 . 

• Cea republicana en Vigo. O Ven
res 14 de Abril ás 21 :30 horas na ca
fetaria Tres Luces. Prezo 3.800 pta. 
Retirada de invitacións na mesma ca
fetaria até o día 13. 

• A poesía angolana, Suso vaa
monde, Castelao ••• Lembrados nos 
nQ 3 e 4 do boletin poético A Escol
ma, que podes solicitar enviando un 
selo de 35 pta. a Alberte Monán No
val. R.U. Xesus Sal e Gay, rua Afon
so X o Sábio s/n, 27.002 Lugo, ende
rezo ao que tamén podedes enviar as 
vosas colaboracións. 

• O Furia Atlétic Clube, con NQ 
4.349, aderido á Federación Galega 
de Futbol, quer encabezar unha 
asemblea de equipas de futbol de al
dea co ánimo de pelexar por unha 
mellora no reparto do carto públi· 
co en subvencións e na defensa dos 
nasos intereses en xeral. Enviar car
ta a Furia Atlétic Clube. Casa da 
Cultura, 36.646. Campaña - Valga 
(Ponteyedra) . 

. • Se queredes que vos enviemos, de 
balde, un ensaio sobre a situación 
da língua e da literatura galegas, po
dedes pedilo a burrican@ole.com. 
Cento coarenta e cinco mil palavras, 
380 páxinas en formato htm. 

• A Asociazón Cultural "Obradoiro 
da História" de Ordes está na in· 
ternet na páxina www .terra.teleli
ne.es/personal/ohbirs é ten o correio 
electróñico ohbirs@teleline.es 

• Grande oferta de disco e titas 
dos anos 80. Prezos interesa,ntes. 
Perguntar por Evéncio Baños no t~lf. 
988 210 585. 

• En Camota (A Coruña) , alúgase 
apartamento a carón da praia 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 
486303. 

• A lolta 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 Fata 
Ceibe, Avda. del Castillo 203, 2Q C 
24.400 Ponferrad~. 

• Queremos facer a agrupación do 
· BNG en Astúrias. Contacta con nós 
no apartado de correos 1973. 33.080 
de Ovieu. 

•A A.C. Zaloira de Pontedeume ven
de un co con dous temas de Faltriquéi
ra (cantareiras), Atahíde (folc), Trevinca 
(folc-new age), Foly Lamas (blues-pop), 
e Krecha Vagula (rock), ademais de fo
tos e información de todo tipo sobre 
Pontedeume e acompañado dun libriño 
de 12 páxinas a cor con comentários 
sobre os grupos, asociación ... e un pró
logo do musicólogo X. Paz. O seu prezo. 
é de 1.500'pta. máis gastos de correo e 
pódese pedir ao apdo. 14, 15.600 de 
Pontedeume ou por correo 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 plastifica
dos coa foto de Castelao e o lema 
"Daniel Castelao, 1950-2000, a loita 
continua". Para solicitalo envía os teus 
dados e 4 selos de 35 pta. a G aliza 
Nova, ruado home Santo 54, baixo. 
15.703 Santiago de Compostela. 

• Fr'Uito da xr edición do certame de 
Xevale Ecoloxia a Arte en Defensa 
da Natureza, baixo o nome de Esco
peta$ verdes, nace a poesía denún
cia de guerrilla a prol das fragas, bos
ques , rios ... Envíanos as tuas poe
sías guerrilleiras ao apartado postal 
35 de Chantada, serán distribuídas 
como pasquines polas ruas das vilas · 
e cidades denunciando todo o que só 
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. 

• Consegue o C&lendário naciona
lista 2000 adicado a Castelao no 
que atoparás,. ademais d;iS datas si
naladas para o movimento nacionalis-
ta, a biografia do grande patriota gale- . 
go. Duas tintas, cartolina de 300 gr., · 
65 X 37 cm. Solicítao, por 300 pta_ 
máis gastos de envio, no local na
cional de Galiza Nova: Santiago de 
_Chile 28, entrechan dto. 15.706 San
tiago de Compostela, no telf. 981 553 
526, ou no correo electrónico gzno
va@hotmail .com onde tamén·podes 
solicitar a lámina en papel martelé re
producindo a fotografia de Castelao 
debida a Ksado en tamaño 45 x 32, 
por 500 pta. máis gastos de envio. 

