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Medran as suspeitas de amaño en Florida 

A máscara de palma 
Fina Casalderrey 

Arte, misterio e amor 
no suxestivo escenario 
da cidade da Habana. 
O novo libro 
de Fina Casalderrey. 

***Jf. * 
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EGO PARA 

As razóns, co tempo 
Hai 25 anos que morreu Francisco Franco. Pero extinguiuse o fran, 
quismo? Perviven o seu nome nas ruas, as suas estátuas e un variopin, 
to nomenclator cos seus conmilitóns e seguidores. A igrexa Católica 
mantén nos templos non só os "caidos por Dios y por España", senón 
tamén o Víctor da Cruzada. Seria o de menos. Un reflexo histórico co, 
mo o consideran alguns. O problema é que ainda existe, que voltan 
con forza renovada, moitos aspectos da ideoloxia franquista, sobre to, 
do o seu carácter autoritário e centralista. Hai políticos e ministros 
que voltan invocar o "paseo militar" da sua maioria e a impoñer as 
cousas "por cojones" (Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, 
dixit). Máis grave que este arrebato público de sinceridade é a afirma, 
ción de que o expresado é o pensamento de Aznar, asumido polo eón, 
clave ministerial, polo Govemo en .pleno. Ponse asi de manifesto que 
o proclamado "consenso e diálogo aznariano,, (asumido por alguns do 
seu partido) unicamente é propaganda. Xa o diciamos nestas páxinas 
cando gañou por maioria absoluta a direita. O tempo danos a razón. 
como cando afirmabamos que Pinochet e as suas atrocidades eran ins, 
piradas polos EEUU. Asi o confirman agora os papeis do Pentágono. 
Xomalismo oficial, non significa visión real. Moi ao contrário. • 

O Galego cara 
o século XXI 

(Especial) 

O MEDTEC cóbralle máis 
· a Seguridade Social 
que ás aseguradoras 

(Páx. 8) 

Que queda de Franco? 
(Páx. 4) 
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Gore e Bush desputan por unha presidéncia que nacerá deslexitimada 

O sistema eleitoral norteamericano 
ridiculizado pola suspeita

de amaño en Florida 
-0- XAN CARBALLA 

Pasados dez dias desde as eleicións presidenciais americanas todo aponta á incapacidade de que se coñe
za o gañador presidencial americano a curto prazo. A deslexitimación do sistema eleitoral, incapaz de ofere
cer un resultado concreto durante semanas e mesmo de realizar con certeza un recento manual, pesará so
breo novo presidente e anúncia unha inevitábel reforma constitucional e de todo o procedimento da eleición. 

a se anúncia que un só voto po-
. de decidir a presidéncia nos Es
tados Unidos, pero non hai acor
de sobre se a decisión a tomará 
Monica Lewinsky ou Marysleisis, 
a curmá do neno cubano Elián 
González. Bromas á parte, se a 
situación non fose por demais 
escandalosa, o ri~ xeral acom
pañari a o vodevil do recento 
eleitoral americano. Porque ain
da que se. cuestiona se o proce
d i mento de eleición indirecta 
(constitúese un coléxio eleitoral 
que é o que despois fai a vota
ción definitiva), por inxusto e 
atrasado (é un,ha reminiscéncia 
do século XVIII)·, o que realmen
te resulta intolerábel para a opi
nión pública é que non se dan 
contado os votos. O asunto atin
xe á mecánica propriamente 
eleitoral e á limpeza do escrutí
nio. Por moito menos os nortea
mericanos consideraron que 
non correspondia a un país ex
pedirlle certificado de democrá
cia homologada e mesmo foi ca
sus belli, como se viu recente
mente en lugoslávia. 

Por moito menos 
os norteamericanos 
consideraron que 
non correspondia a 
un país expedirlle 
certificado de 
democrácia 
homologada. 

Antes da noite do primeiro Mar
tes de Novembro, data exacta 
que se viria repetindo pontual 
desde o século XVIII, as elei
cións' presidenciais americanas 
xa anunciaban a po~ibilidade 
dun empate técnico. As dez da 
mañá do Mércores, 7 de No
vembro, Al Gore felicitou o c.on
tricante George W. Bush, pero 
aos poucos min_utos trasacor
dou porque os dados que che
gaban da Florida tiñan toda a 
traza dun fraude organizado, 
por máis que ninguén se atreve 
a falar máis que de mao dese
ño de papeletas no condado de 
Palm Beach ou recontos inco-

Pasa á páxina seguinte - O Presidente interino, Bill Clinton,.saindo da cabina. e~eitoral, de uso.obrigatório nas eleicións esta4ounidenses._ ...•. 
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Vén da pá:xina anterior 

rrectos. O certo é que pasada 
máis de unha semana desde a 
votación os sucesivos recontos 
dos case seis millóns de votos 
da Florida son, en verdade, un 
empate técnico. 

Para engadirlle máis condimen
tos á situación convén lembrar 
que a tradición 

mesmos, toda vez que en Esta: 
dos Unidos estes son tamén 
cargos eleitos. 

Un reconto imposíbel 

O detonante de todo foi o feíto 
de que Bush e Gore estaban 
separados por menos dun 
O ,5% o que a lei do Estado 

abriga de ofício 
a un novo rede amaños e co

rrupción s eleito
rais en Florida é 
abondosa. Xavier 
Suárez, que foi 
eleito alcalde de 
Miami en 1997, 
tivo que renun
ciar e foi conde
nado a un ano de 
cárcere e a pagar 
unha forte multa 
por descubrirse 
que instigara un
ha morea de irre
gularidades, que 
incluian votos fal
sos. Suárez é re
publicano e de
sempeñou un pa
pe I importante 
nesta campaña. 
O governador do 
Estado, máxima 
autoridade no 
proceso eleitoral 

Será Gore o que 
teña que decidir 

cento. Come
zouse a saber 
asi que a impre
sión das papele
tas nun condado 
d~ vários miles . 
de votantes 
(Palm Beach) 
induciran a erro 
a miles de parti
d ári os (nunha 
zona maiorita
riamente de po
voación afroa
meri,Gana e xu
dea despuntara 
o ultradireitista 
Pat Buchanan, 
que declarou 
mesmo que 
eses votos non 
os quería, que 

mentres o asunto 
non se xudicialice 
ao máximo nivel 

se impugna 
o proceso e deixa 
en suspenso 
a eleición 
de presidente 
abrindo unha crise 
de graves 
consecuéncias 
para 
a estabilidade 
do país. eran de Gore). 

Bush só acada
ra unha vantaxe 
de apenas 
1.300 votos, a 
falta de escrutar 

e entren en funcionamento as 
competéncias federais, é Jeb 
Bush, irmán do candidato repu
blicano. As autoridades que te
ñen que decidir en Florida son 
republicanas e mesmo os acor
des que toman uns ou outros 
xuíces son calibradas en fun
ción da adscipción política dos 

os votos por correo. A maior 
abondamento ao comezarse os 
novas recontos a diferéncia co
mezaba a diminuir e o último 
que se coñecia é que apenas o 
separan 350 votos. Chegábase 
asi ao recento manual , que ao 
tratarse de tarxetas perforadas 
debe facerse con lentitude. Co-

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

Resultados provisórios 

Votos populares 

Gore . . . . . . . 49.340.044 
Bush ....... 49.133.177 

Votos eleitorais<1> 

Gore ............. 255 
Bush ............. 246 

(1) A falta de asignar os da Florida, 
Oregón e Novo México. 

--

denta da campaña eleitoral re
publicana ten a posibilidade de 
dar por definitivo un resultado 
antes mesmo de que se conte 
manualmente unha mínima par
te dos votos. Daquela será o 
próprio Al Gore, se o resultado 
non o favorece, o que teña que 
decidir se impugna o proceso e 
deixa en suspenso a eleición 
de presidente abrindo unha cri
se de graves consecuéncias 
para a estabilidade do país, ta
mén ao bordo do empate nou
tras instáncias políticas como o 
Senado e a Cámara de Repre
sentantes. O pacto posíbel en

ñecíase daquela que o próprio. tre candidatos parece, a cada 
recento mecánico mostraba en minuto que pasa, máis impro-
tres distintos escrutínios tres bábel e descúbrenos a menda-
resultados distintos. cidade dunhas eleicións nas· 
, que, non se debe esquencer, 
A altura do dia 15 a secretária non participou nen saquera a 
de Estado da Florida, Katherine "" metade do eleitorado potencial 
Harris, republicana e copresi- (51 % de abstención).+ 

O voto negro puido dar a vitória a Gore 
Unha reportaxe do xornal The 
Guardian aporta claves sobre o 
decisivo do voto afroamericano 
a prol dos demócratas e como 
algunas decisións do governo 
Clinton-Gore limitaron a posibili
dade de vencer tamén en Flori
da con comodidade. 

Segundo un estudo do Senten
cing Project un total de 4,2 mi
llóns de norteamericanos non 
puideron votar por estar no cár
cere ou ter senténcias por deli
tos menores . Destes, 1,8 mi
llóns eran negros, o que suma 

un 13 por cento do total da po
voación afroamericana dos Es
tad os Unidos. O Sentencing 
Project e Human Rights Watch 
examinaron o alcance da priva
ción de direitos políticos en 
1998 e descubriron que en dous 
estados, Florida e Alabama, o 
31 por cento de todos os homes 
negros estaban permanente pri
vados dos seus direitos políticos 
por senténdas, moitas por deli
tos menores non violentos. Neu
tros cinco estados, incluindo -os 
de lowa e Novo México, tamén 
con resultados axustadísimos, 

un de cada catro negros está 
permanentemente privado do 
sufráxio e en Texas un de cada 
cinco afroamericanos non pode 
votar. 

A administración Clinton-Gore 
foi fortemente criticada polos re
formistas penais pola sua "gue
rra á drog~", que levou a que 
máis de 400.000 persoas este
ñan en prisión, un desproporcio
nado número delas negras ou 
latinas. Os intentos de estender 
o dereito ao voto aos ex delin
cuentes con penas cumpridas 

foron freados durante máis dun 
ano pola Cámara de Repres~n
tantes. 

No conxunto da votación do pa
ís estímase que o 92 por cento 
dos votantes negros no Sul dos 
Estados Unidos apoiou a Gore 
na eleición do Martes pasado, 
comparado ca 7 por cento que 
votou a George W. Bush. E nas 
cifras totais do país, Gore avan
taxaba a Bush polo 85 fronte ao 
12 por cento entre.os homes ne
gros e por 94 contra 6 por cento 
entre as mulleres negras.+ -

A importáncia do voto libre en democrácia 
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1. Da diplomácia 
1 dos cañóns á 
: da democrácia 

1 A política exterior norteame
ricana te'n descansado por 
décadas no intervencionis-1 mo militar aberto no que 
considera o seu "pátio tra-

1 seiro" (nomeadamente Cen
troamérica) e a procura de 
diferentes disculpas para 

1 aplicar o seu diktat polo 
· m1,1ndo adiante, por si mes

mo ou através de distintos 1 organismos internacionais. 
Coa chegada de Carter á 

1 presidéncia en 1976 xirouse 
nese razonamento diplomá
tico desde a denominada 

1 · "diplomácia das 
cañoneiras" á reivindicación 

1 do respeito aos direitos hu
manos e á reclamación de 

. elelcións democráticas. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A desculpa valeu e fQi o seu 
grande ariete no final da 
guerra fria e mesmo nos 
seus razoameritos públicos 
nos últimos anos. Unhas 
exixéncias democráticas ad
ministradas con atisoluta 
discrecionalidade, que igual 
dá ou tira esa certificación 
segundo os intereses impe
riais americanos, e que ten 
convertido a Jimmy Carter 
no observador lnternacíonal 
que máis procesos eleitorais 
ten supervisado nos últimos 
anos. 

Toda esa construción políti
ca derrúbase coma un cas
telo de naipes ante o sucedi
do nestes dias en Florida e 
dificilmente poderá ser 
reconstruído, toda vez que o 
concepto de democrácia ex
portado polos 
norteamericanos ten a 
penas na campaña eleitoral 
e no dia da votación o único 
baremo posíbel, 
independentemente do tun
cionamento posterior desas 
institucións eleitas ou das 
abismais dlferénclas entre 
ricos e pobres que 
alberguen as sociedades. 

Con que cara salrá agora 
un presidente USA a recla
marlle democrácia a 
nengun outro país?+ 

Todo o que non sexa repetir as eleicións -unha simple 
segunda volta- en toda Florida ou nos condados nos 
que as irregularidades son manifestas, ainda que sexa 
limitando o voto a aqueles que se rexistaron no coléxio 
eleitoral o 7 de Noven;ibro pasado, será unha mala 
solución. Porén, nengun político norteamericano foi 
quen de abandeirar esta solución. Todo aponta a unha 
longa crise político-xudicial, independentemente de 
que, entremédias, se poida chegar a un nomeamento 
presidencial. Un presidente que ha nacer cun grave 
pecado orixinal que o deslexi-tima aos olios do mundo, 
como ben se encarga de subliñar coas suas 
gargalladas o presidente en funcións Bill Clinton. 

como sucede en moitos países, e indirectamente, 
suprimir o considerado por todos obsoleto sistema 
de compromisários. Pero non é abando. 

Nos Estados Unidos o direito universal ao sufráxio, 
libre, directo e secreto, ten as suas próprias 
peculiaridades. De entrada os cidadáns teñen que 
inscribirse para cada eleición, o que só pode facer 
se non ten _ antecedente~ penais. Despois no coléxio 
ele1toral, debe perforar unha papeleta que finalmente 
é fida por procedimentos mecánicos. Porén os 
observadore'S recoñecen vários pontos traeos neste 
procedemento susceptíbel de ser enganado 
mediante a falsificaéión de rexistos eleitorais, algo 
que xa ten sucedido en Florida en várias ocasións, e 
tamén pola própria mecánica de perforación de 
votos, _que equivoca con certa asiduidade ás 
máquinas e mesmo fai altamente subxectivo un 
recento manual. E, sobre todas as causas, 
consideran que o procedimento de voto por correo é 
vulnerábel a todo tipo de falsificacións. 

as máis graves denúncias nos procesos eleitorais no 
Estado español, e singularmente na Galiza, proceden 
da falla de garantías no segredo de voto -básico p,ara 
unha emisión libre do voto- e no voto por correo. E 
lugar comun nas fotografías eleitorais de calquer país 
do planeta a saida dos candidatos dunha cabina na 
que están abrigados a entrar para dar a sua opinión. 
Non hai reparto prévio de papeletas e 6 coléxio 
eleitoral é sagrado, independentemente de que os 
partidos poidan facer campaña permanente, até o dia 
da votación, pero sempre sen reparto de votos. 

, A democrácia é moito máis que o acto de votar, 
ainda que na sua actual formulación sexa case 
reducida a ese proceso cuatrienal na maioria dos 
países occidentais. Mais precisan ente porque a 
sacralización do dia da votación é a clave de bóveda 
da democrácia todo o que sucede ao redor dese dia 
ten importáncia. De certo todas as modificacións que 
se poden facer nos Estados Unidos poderán 
converter as eleicións presidenciais en directas -o Da grave crise norteamericana tamén se poden tirar 
que dá O· triunfo .a .Gorie-:,.a unha.,au duas voJtas, ., ... ,,Jmportantes.conclusiór;is na política.nasa. Can efecto~ 

Por outra banda o voto por correo precisa dunhas 
garantías que hoxe por hoxe non se poden dar en 
moitos países, con sistemas postais privatizado~ e sen 
responsabilidades penais no reparto. Todas estas 
cuestións, empuxados polo vento das reformas 
imperativas e constitucionais ás que se ven abrigados 
os Estados Unidos, deberían usarse no parlamento 
español e no galega á hora de reformar unha lei 
eleitoral que debe garantir o direito básico dun 
cidadán en democrácia: o sufráxio universal; libre, 
directo e secreto.+ 

_ A NOSA.TERBA 
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O xeneral alzárase en armas contra os nacionalismos e· o marxismo 

A integración dos nacionalismos é o principal problema 
de articulación do Estado 25 anos despois de morto Fr~nco 
* G. LUCA 

Francisco. Franco alzárase en 
armas en 1936 contra as recla
macións de poder político de 
galegos, cataláns e bascos, 
comprometidos dende a baixa 
Restauración nun coerente e 
acelerado proceso de auto-go
verno que asustaba ao centra-
1 i smo conservador. O outro 
obxectivo do golpe militar foi 
o de rematar pola forza co po
der crecente das organiza
cións obreiras de inspiración 
marxista. Cando se cumpren 
sesenta e catro anos do gol
pe e 25 da morte do ditador, 
o primeiro contencioso do 
Estado español segue a ser 
o das nacionalidades, segun
do coinciden en sinalar o ac
tual presidente conservador 
(tillo dun embaixador de 
Franco), e o líder da oposición 
social-demócrata das Cortes. 