• Traducións directas e inversas 
do inglés por licenciado, con forma
ción ao nível de posgrau nos EUA e 

· experiéncia. Prezos razonáveis. Gu
mersi ndo Sánchez, telf. 655 367 
715 - 981 255 588 . gsanchezgo
mez@hotmail.com 

• Vendo Citroen zx: 1 .9 D Advanta
ge. 95.000 km . (5 anos). Telf . 981 
261 024 - 609 703 170. 

•Ven de s~r a nova revista lcária, adi
cada aos cantos e relatos curtos. Para a 
sua demanda (enviar selo de 35 pta.), 
ou vindeiras colaboracións, dirixirse a X. 
Eduardo Martínez Amor, Rua Rafael Af
berti 21, 4º B, 15008 A Coruña. 

• Aulas de guitarra, acordeom e 
gaita. Método corñ 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. 

• Galegas residentes en Talavera 
de la Reina quixeran recibir todo ti
po de cancións de berce ou para 
bebés, en galega, tradicionais ou re
centes, ou reseñas bibliográficas on-. 
de estén recollidas. Tivemos hai pou
co un nena e queremos cantarlle na 
nosa língua. Xavier Santos. Apdo. de 
Correos 14 O.P.- 45.600 Talavera de 
la Reina. Toledo.+ 

arredor da danza, a cultura 
galega coa <le outras terras, 
con motivo da capitalidade 
cultural de Santiago. Com
posto por dous actos, no pri
meiro atopámonos coa mú
sica de Luar na Lubre e no 
segundo a de Amáncio Pra
da e Xoán Montes, ademais 
da de Milladoiro. lste Sába
do 8 ás 22:30 horQS no Cen
tro Cultural Caixavigo. 

dación Joan Miró; e libraria xeira e interesante. Dado "Martín Códax" do Con-

• EXPOSICIÓNS 

Ü ENSINO 
NA II REPÚBLICA 
Composta por 18 paneis, es
tá organizada pola Fund{ici6n 
1 O de Marzo, que contou coa 
colaboración de Herminio 
Barreiro, Antón Costa, Ri
cardo Gurriarán e Vítor· M. 
Santidrián para artellala. Es
tará na galería Sargadelos até 

xeral especializada. 

MENCHU LAMAS 
Inaugura unha exposición 
iste Venres 31, ás 20 horas, 
na galeria d~ arte contem-
poránea VGO (Edifício 
Porta Principe, local 12), 
onde poderemqs contem-
plala até o 2 de Maio. 

V BIENAL DE 
ARQUlTECTURA 
Considerada como amáis 
prestixiosa e importante 
mostra arquitectónica do Es-
tado, está organiza polo Co-
léxio de Arquitectos e apoia-
da polo Concello, Zona 
Franca e a Fundación Barrié. 
Os 21 traballos que campo-
ñen a mostra foron escolma-
dos por un xúri presidido po-

que viviu durante .alguns 
anos no noso país, a vincu-
lación é inevitábel A mos-
tra é un percorrido cronoló-
xico po!as distintas etapas 
do pintor e podémola con-
templar, até o. 30 de Abril, 
da Sala de Exposicións do 
Centro Cultural Caixavigo. 

NORBERTO ÜLMEDO 
Colga as suas pinturas, até o 
10 de Abril, na galeria Ad 
Hoc (Garcia Barbón 71). 

EsTÁNCIAS 
Título xenérico que esconde 
a mostra colectiva de cloc~ 
criadores, licenciados ou es-
tudantes dos últimos cursos 
da Faculdade de Belas Artes 
de Pontevedrq, que acolle 
obras realizadas con distintas 
técnicas como son a fotogra-

servatório de Música. 

MADRIGAL DE SOFIA 
Organizado pola Sociedade 
Filarmón ica de Vigo, o 
Martes 11 ás 20:30 horas no 
Centro Cultural Caixavigo. 

Novos VALORES DE 
GAITA E PERCUSIÓN 

· I Mostra que se celebrará na 
A Viciñal e Cultural de San 
Paio de Návia, iste Sábado 8 
a partir das 19:30 horas. 

•TEAJRO 

LAS MANOS 
DE MI ABUELA 
A cargo de Telondllo, 
dentro do harário lectivo e 
p~ra alunas de pre-es~olar. 
do Luns 10 ao Xoves 1} no 
Centro Cultural Caixav.igo. 