Franco sentencióu a marte ás 
nacionalidades e aos sindica
tos, pero a única maneira de 
facer efectiva esta viaxe contra 
o tempo cara a un poder abso
luto de base ideolóxica reac
cionária, foi unha guerra na 
que contou co apoio do Eixo 
fascista (Mussolini e Hitler) e 
dos governos conservadores 
de Occidente, con pape is pro-
tagonistas para britániCOS e Unha parella da Guarda Civil retira un retrato de franco no transcurso do incéndio do Pazo de Meirás. 
norteamericanos. 

XOSÉ CASTRO 

Despois da vitoria militar com
pleta sobre o exército republi
cano, co uso de -fondos e ar
mas tácticas das que carecia a 
República, Franco veuse abri
gado a manter durante 46 
anos a proscripción absoluta 
de todas as liberdades, nome
adamente as de expresión e 
reunión o que danou até lími
tes irrecuperábeis a memória 
dos direitos civis. Establecida 
esta pragmática contra o 'pen
samento livre, galegas ·cata
láns e bascos que usaban un 
idioma distinto do español fo
ron decretados como anomalí
as a extinguir, con imposibili
dade de editar, escolarizar ou 
expresarse na sua lingua en 
actos públicos. As excepcións 
esporádicas a esta censura 
non fixeron senon agravar a si
tuación desigual dos que non 
talaban español. 

Franco contaba co respaldo da 
banca, a xerarquía católica, 
parte do exército e da adminis
tracion do Estado, a burguesía 
latifundista e a fracción máis 
conservadora da indústria e o 
comércio que vertebraban un
ha ¡:>equena burguesía frustra
da polo debalo ·económico que 
seguera á evaporación do sis
tema financeiro de 1929. A 
proclama moral que Franco · re
peteu durante os 37 anos de 
governo absoluto consistía en 
xustificar a violéncia en nome 
da boa saúde do Estado. O Di
fador prom-etia éo'~rCióh .Je vio.-

léncia sen límites para erradi
car por sempre nacionalismos 
e comunismo. "Sendo absolu
tamente necesário que o senti
mento nacional e españolista -· 
publicaba en 1937- .se manifes
te sen nengunha clase de vaci
lacións, e de modo especial 
nas entidades relacionadas co 
Estado, .dispoño a proibición 
absoluta do uso de outro idio
ma que non sexa o español 
nos títulos, razóns sociais, es
tatutos e regulamentos". 

As, nacionalidades 
non existen 

A revolución reaccionária de 
Franco proclamaba a superfi
cialidade das reivindicacións 
nacionais: "Dende a formación 
da unidade española, os proble:
mas separatistas de España 
son artificiais, suscitados por 
espíritus mesquinos, ao amparo 
diso que chaman liberdade de 
pensamento e que serve moitas 
veces para arruinar nacións ou 

No vintecinco aniversario da 
marte de Franco, o vice-secre
tário xeral do PP na Galiza, 
Xosé Manuel Barreiro, califica 
aquil tempo de "referéncia his
tórica inevitábel". Barreiro en
tende que calquer etapa ante-

-rior pbéte graOitar sobre o tem-

para destruir a 
sua unidade". 

No treito derra
deiro do xeneral, 
seleccionado en
tre o máis aceira
do e insobornábel 
da oficialidade 
africanista, Fran
co superou tan 
sobradamente as 
esperanzas de 

Vintecinco anos depois da marte 
qo ditador, Aznar di que 

problemas de in
tegración das na
cionalidades no 
Estado quedarán 
resaltos para 
sempre en pouco 
tempo. Mercé a 

con man dura acabará o problema 
das nacionalidades contra tan dilatado tem

po de censura, as que Franco suprimira 
as liberdades durante 37 anos. 

Maior Oreja e Az
nar contan hoxe 
ca esquecemento 

governo despóti-
co depositadas 
en el polo poder 
económico, que 
mesmo se de-
mostrou insensi-
bel ás recomen-
dacións de libe-
ralizar en parte a· economia e 
fixar un cámbio real do dólar 
até ben entrados os anos 60. 
Porén, no treito derradeiro do 
xeneral, a sua a~angarda polí
tica recupera o diálogo cos na
cionalistas e os sindicatos por 
cuxa desaparición fixeran tan-

tos sacrifícios e derrocharan 
tanta violéncia. 

Vintecinco anos despois da 
morte de Franco, o ministro do 
Interior do governo Aznar, 
Maior Oreja, promete que con 
intrexibilidade e sacrifício os 

como aliado para 
poder ignorar os 
37 longos anos 
nos que o xefe 
do Estado pro
meteu idénticos 
benefícios dunha 
cura drástica e 
sen concesións 

das nacionalidades e do mar
xismo. A Ditadura aparece 

. nesta efeméride en moitos co
mentários como un tempo his
tórico difícil e superado, como 
se toda a violéncia que foi pre
cisa para aplicala e sostela na
cese do fondo da sociedade. • 

Que queda do franquismo? 
po presente "pero hoxe -afir
ma- non atopo feitos relevan
tes que se poidan c'.:lerivar do 
acontecer do Franquismo na 
Galiza. Non hai xeitos diferen
tes no funcionamento da polí
tica entre España e Franza, 
por exemplc:i". 

O voceiro do BNG no Congreso 
Francisco Rodríguez, advirte a 
pegada do franquismo "no ca
rácter autoritário e anti-galega 
no comportamento das adminis
.tracións públicas, nomeadamen
te na Administración de Xustiza 
que non se da comportado co-

ma servizo público senon que vi
ve de costas ao que é o país, 
entre outros aspectos no uso do 
idioma". A visión do campo ca- . 
mo algo que non é moderno e 
que ten pouco futuro é outro dos 

· herdos vivos da Ditadura segun
do o deputado nacionalista. • 
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A Mesa pala Defensa do 5ecfor Pesqueiro escolleu Marin como altofalante das demandas das pescadores do banco sahariano. P.B. 

Máis de 6.000 persoas exixen un acorde digno en Marin 

O sector pesqueiro estreita 
a presión sobre a UE 
na negociación con Marrocos 
-0- C.L. 

O sector pesqueiro está máis 
unido ca nunca na defensa do 
acordo con Marrocos sobre o 
banco sahariano. Asi se de
mostrou o pasado 1 O de No
vembro, na manifestación que 
axuntou en Marin o sentlmen
to dunha forma de vida que se 
ve claramente ameazada pola 
incompeténcia administrativa. 

A vila de Marin e todas as co
marcas afectadas pala auséncia 
de perspectivas de traballo no 
banco sahariano estiveron moi 
presentes na mobilización pes
qu eira. Todos os estabelece
mentos comerciais fecharon as 
suas portas média hora antes da 
marcha e, ao lado dos mariñei
ros, armadores e demais prexu
dicados, estiveron máis de 6.000 
persoas, entre os cales tamén 
se destacaron responsábeis po
líticos de todas as ideoloxias. 

Contado, para o portavoz da 
Mesa na Defensa do Sector 
Pesqueiro Galega e secretário 
xeral da CIG-Mar, Xabier Aboi, 
a preséncia política non é a . 
axeitada para que tora das na
sas fronteiras se consideren es
te tipo de actos como unha rei
vindicación total do povo g~ale
go. "Hai que valorar a preséncia 
de concelleiros do PP de Marin 
e mais de Bueu, incluído o seu 
alcalde, pero estrañamos entre 
nós aos alcaldes de Cangas e 
Moaña e máis os responsábeis 
provinciais e autonómicos desta 
formación." 

Aboi foi crítico tamén coa actitu-

de dalguns dos cargos do PSdG, 
que, segundo a sua opinión, se 
achegan ao conflito pesqueiro 
de xeito banal e con certa falta 
de respecto. "Por serte, a maio
ria dos socialistas están connos
co e actuan con coeréncia pero 
hai determinados persoeiros que 
actuan de maneira frívola neste 
tema. Non é normal que un se
nador, como Carlos Príncipe, es
tea a desgana na manifestación 
e se preocupe de histórias alleas 
ao noso problema, en troques de 
apoiarnos sen fisuras". O sindi
calista considera que o único· 
modo de obrigarlle a Bruxelas e 
a Madrid a daren pasos definiti
vos na resolución do paro do 
banco. "Non podemos ir nego
ciar a Bruxelas coa intención de 
presionar e preguntar despois 
polos programas de reconver
sión. Esa postura non é séria e 
afecta moito á nosa imaxe diante 
dos que teñen a abriga de asinar 
o acordo." 

En canto aos avances das ne
gociacións nos últimos dias, a 
Mesa pensa que se chegou a un 
ponto de aceptación mútua, ·en
tre Bruxelas e Rabat, de sinatu
ra de acorde. Segundo as infor
macións que manexan os repre
sentantes do sector, a dia de 
hoxe hai duas posturas en loita 
na mesa de negociación, tal e 
como explica Xabier ,Aboi. "Por 
unha banda, están aqueles polí
ticos que si queren conseguir un 
acordo digno e puxan por con
seguir a maioria das exixéncias 
do sector; pala outra, están os 
que queren asinar, sexa cal se
xa o prezo, para obter rendibili
dade política do feche da cues-

tión. Pronto saberemos cal das 
duas opcións acaba triunfando." 

A Mesa valorou moi positiva
mente o feito de que, na última 
xuntanza bilateral, a UE decidiu 
ignorar a proposta marroqui e 
formular un acordo totalmente 
diferente ao proposto polos nor
teafricano$. "lsto supón un paso 
adiante porque nos líbra da sos
peifa de que o texto base para o 
acorde ia ser o redactado polo 
governo magrebi '.'; recoñeceli 
Aboi. O programa alauita propu~ 
ña unha diminución radical da 
frota galega e abrigaba aes ar
madores a unha série de pre
bendas ca~a aes poctos marro
quis que era tota!mente inacep
tábel. 

As datas de Arias Cañete 

Ao tempo que o sector da pesca 
en Gali~a admitía que este pró
ximo mes e médio vai ser defini
tivo para coñecer corno acabará 

. o conflito do banco sahariano, o 
ministro de Pesca español, Mi
guel Arias Cañete, anunciou que 
a data límite para chegar a un 
acorde é, arestora, o Nadal. O 
ministro recoñece con este novo 
adiarnento o fracaso da sua xes
t i ó n neste tema. Tal e como 
lernbra Xabier Aboi, Arias mu
dou até tres veces esta data 1 í
m i te. "Cando tomou posesión, 
dixo en Galiza que haberia acor
de antes do verán; lago falou de 
Seternbro, até hai pouco, o 1 de 
Novembro estariamos pescan
do. Realmente podémoslles fa
cer caso ás suas previsións? Eu 
creb que, alornenos, hai que du
bidar das suas palabras."+ 

- A NOSA TERRA 

O PP casrigará os concelleiros que 
participen na moción de Camariñas 
Os responsábeis político$ do Partido Popular da província 
da Coruña anunciaron que castigarán os concelleiros que 
apoien a moción de censura apresentada en Camariñas 
contra o alcalde socialista Bautista Santos. O PP recordou 
que segue vix~nte o pacto anti-transfuguisrno e que, en 
nengun caso, apoiarán o cámbio de rexedor na vila da 
Costa da Marte. Mais, contado, o secretário xeral do 
~PdG, Xesus Palmou, recoñeceu que en nengun mornen-
to se pensou na expulsión, senón en medidas de arreda
mento da primeira liña política. A crise de governo en Ca
mariñas comezou cando António Castro, edil do PSdeG en 
Camariñas, abandonou o seu grupo municipal e pasou a 
integrar o mixto, ao tempo que os. representantes do PP 
no Concello, encabezados por Ruperto Mosquera, apre
s~ntaban unha moción de censura. A compo?ición do con
sistório é a seguinte arestora. O PP conta con seis edis, o 
PSdG, con cinco e BNG e Grupo Mixto, con cadanseu.+ 

A corporació~ coruñesa 
recorrerá ao Constitucional 

·. a senténcia sobre o topónim~ 

5 

O grupo socialista do concello da Coruña, liderado polo al
calde Francisco Vázquez, logrou aprobar, nun pleno muni
cipal, o recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional 
para que recoñeza como legal o topónimo español La Coru
ña. Vázquez esgota así as posibilidades de ob.ter a razón 
diante duns tribunais que lla negaron sempre até agora. A 
moción municipal aprobouse coa abstención do PP e a ne
gativa do BNG, o partido máis duro coa decisión do alcalde. 
Para o seu portavoz no concello, Henrique Tello, é inadmisí
bel que se gasten fundos públicos para un tema coma ese. 
O concelleiro nacionalista indicou que o documento 
aprobado ·coñtiña erros de forma porque alude a un artigo 
da Leí do Réxime Local para defender xustamento o contrá
rio do que este indica. Tello salientou que a polémica sobre 
a xustiza do topónimo galego úsase de cotio como unha 
cortina de fume para impedir que outros asuntos teñan a re
percusión pública que merecerían.+ 

Mobilizacións 
no ensino médio e universitário 
O Mércores 22 de Novernbro os CAF teñen convocada unha 
manifestación en Compostela para solicitar o fraccionamento 
do pago das taxas de matrícula en catre prazos e a axiliza
ción do proceso de concesión das bolsas de axuda ao estu
do. Ante á negativa do reitorado da Universidáde de San
tiago a aplicar esta medida, mernbros dos Comités xa pro
tagonizaron un peche os dias 23, 24 e 25 de Outubro. Por 
outra banda éstudantes de diferentes centros de ensino 
secundário de Vigo protagonizaron o Mércores 15 de No
. vembro unha mobilización en protesta pola falta de profesora-
do e outra deficiéncias non atendidas pala Administración.+ 

~Democrácia Galega e · 
Progresistas Vigueses fusiónanse 
para as autonómicas· ·· 
Manoel Soto de Progresistas Vigueses e Henrique Marfany 
de Democrácia Galega veñen de anunciar que ambas 
organizacións políticas vanse ~unsionar nun único partido 
que celebrará o seu primeiro congreso no primeiro trimes
tre do vindeiro ano. A nova formación que caracterizan co
mo de "centro, progresista e galega" apresentarase as 
próximas eleicións autonómicas. Henrique Marfany e Ma
nuel Soto aspiran a formar parte do novo Governo autonó
mico e queren ser a alternativa política para os que non se 
senten representados por PP, BNG e PSOE. Rexeitan o 
diereito a autodeterminación, sinalan que a Constitución e 
o Estatuto "abondan" para superar a crise do país e 
afirman querer ser.para Gal iza o que CiU para Catalunva. • 
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FOIUN20DENOVEMBRO 
O ''Lo lita T arres" non chega os sete metros 
de eslora que, se a memoria non me falla, 
eran empuxados por un "Ayón" de 16 caba
las, un daqueles fantásticos motores feitos en 
Noia que tódalas alboradas lle tiraban do pei
to -xa por razóns de saúde bastante frou:xo-- a 
Pepe, armador e patrón, cando lle daba con 
forza as voltas ó volante, despois de meter as 
mechas nos pistóns. ¡Qué bo invento foi o 
motor de arranque! Naquel barquiño, sen 
ponte e mesmo con luces de situación escasas 
de corrente que nos houberon de causar máis 
dun serio problema, andaba eu de mariñeiro 
.no borrasquento inverno do 7 5. Un decano 
da facultade de Filosofía e Letras que veta a 
miña incorporación como profesor e un cate
dratico de Prehistoria que carece de valor pa
ra defender o nome .que viña de propoñer fi
xeron qµe, nas fins de setembro -data límite 
para os ensinantes- me atopara sen traballo. 