• CONFERÉNCIAS 

EsCREBER 
SOBRE O AMOR 

- o vindeiro 22 diste mes. 
lo arquitecto galega César 
Portela e encónt:iase na Casa fia, vídeo ou escultura. Parti-

Máis concretamente Como 
podemos facer J.xira escreber so
bre o amor? tema sobre o que 
falarán Miguel A. Fernán 
Vello e Xosé C. Caneiro o 
Martes 11 na Sala de Confe
réncias do Centro Cultural 
Caixavigo, ás 20 horas. 

Ü REPUBLICANISMO 
DECASTELAO 
lste Xoves 6 ás 20 horas na 
galeria Sargadelos por X. 
Alonso Montero e Carlos 
Etchevarria, avogado e 
presidente do Ateneu Repu-

-- blicano de Galiza. 

•DANZA 

BALLET GALEGO 
REI DE VIANA 
Dirixido por Vitória Cane
do prl9..>ema· o seu novo es
pectáculo "Jacobsland", 
concebido como un país 
imaxinário onde se xuntan, 

VISUAL LABORA 
É un centro múltiple·de ar• 
te recén inaugurado, en Ló
pez de Neira 5, que canta 
cunha Sala de Exposicións, 
onde podemos ollar as pin
turas de grande formato de 
Mário Iglesias; un espazo 
de exposicións temporais 
con supermercado de arte, 
orixinais de artistas locais; 
obxectos de regalo dos mu
seus e centros oficiais de ar
te coma o CGAC, Museu 
do Prado, Reina Sofía, Fun-

das Artes, incluíndo unha 
obra dun estudio vigués, o 
dirixido por Xesus lrisarri e 
Lupe Piñera, que foron ta-
mén os encarregados de rea-
lizar o cleseño da exposición, 
que tamén canta co proxec-
to do Paseo Marítimo vigués 
realizado polo sevillano Gui-
llermo V ázquez Consuegra. 

DIONISIO FIERROS 
Asturiano da segunda meta-
de do -século XIX, presenta 
duas vertentes: a de pintor 
oficial e a intimista, máis li-

cipan Marta Gefaell, Fabiola VUagarcia l.:. Pallarés, Eva Hemando 
Lirola Macarena Glez. Mu-

• EXPOSICIÓNS ñoz, Manuel Rei Garcia, Lo-
~ ren Ares, Álex Mene, Belén 

ÜLLOS 
Magariños, Rurén L. Ares, 

Colectiva de fotografia que 
Sílvia Garcia Caim.o.s, Orea e 

podemos contemplar no 
Roi Faz. No Coléxio de Ar- Obradoiro Cultural A Xun-
quitectos (Marqués de Vala- queira até o 14 diste mes. 
dares 27). Até o 9 de Abril. 

RICK DÁVILA 
•MÚSICA 

Exposición que recolle un- DIEGO VENTOSO FDEZ. 
ha. escolma de imaxes dos Dá un concerto de percu-
proxectos máis importantes sión, dentro do ciclo Xovens 
<leste coñecido fotógrafo Intérpretes da Galiza,patroci-
na Sala de Exposicións da nado pola Fundación Ba-
Fundación Caixa Galicia, rrié, iste Venres 7 ás 21 :30 
até o 14 de Abril. horas, na Casa da Cultura. 

•MÚSICA Vil alba 
DIEGO VENTOSO FDEZ. 
É percusionista e dá un •TEATRO 
concerto, dentro do ciclo 
Xovens Intérpretes da Galiza VOLPONE 
patrocinado pola Funda- Representada por Suripan-
ción Barrié, iste Xoves 6 ás ta, o Sábado 8 no Auditório 
20:30 horas no Auditório Municipal.+ 

39 
- ¡' 
=o xo xo 
QN z UJ .... 

<( ~ 
. a;: 

o- <:O 
N <( 
o- UJ 

z~ 

· O Ballet 
Galega 
llei de Viana 
presenta 
oseu novo 
espectáculo 
.Jacobsland, 
isteSábado 
8ás22:30 
en VIGO. 
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O Fúria Atlétic de Valga que_re formar unha asemblea ·de equipas da aldea 