Eu estaba no Son, onde os meus amigos eran 
-e seguen sendo-- na súa meirande parte ma
riñeiros. Cando viñan do mar saiamos xun
tos a tomar tazas. ¿E agora que? Eles ó mar, 
eu non e pola noite todos xuntos polas taber
nas. NoR me daba o xenio e, considerando 
que as únicas causas que eu sabía eran Histo
ria ou pesca,r, pedinlle praza a Mancho e con 
el botei un mes escaso ó berberecho no Lóm
bo de Noia e outro pouco a pescar; pero 

· Mancho recibe telegrama para se ir embarca
do e ten que amarrar o ''Neptuno". Entraba
mos nós na Comboa e saía o "Lo lita Torres" 
e a conversa, de barco a barco, en plena mar
cha, foi así de rápida: -¡Pepe!, mañá marcha 
Mancho, ¿tes praza para min? -"Ás seis no 
muelle" (os mariñeiros do Son non lle cha
mamos peirao), foi a lacó~ica reSposta. 

Resultou un inverno ruín. Todo o tempo an
damos ás fanecas e ás pescadas coas betas ou 
ós cangros co palangre, e lembro que un día 
si e outro tamén había marusías e equino
cios. O que é salsanicar, salsanicám.onos ben. 
Nós, con aquel barquiño de nada, pero feiti
ño co saber antigo dos nosos asteleiros de ri
beira, ternos estado alá por fóra largando os 
aparellos e deixando pola popa e por-aguión 
ata vintetantos mercantes fondeados ó abri: 
go de Fisterra, agardando ocasión para coste
alo con rumbo norte. O mar estaba ó seu, os 
tambos barrían a cuberta, pefo nós tamén es
tabamos ó noso e un día botaba polo oútro. 

Aqu,ela madrugada, serían entre as cinco e · 
media e as seis da mañá, cheguei a debaixo 
do balcón das monxas coa roupa de augas 
mangada e alí recibín a noticia: ¡ Dis que mo
rreu Franco! A aquelas horas.da madrugada a 
noticia non me alterou o máis mínimo. Con 
Franco ou sen el, eu e os meus amigos, os 
únicos que tiña, seguiríamos indo ó mar e 
pola noite tomariamos tazas co salitre metido 
nos ósos. "Dixeron que non se pode ir ó mar, 
que está prohibido traballar". ¿"Qué face
mos ?" ''Nós levamos dous días cos aparellos 
no mar e, se trasnoitan outra vez, ó mellar 
non os callemos nin en rainas". "Si, pero se 
irnos e nos prenden ... " Esta era a conversa 
daquela madrugada e os que saben de mar 
concordarán comigo que, -antes de saír para 
fóra, nos días de vendaval, en tódolos portas 

. hai frases litúrxicas de indecisión e, estando 
nesas, pregúntame o patrón: - ¿Que facemos, . 
Paco, irnos ou non? .:.."O que ti digas, Pepe. 
Patrón mandar, mariñeiro facer". - "Eu non 
sei..." Unhas lle ían e outras lle viñan, pero o 
"paseo" que sufrira o pai da súa muller segu
ramente inclinou a balanza e, de súpeto, 
nunha arroutada, dixo: "irnos arriar amarras". 

Saímos para fóra, chegamos ó mar, botamos 
man da boia e aquelo semellaba a pesca mi
lagrosa. Os tambos non eran min máis nin 
menos que os dos outros días, pero conforme 
viña o aparello para riba as betas estaban 
cheas de fanecas malladas e de pescadas que 
estaban a mallar. A luzada do día estaba nun 
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vou non vou e o peixe corría e batía contra 
o pano, mallando un e embulsando outro. 
Aquelo era o que chamamos corda branca 
(si, corda, pois no mar, como sabemos os 
mariñeiros, tamén as hai) tanto que tivemos 
que meter por xunto, xa que o mar non dei
xaba gobernar o barco. Rematamos de coller 
as tres ou catro caceas e aproamos ó Son. O · 
patrón díxome que me puxera eu ó temón e 
que trou:xera o barco para terra, mentres el-e 
o outro mariñeiro, o seu fillo Xose Mari, un 
desperto rapaz acabado de saír da escala e co 
que tiven moitas longas conversas de histo
ria e cultura xeral nas idas e vindas para lar
gar e coller, se poñían a debagar, o que, por 
experiencia, facían mellar ca min. 

Agarrado á cana do temón, procurando que 
os rombos entraran ben pala redonda de pop<;l. 
e tentando aproar a onde no medio do fuma
zo se sospeitaba o Son, 

con nós, pero a lonxa estaba pechada por mor 
· do loito oficial e nosoutros con todo un mun
do de peixe na cuberta. Non podiamos ven
derllo a ninguén e tivemos que recurrir a ofre
cerllo a unha pesca que, como -segundo ela
non terían ocasión de revendelo, tampouco 
nos poderla pagar máis ca ... unha miseria. 

Ás cinco en pé. Sobre as seis da mañá saímos 
para o mar: sobre as once e pico rematamos, 
despois de levarlle o peixe á casa da pesca, e 
aínda quedaban varias horas para limpar os 
aparellos e alistalos para a seguinte largadura; 
traballamos máis ca ningún outro día, pola 
cantidade de pei.Xe que lle dou por tropezar· 
coas nasas betas, e gañamos un sausau. Era 
preferible vir, como dicimos os mariñeiros, co 
caralla na patela; per<;> Franco morreu e ós tres 
que iamos no "Lo lita T arres" aínda nos tivo 
que perxudicar despois de morto. Dous meses 

despois, o "Consejo Su
perior de Investigaciopensei moito no que es

taba a facer eu alí, na- _, 
· quel barco, e lembro que 
non sentín nada espe
cial porque Franco rive
ra morto. Lembrei que 
no verán anterior, es
tando eu de sarxento de 
complt~mento en Larca, 
tiven un forte contra
tempo por mor da enfer
midade do Xefe do Esta
do; viñéronme á cabeza 
múltiples intre·s univer
sitarios daqueles que -a 
policía .chamaba subver
sivos. Desde o espuma
llo daquel mar feíto, que 

'N on nos prenderon 
nes Científicas" conce
deu me unha bolsa de 
formación de persoal in
vestigador para facer a 
tese de doutoramento e 
trasladeime de nova
mente a Santiago. Alí 
entereime de que ou
tros, máis afortunados, 
fixeran grandes celebra
cións o 20 de novem
bro. Eu, o mesmo que o 
pobo mariñeiro do que 
formaba parte, tan só 
tomei as tazas de tódo
los días. Cando o fol 

ni.n ningüén se meteu 
con nós; pero a lonxa 

estaba pechada por 
mor do loito oficial e 

nosoutros con todo un 
mundo de peixe na 

b " cu erta 

se colaba pqlos imbor;. 
nais e· varría o corredor; 
qué lonxe quedaban as folgas . e as manifesta
cións composteláns, as reivindicacións de 
non sei cantas causas ... burros -que hoxe son 
demócratas de todas a vida- estaban á quen
tura do poder que viña de morrer e nós, Pepe, · 
Xose Mari e máis eu, estabamos no medio 
dun mar negro como os nasos pecados. Por ~aí 
camiñabari os meus pensamentos ·cando o pa
trón, p case a: .Piques de birar na A.gudela, 
berra a cuberta: "Paco, ¿e se irnos presos?" 
Non se trata de pantallar unha vez seco> pero 

· lembro que respostei que, se nos prendían te
rían que nos manter. Chegamos ó porto e tó
dolos patróns e mariñeiros andaban por alí, 
pois que fornas o único barco que saíu aquel 
día, e, ó veren a cantidade de peixe que traia-

/ mas, algúns viñeron botar unha man- para _ 
axudar a debagar. Enchemos. non sei cantas 
caixas de pescada terciadiña e faneca de tarar 
toda viviña saltando. 

Non nos prenderon nin ninguén se meteu 

non está para gaitas, nin 
sequera hai humor para 
celebrar acohtecemen-

tos longos anos desexados. É ben certo que a 
percepción política varia absolutamente de

. pendencio do punto de mira, cuestión esta que 
case sempre ignoran os nasos dirixentes. 

· Pasou xa un cuarto de século, moitas cau
sas mudaron e, o mesmo que hai un ano 
fun ó Porto celebrar o vintecinco aniversa-

. río do Vintecinco de Abril, convidado por 
uns amigos portugueses, prometo que este 
ano algo tamén caerá. Daquela non daba 
xeito, agora si. E falando de todo un pouco: 
¿Por que en Portugal se fai institucional
mente unha gran festa en tódalas cidades e 
vilas para conmemorar a caida do Salazaris
mo e en España ningunha institución cele
bra a do Franquismo? ... -Xa sei, disque aquí 
houbo reforma, non ruptura. Pois que cons
te que en Portugalsonche moi boa xente. • 

FRANCISCO CALO LoURIDO é Catedrático 
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O PRESIDENTE 
U.S.A. E -

ARELIXIÓN 

VITORINO PÉREZ PRIETO 

Os norteamericanos, que desde as últimas 
eleicións presidenciais deben andar xa con
tando polos dedos por desconfiar dos rnédios 
electrónicos, teñen fama de ser homes e 
mulleres moi relixiosos; máis aínda, hiper
relixiosos. E, como todo o excesivo, isto é 
malo. Como son hiper-relixiosos, calquera 
predicador farfullán de seguida atopa adep
tos; desde os borrachuzas que estamos afei
tas a ver nas películas do oeste, ata os traxe
ado~ e reaccionarios telepredicadores, aos 
que todas as barbaridades que poidan dicir 
se dan por boas, mentres non cuestionen o 
"arnerican way of life", ou se líen cunha mu
ller que non sexa a súa honorable señora, 
nai dos seus honorabilísimos fillos. Seica na 
aduana, unha das causas máis importantes 
que che pregúntan ao entrar no país é cal é 
a rúa relixión; pois se non tes ningunha, ou 
non es de calquera das mil e unha confe
sións "cristiás" existentes, non é ben visto. 

Dita o dita, é evidente que o novo presi
dente, para acadar os votos da maioría, ten 
que ser tamén unha persoa "moi relixiosa". 
E así parece cos aínda candidatos; Deus e a 
relixión estiveron tan presentes na campa
ña electoral norteamericana coma no Irán 
dos aiatolás. Xa o presidente saínte, o mi
ñaxoia do Clinton, debeu facer confesión 
pública do seu "horrendo pecado" ("no 
war for Motµca" berraban os negros masa
crados en Africa ... ! } ante unha nutrida 
congregación relixiosa, para non ser defe
nestrado prematuramente da Casa Branca. 

O republicano-conservador George W. 
Bush, afeito a firmar sentencias de marte 
cada mañá mentres molla os donuts no ca
fé, proclamaba cínicamente en cada mitin 
o seu "amor compasivo", mentres pregoaba 
que era unha persoa fondamente relixiosa, 
e defendía a pena de marte baseado na Bi
blia. "O meu filósofo favorito é Xesú Cris
to e a Biblia é o meu libro de cabeceira", 
seica dicía este home que se declara cri tián 
metodista practicante, ardentemente de
fendido polo telepredicador Pat Robertson 
e o reverendo Jerry Falwell, líderes da ultra
dereitista "Coalición Cristiá". Bush mesmo 
chegou a pedir perdón (electoral.. .) por ter 
asistido a un acto nunha racista e anticató
lica universidade de Carolina do Sur, que 
prohibe as parellas interraciais e predica 
que o catolicismo é un culto satánico. 

Pola sua banda, o demócrata-progresista 
Al Gore declárase tamén fervente cristián 
baptista, e ía aos actos relixiosos acompa
ñado ... de fotógrafos e cámaras de televi
sión. Seica dicía a cotío nos seus mitins; 
"Pregúntome que é o que faría Xesús ante 
determinada situación". El sabe que nos 
EE UU os ataques por ternas "relixiosos" 
son máis protagonistas na carreira electo
ral que a mellara da educación, a xeraliza
ción da asistencia sanitaria, os dereitos 
dos indixentes, o negocio da guerra, ou a 
política exterior imperialista que afoga 
aos países máis pobres do planeta. 

E un, que se declara humilde aprendiz de 
discípulo de Xesús de Nazaré, non pode 
menos que dicir: Perdóaos, Señor, porque 
non saben o que din nin o que fan, e utili
zan blasfemamente o teu nome. Xa falaba 
hai moitos anos Castelao dun crego cha
mado Solla, "que era moi bo e moi cren
te", que lle dicía: "Ti pon moito coidado 
en que ninguén queira facer xustiza con
tra ti en nome de Deus. ¡Non hai home 
máis ruín que aquel que pretende facer 
xustiza en nome de Deus!" (Cademos) . + 
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A equipa de ciruxia cardíaca do MEDTEC segue a traballar en POVISA, pésie a que o quirófano do Meixoeiro xa está rematado. A.N.T. 

Nos anos 96 e 97 contratou persoal 
a médio de recomendación e con critérios subxectivos 

O MEDTEC cóbralle máis ao SERGAS 

que ás compañias privadas 
*P.B. 

A equipa de ciruxia cardíaca 
do Medtec, que desde media
dos do 1999 traballa en Povi
sa, cóbralle menos ás com-

. paftias· privadas que .ao Ser
gas., A diferéncia no custe 
das lntervencións alcanza · 
n&lguns casos o 25% do pre
zo. Es.tes dados v'eñen su
marse ás irregularidades so
bre contratación de persoal 
nos anos 1996 e 1997 que de
tectou 'O Consello de Contas. 

O quirófano do .Meixoeiro xa está 
rematado pero a eqUipa de ciru
xia cardíaca do Medtec resístase 
a abadonar como sede de opera- · 
cións a cHnica Povisa. Traballar 
nestas instalacións ten. a ventaxa 
de poder atender tamén os en
cargos das compañias pr~vadas. 
Pero a estas aseguradoras, e se
gundo dan canta os próprios tra
balladores, o Medtec cóbralles 
menos que ao sector público. 

A falta de control da Consellaria 
de Sanidade a este respeito 
vense sumar o informe do Con
sello de Cantas dos anos 1996 
e 1997 no que se recolle que a 
sociedade utifizou critérios sub
xetivos para a contratación de 
persoal. Ter o "pelo rizado", "es
tar recomendado", "ser morena", 
"moi bonita" ou incluso "estar 
disposto a mancharse as mans" 
son alguns das valoracións que 
tivo en canta o Medtec á hora 
de contratar a 10 ATS e auxilia
res de enfermeria nestes anos. 
Unhas irregularidades que se
gundo manteñen qs traballado
res séguense a reproducir na 
actualidade porque non existe 
nengun control por parte da Ad
ministración sobre a sociedade. 

A empresa, encargada da selec
ción era Servizos Profesionais 
de Empresa (STT), na actuali
dade ilocalizábel, e a convoca
tória afectaba a prazas de ATS 
para desempeñar o seu traballo · 

os fins de semana na Unidade 
de Recuperación Postoperatória 
de Ciruxia Cardíaca. A selec
ción implic.ou unha primeira en
trevista por parte da empresa e 
unha selección firial que reali-
zou o director da unidáde. . 

Nas anotacións mamfscrúas 
que ·:figuran nos currículums en
viados por STT ao director da 
unidade poden lerse xuízos do 
tipo "recomendada por Tensi", 
"interesante", "intelixente", "pqu
co ,moldeábe1",. "aspecto extraór
dinário" "moi maior" "moi tí.mida 
e refr~ida", "moi cortita" óu in- . 
cluso "problemático sindical". 

No seu intor.me de fiscalización, o 
Consello de Cantas apónta que "o . 
respeito aos princípios de igU.alda
de, mérito e capacidade debe 
plasmarse nun procedimento a 
seguir e nunhas bases". O Con
sello critica que se 

sociedades e fundacións sanitá
rias e que se elimine a entrevis
ta persoat neste tipo de probas. 
A inciativa pretende evitar situa
ción s _como a detectada no 
Medtec~ por exemplo, na c_ontra- · 

.tación de 'persoal que en breve . 
se vai facer para o HospitaJ Co
marcal do Salnés. · 

O BNG soücita que se "estabele
za un sistema de baremación 
preciso co que se poida faeer· un
ha medición clara e pública dé 
cal é o resultado dos méritos de 
todos os aspirantes ás distintas 
prazas .ofertadas nas sociedades 
e fundacións sanitárias. Urxe un -
posicionamento claro e preciso 
para corre.xer semellantes arbi
trariedades", indica Ferreiro. 