Cando o futbol . non renúncia á lama 
4* CÉSAR LORENZO GIL de anúncios de balde). A idea aspecto, Barreiro quéixase de ros en pat rocinar fastuosas 

desta iniciativa é recoller teste- que non se favorece a criación e campañas de publicidade ou 
A pesar de que parece que o muñas doutras experiéncias si- mantimento de equipas federa- convocar ciclos de conferéncias 
futbol é tan só un desfile con- milares en toda a Galiza e con- das que manteñan adestramento onde cada poñente percibe per-
tínuo de nemes e marcas co- vacar unha ·asemblea na que e competición para os rapaces to dun millón de pesetas por in-
merciais, o certo é que subsis- participen todas as equipas que do ru ral , ondeé menos variada a tervención. "Mais eses cartas 
te outro balompé, o que xordc ficaron fara das competicións oferta de ócio san. "Como exem- están destinados a facer máis 
do corazón e non da carteira, "con ánimo ·de lucro", tal e como plo, o noso campo está nun es- cartas e o futbol modesto non é 
o que dá máis gusto xogar as define Barreiro . "Se canse- tado lamentábel. O noso quece- rendíbel", recoñece Xenaro Ba-
que ver desde a bancada e on- guisemos axuntar a·dez ou quin- dar de água é tan humilde que rreiro. 
de sobra o bulleiro e fallan os ce equipas que queiran mudar só serve para que se duchen os 
cartos. Este futbol da aldea as causas, entre ·todas poderia- xogadores dun partido, co que O directivo do Fúria non é me-
corre risco de desaparecer por mos presionar os que dirixen o nunca podemos organizar dous nos reivindicativo coa Xunta e 
escaseza de meios. Clubes C.9- futbol na Galiza e no Estado pa- encontros no mesmo dia". as demais instáncias galegas. 
mo o Fúria Atlétic de Valga xa ·· .. raque nos teñan en conta". "Fraga quere construír unha Ci-
intentaron poñerlle remédio á Suor de verdade dad e da Cultura na que vai 
situación. De momento procú- Barreiro admite que a f:ederación gastar mi les de millóns e non 
rase axuntar a todas as equi- Galega é só unha oficina sucur- Un dos máis recentes éxitos da se decata de que xogar, po lo 
pas modestas nunha asem- sal que a Federación Española indústria téxtil dos últimos anos pracer mesmo de xogar e impli-
blea galega que consiga eta utiliza para impoñer o seu domí- foi conseguir que as camisolas car a mocidade nalga com un e 
Administración o que non nio e o seu interesado xeito de deportivas non se enchoupen solidário tamén é cultura". Nese 
obtén a Federación Galega. dirixir o futbol. "Logo de recibir a cando o carpo comeza a suar. sentido, o Fúria deu mostras de 

·notificación da.subvención, qui- As grandes marcas criaron un- telo moi en conta cando hai tres 
"Toda a axuda que percibimos xen talar con ~ngel María Villar ha linguaxe especial para definir anos lidou con todas as instán-
para afrontar os gastos da tem- pero non recibin novas da miña como "por médio duns circuítos cias do balompé estatal para 
pada son 2.703 pesetas que a solicitude", explica o secretário de deságüe e da dobre cámara conseguir que unhas rapazas 
Federación Galega di que nos do Fúria. Esta caréncia de auto- de aire do tecido, o carpo fica fosen integradas na sua equi-
concede a española'', denúncia n.omia é unha das causas do enxoito". Mais iso só acorre co- pa, único xeito de que elas pui-
o secretário do Fúria, Xenaro abandono do futbol de base. Ou- as camisas de 7.000 pesetas. desen praticar deporte. 
Barreiro. "Con ese diñeiro pre- tra, a falla de coordinación entre As .equipas da aldea teñen que 
tenden que paguemos as fichas todos os afectados, pode empe- recorrer aos equipamentos máis Por motivos como este , este 
de inscrición dos xogadores, as zar a deixar _de ser un atranco. baratos. A meirande parte deles club de Valga pretende loitar 
arbitraxes e os desprazamen- "Se a nasa idea tivese a repercu- non paga nada aos seus futbo- por conservar este tipo de fut-
tos das cinco equipas coas que sión que desexamos, creo que. listas e n~n sequera pode trami~ bol, lonxe do céspede e os fo-
contamos". Para Barreiro, esta entre todos poderiamos atapar tar o custo das fichas, que rolda cos. "Cando estoure o actual 
situación é inaguantábel e su- un camiño viábel para asegurar o as 3.000 p'esetas por xogador. sistema de pagamento por vi-
porá o fin do futbol que non é futuro do deporte que está tora Cada partido na casa, á parte sión", comenta Barreiro, ."o fut-
de elite. "Estamos totalmente dos marcos do espectáculo". dos gastos de vestiários, marca bol espectáculo non terá futuro 
abandonados, sometidos á do- das liñas do campo e comida, e haberá que baixar a vista ca-
bre linguaxe da Administración, Desde o Fúria, préstaselle unha supón o pagamento de 7.500 ra ao deporte espontáneo, pra-
que di que defende o deporte atención primordial ao feíto de pesetas ao árbitro . Cando se · ticado nos bairros e aldeas". Se 
. de base e na prática converte a que se se abandona o deporte xoga fora, o custo non é menor . a chamada á asemblea ten res-
situación económica dese tipo máis modesto, estase esganan- Por moi reducido que sexa o posta, pódese dar un paso im-
de futbol nunha odisea". do unha parcela importantísima ámbito de competición das portante para garantir o seu 