Ferreir.o fai alusión tamén a ou
tras situacións na contratactón 
de persoal para fundacións pú-

blicas nas que se 
deixase en mans 
dunha empresa 
privada " tan am
plias faculdades" á 
hora de escoller o 
persoal e afirma 
que a "falta de 
ponderación de 
cada unha das fa
ses dentro do pro
ceso, a partici
pación dunha em
presa de selección 
externa que reali
za a baremación 
dos méritos e a 

Natguns casos 
as facturas que 
·paga o sector · 
público seuperan 
nun 25o/o ás das 

perceberon indí
cios de irregulari
dad es . Sinala 
que cando se 
contratou ao per
soal para o hos
pital do Barbanza 
e da Costa da 

. Morte apareceu 
unha empresa 
que facia aponta
mentos dun te
mário que non 
existia offcial-· 

aseguradoras 
privadas. 

importáncia da en-
trevista persoal son aspectos que 
non garanten a limpeza do proce,. 
so e impeden medir a obxectivi
dade na selección de persoal". 

Neste sentido o BNG ven de 
apresentar unha iniciativa no 
Parlamento, através do seu de
putado Francisco Ferreiro, res
ponsábel de Sanidade, na que 
insta á Xunta a incorporar repre
sentantes dos traballadores en 
todos os tribunais de selPcción 
de persoal que se realicen nas 

mente. 

Pero a Funda
ción Pública do Hospital Comar
cal do Salnés xa publicou no 
DOG o temário para a selección 
de máis de 150 traballadores e 
contratou u.nha asisténcia exter
na para a escolla de persoal. 
Unha empresa salmantina que 
ten as iniciais J.R.I. e que vai co- · 
brar por este traballo 5.487.000 
pesetas. A empresa vai colabo
rar en todo o proceso, incluiqa a 
corrección de exames para os 
que se prevé vanse apresentar 
máis de 3.000 persoas. • 

A min tanto 
meten 
"Hoxe levan aos bascas pero a 
min tanto me ten, porque eu 
non son basco", Roberto Del, 
gado parafrasea en LA HAINE 
a parábola de Bertold Brecht 
sobre os que finxian non ver as 
detencións e torturas da SS du, 
rante o Govemo nazi. "O Go, 
verno español e os grandes gru, 
pos económicos atoparon a fór, 
mula máxica para facer calar a 
todos os que movan un dedo 
coa intención de desordenar a 
orde establecida. O xuiz Balta, 
sar Garzón coordenou dende 
Donostia a operación Itzali que 
derivo a nove persoas acusadas 
de colaborar con Eta e rexistra, 
ron as sés da Fundación Joxemi 
Zumalabe e ABK. O detido 
Pat:xi Azparreñ, membro da 
iniciativa popular Bai Euskal 
Henia., que participou no mo
vimento de Obxección decla, 
rou que en comisaria soubo que 
fora seguido-e espiado durante· 
ano e meio, coas conservas gra, 
vadas e os pasos arquivados, pe, 

. ro sen wWi soia proba que me re
lacione coa.ET A Hoxe levan · 
aos bascos e non nos esta a iffi, 
portar porque p.ós non o somos 
pero xa se están a preparar para 
levamos tamén a nós e se non 
facemos algo chegará o 
momento no que sexa tarde 
demais para lembrarnos da le, 
xislación anti,terrorista, da lei 
Penal do menor ou <la 
inminente cadea perpétua".+ 

República 
bananeira 
"Un grande escándalo percorre 
o mundo", comenta GRANMA 
nun editorial sobre as 
eleccións norteamericanas. 
"Unha nube de escuridade 
arrodea o panorama político 
dos Estados Unidos. De novo 
paga esa nación o prezo da po, 
lítica criminal e xenocida dos 
seus govemantes contra a nosa 
pátria. Pasaron apenas seis me, 
ses (da retención de Elián) e o 
Estado da Florida é o factor 
clave da elección presidencial . 

. .. 4BUBUTAS,A?iUfUiAS ... 
t .PREtjOS{cur<.t05M'\BN'l'L 

'TAN ALTOS Y PA"R:ECiDO,.S 
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Esta vez a máfia botou toda a 
carne da grella para arreciar o 
bloqueo, frustrar as iniciativas 
de vendas de alimentos e me, 
dicinas e pighorar os fqndos 
cubanos retidos nos Estados 
Unidos. Que vai dicer agora o 
mundo? Como van a apagar o 
arruallo, a bulra e o escándalo? 
Como van desenlear o lério 
que cismaron? Xa non poden 
dar satisfaccion a ninguén; no 
meio de tanto truco, anomalia 
e irregulariedades, con simples 
recontos de votos e outras fór, 
mulas semellantes que en nada 
amañan os resultados e os vo, 
tos defraudados, as presións e 
os enganos para determinar o 
verdadeiro gañador. Poden re, 
contar mil veces os votos de 
Florida e ficar intacto o fraude. 
Dei.xando aparte a colosal cifra 
de tres millóns de dólares en 
gastos e propaganda eleitoral, 
que desprestíxia a pretensión 
de modelo democrático e de 
govemo do povo polo povo, 
na actual circunstáncia non lle 
queda aos diri.xentes dos Esta, 
dos Unidos outra alternativa 
que repetir as eleccións no Es, 
tado da Florida, para saber 
quen é o gañador e manter a 
ficción de que nese país existe 
algo que se asemella á 
democracia e non o que con 
tanto desleigo chaman unha 
república bananeira". • 

Norteamérica 
con Hitler 
Noam Chomsky fala no diário 
PÁGINA 12 de &s Aires so, 
bre a política de direitos huma
nos dos Estados Unidos. "Hai 
unha política ben definida de · 
intervir e soster barbaridades 
que se chama intervenmci6n 
humanitaria En 1999 todos fa, 
laban de intervenci6n humani
tária en Cosovo pero en 
Timor os paramilitares do 
exército indonésio expulsaran 
a tres cuartas partes da poboa, 
ción e práticamente ª 
destruiron o pafs. A. comeros 
do 99 a desfeita era maior alá 
que en Cosovo antes do bom, 
bardeo. Occidente xa non se 
opuxera ás barbaridades dos 
anos trinta. Mussolini, un su, 
poñer: nos arquivos secretos 
norteamericanos da época, li, 
berdados de a pouco, aprécia, 
se que o Departamento de Es, 
tado veu con bos ollos a inter, 
vención fasc:ista na Etiopía. 
Gabáronlle o éxito e Mussoli, 
ni era ben mirado en Gran 
Bretaña e os Estados Unidos. 
Roosevelt decia que era un ti, 
po decente, pervertido por 
Hitler. Tamén consideraban 
Hitler tiña que ter éxito ou as 
masas de pobres e erases meias 
desiluidas podian facerse de 
esquerdas. Iso foi en 1937". + 

PEPE FARRUQO / ARDI BELTZA 
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Exipto optou en 1805 seguir o . 
modelo de Ocidente. En Iden
tidades Asasinas descrebe 
aquil proxecto pero non di por 
que fracasou. 

Se cadra leva razón e nod res
pos te i a xeito. En que intre o 
acontecer destes países coUeu 
por un rego de decadéncia e irre
versi bi lid ad e? O que é certo é 
que Ocidente comezou a se afir
mar coma a civilización gañadora 
mentres os países de Oriente pró
ximo ingresaban na marxinación. 
Pode ser que a civilización árabe 
perdese antes a batalla, se cadra 
entre o século 1x e x11. Até ese mo
mento era unha civilización con 
ben de mostras de florecimento, 
que comezara por tomar empres
tado das civilizacions grega, índia 
e persa. Despois de ser imaxinati
va e criativa, parou. As explica
cións poden ser moitas: unha de
las é a diferente evolución políti
ca. Collendo por exemplo a Espa
ña musulmá, podemos ver a re
acción dos Almohades e dos Al
morávides que estaban a ser ata
cados polos cristiáns. Neutra par
te, en rexións coma a Mesopotá
mia, padeceran os ataques dos 
Mongoles. Confrontados a desa
fíos políticos e militares externos e 
á división interna, a civilización 
árabe bloqueárase. É unha expli
cación, non a única. Tamén pode
mos dicer que a toda civilización 
lle chega a decadéncia despois 
do esplendor. A evolución científi
ca e tecnolóxica do mundo a par
tir do século xv e xv1, acelerouse 
enormemente. Nun momento da
do a civilización europea salientou 
do resto do mundo e converteuse 
en civilización central. Por qué? 
Non saberia dicer. Se cadra por
que puido establecer áreas de li
berdade ou porque tivo capacida
de de construir institucións. 