da formación dos nenos e mo- equipas pequenas, na Galiza é porvir. O secretário do Fúria te-
Mais os responsábeis do Fúria zos. "Non se poden organizar imposíbel desprazarse aos ou- no claro."O deporte de verdade, 

::>' non queren ficar cos brazos cru- partidos contra a droga, vender a tras campos sen un autobus ou o que non recibe medallas de . 
. zados á espera de que isto su- imaxe de que se está de acordo coches particulares.· ninguén, é o que se contenta 

ceda. Hai duas semanas come- en que a recreación deportiva é con gozar da convivéncia dos 
.zaron a .publicar un chamameA- vital para a formación do indiví- Todas estes gastos son ignora- rapaces, das suas ganas de di-
to aos demais clubes de aldea duo e lago déixase de lado a im- dos pola Federación Española, vertirse, da sua vontade de xo-
en A Nasa Terra (ver a sección plicación real no asunto". Neste quen, en troques, non ten repa- gar, namais que de xogar".+ 

- ·¡Como cambian 
los tieYnpos, 
chico! 

MANUEL CIDRÁS 

º
asunto, ainda sen pe
ch ar, de que o BNG 
poida dispoñer dun gru

po parlamentario prop io con 
deputados cedidos polo PNV ou 
CIU está desencadeando unhas 
reaccións tan desmesuradas co
mo significativas. Máis alá das 
disquisicións regulamentaria;:; 
que non veñen ao caso, o temor 
á existencia dun grupo parla
mentario galego só se pode ·en
tender dende un partidismo ex
tremo. Quero dicir que, dende a 
mera sensatez, non se entende a 
histeria dos que claman que o 
BNG non acepta as regras do 
xogo, cando do que se trata é 
preci amente do contrario. 

Chama a atención, polo insóli
to, que dende o PP e pretenda 
de lexitimar ao BNG dicindo 
qu , e n e pactos, queda en 
débeda cun partido que é a i
nante do Pacto de Lizarra, ou 
que propi BNG queda, por 
ósmose, na "órbita de Lizarra". 
Supoñendo que, como parece, 
os e trategas electorais ou de 
imaxe do BNG estean decidi
do a entrar no que o politólo
gos chaman "a loita polo cen
tro", é dicir, que estean decidi
do a moderar a men axe para 
asimilar a un elect rada mode
rado (moderadamente progre
sista, moderadamente naciona
li ta), daquela o referido es
trategas e tarian encantado de 
que e poña en dúbida a mode
ración do BNG por pactar ... ¡co 
PNV! Penar ni to e virme á 
cabeza a pegadiza melodía da 
popular canción da Vieja T ro
va Santiaguera é todo un: ¡Co
mo cambian los tiempos, chico!/ 
¿Que te parece?/ ¿Que te pare
ce? /Como cambian lo tiempos! 

Ciar qu v t d ba e e -
tá gurad . E ademai empre 
queda a per nz d que, cun 
mod rado p axe á mercado
tecnia, a próxima vez n n ha
xa que pedirlles emprestados 
dep utados a ningun partido 
que estea "no fio da constitu
cionalidade". En política o que 
importan son os res ultados. 
Como no futbol, xa digo. + 

V oLVER Ao REGO 

º
U rdangarin pai, consa
gro do Rei, era o do 
PNV que pr_esidia a Vi

tal Kutxa, a entidade de aforro 
. de Á lava que agora perdeu a 
pres idéncia na~ ionalista co 
pacto PP-PSOE . A informa
ción pode ser menor,_ porque o 
home xa ia ser ·substituido, pero 
sorprende que nengun tertulia
no, nen Losantos, dixese que o 
Rei estaba con Lizarra. + · 