Fala de civilizacións gañado
ras e perdedoras, pero e a im
plicación militar e colonial? 

Falo de gañadores e perdedores 
porque no xv111 hai unha loita mili
tar e durante esa confrontación, 
o mundo musulmán compraba 
que está en situación de inferiori
dade tanto porque non posue ar
mas modernas como polo nível 
de organización que fai que os 
exércitos napoleónicos puidesen 
con douscentos homes dobregar 
un exército superior. Así que 
neste tempo producirase unha 
fascinacion por Ocidente. Moha
med Ali importou armas e oficiais 
do exército de Napoleón pára 
que dirixiran o exército exípcio. 

Ocidente dominador produce 
o Síndrome de Estocolmo. 

En certa maneira. Mais o Sín
drome de Estocolmo dase cando 
alguén dominado teme ao que o 
ten reducido e procura acomo
darse á sua vontade. Senda al
go semellante, o que aquí se dá 
é a fascinación polo vencedor. O 
caso de Mohamed Ali en Exipto 

. foi caricaturesco porque el que
ría imitar a Franza en todo. 

GALIZA 
ANOSATEBRA 

Amin Maalo_uf, autor de A Viaxe de Baldassare 

'O saqueo do Terceiro Mundo foi unha 
axuda considerábel para reducir as 

tensións dos países ricos' 
* G. LUCA_ 

AMIN MAALOUF ESCREBE PARA CONSTRUIR UNHA PARÁBOLA: AQUELA QUE EXPLIQUE PORQUÉ A PROS
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NUNHA ESPLÉNDIDA TRADUCIÓN DE XABIER QUEIPO E MARIA DOLORES TO~RES PARIS, EDITADA POR XERAIS. 

obtén de Washington é deslei
go. Non é parecido? 

Difire un algo o problema entre 
Europa e os Estados Unidos, ain
da que é completamente certo 
que, sobre todo no campo da cul-

E por que fracasou se tiña tura, hai unha fascinación excesi-

bre todo no tempo en que o conti
nente estuvira entalado entre a 
Unión Soviética e os Estados 
Unidos. Coido que esta fasci
nación non se pode comparar á 
que sente un cidadán do Terceiro 
Mundo por Ocidente. Mesmo a 
ilusion pro-norteamericana dos 
habitantres da ex-Unión Soviéti
ca, que ten algo de caricaturesca. 

O.C.G. 

to da globalización e é a' primeira 
das vitimas. Nestes dias asisti
mos a un lério anecdótico pero 
revelador da fraxilidade dun sis
tema político que navegaba de 
xeito soberano e de súpeto des
cobre que ten unha longa tradi
ción de fraudes e irregularieda
des. O candidato que saia por fin 
elexido, virá cunha marca de ile
galidade. Non me parece que a 
globalización poida conducir só á 
dominación. Coido que hai fasci
nanción por certos aspectos da 
cultura norteamericana fronte a 

tantas condicións a prol. va. Pala nosa parte, cando tala-

Porque tamén tiña moitas condi
cións para fracasar. Dunha par
te, a povoación non participaba 
do que el soñaba; doutra, os pa
íses ocidentais cor:nezaban a mí
ralos con desleigo. El pensaba 
que alguns acenos de moderni
zacion abondaríanlle para gañar 
a sua simpatia pero ali habia un 
malentendido profundo. 

mos de Europa referímonos a 
xente que ten ~proximadamente 
o mesmo nível de vida dos norte
americanos. Non son pobres que 
miran para os ricos e ademais de 
ter unha renda semellante dispo
ñen dun patromónio cultural que 
non ten Norteamérica. Mesmo no 
campo científico, os europeus 
non están marxinados e en moi
tos aspectos levan a dianteira. A 
fascinación ten que ver coa difu

Europa debece por se parecer sión no mundo do modelo nortea
aos Esta<!~ Uni.dos7e ~º_qu~ _ 7 ~er!cano e tamén co porler,_so-

- - 4 •• ie. .. .:t. ...... ,¿ ...._ '._._ __ ... Ir-~ .. "• 

A globalización, non é o Impe
rio con outro nome? 

Asistimos a un fenómeno novo 
que é o da difusión das informa
ción s coas oportunidades de 
contacto multiplicadas exponen
cialmente. Ainda non sabemos 
onde conducirá a globalización, 
non senda a unha americaniza-

. ción. Se cadra a própria Nortea
mérica non P.~~ .. e -~~sgo~tar ao re- .~-

· cal Europa compórtase coma un
ha verdadeira demisionária. Can
do os europeus falan de cinema, 
escoitamos afirmacións coma 
esta: sí pero os norteamericanos 
teñen con que facer cine. Hai 
que ser sérios: Europa tamén ten 
meim¡ p íqufl JlBn lpt é·,vp._ntadE¡1 

·l 7 ' .,,. ,,, . . 
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de implicarse, ou de dominar un
ha dificuldade. A política cultural 
non se discute na Europa. Non 
se discuten cousas esenciales. 
O problema da língua en Europa, 
por exemplo, debe ser obxecto 
de reflexión, discusión e resolu
ción política. Como non se fai, 
vemos que a língua comun de 
~.uropa é o inglés. Non se pode 
construir a unidade só sobre a 
economía_ Non importan acaso 
os símbolos, a cultura, a política? 
E'sta atitude repercute sobre to
doí mesmo sobre a economía. 
Sen autoridade política, o euro 
non pode competir cunha potén
cia que ten unha moeda e toma 
decisións en función dela. 

Como pode unha civilización 
que califica de gañadora co
ma a europea aparecer nese 
relato como perdedora? 

Eu talaba sobre todo de civiliza
cion ocidental e en Ocidente pre
domina Norteamérica sobre Euro
pa. De certo, o atractivo ocidental 
é enorme sobre o Terceiro Mundo 
e non é sen razón que haxa 
tantas persoas do Sul que aspiren 
a viver no Norte. Os países de 
Ocidente son en xeral prósperos, 
máis libres e os avances da cién
cia, a tecnoloxia e mesmo da in
vestigación en humanidad~s esta
se a facer en Ocidente. E unha 
realidade obxectiva. 

A realidade da emigración de
sesperada é un feito que debe 
pe~ar hoxe na escrita dun no
velista de Oriente. 

Retírese aos que atravesan nas 
pateras, non? A emigración des
de o Líbano non se fai da mesma 
maneira, ainda que eu mesmo 
deixara o meu país en barco. Pe
ro é un problema real. Estando 
hai meses en Tanxer, puiden 
apretar o que significa non ter 
emprego nen perspectiva e como 
se conciben· esperanzas sobre as 
oportunidades na outra beira do 
mar. O pulo que move a xente 
das pateras é a desesperación. 

Mais o espazo de liberdade de 
Ocidente de que antes falaba, 
fundouse sobre a dominacion 
colonial. 

Seguramente leva razón. O que 
nun tempo se chamou saqueo 
do Terceiro Mundo foi unha axu
da considerábel para reducir as 
tensións internas dos países de
senvolvidos. Ainda máis: a Euro
pa non foi nunca un viciño bené
fico senon que actuoiJ sempre 
coma un continente vampiro pa
ra os que viven á sua beira. Mes
mo dentro do continente hai na
cións pobres que precisan ainda 
unha operación de integración 
para que saian do atraso. Porén, 
non debemos desculpar aos paí
ses atrasados e non ver os seus 
problemas internos, ás veces por 
problemas seculares de governo 
a todos os níveis. En Alxéria por 
exemplo, o herdo colonial foi te
rríbel pero isto non xustifica os 
erras do governo incapaz e dita
torial dos primeiros anos da inde
péndéncia. Hai que perguntar 
cantos anos terán que pasar ain
da para podermos cargar as cul
pas sobre o dominio colonial. 

Ben Bella di que o desastre 
foi o modelo imposto de de
senvolvimento post-colonial. 

Foi unha eleición errada, pero un
ha eleición. Tiñan agricultura e la
bregos pero os planos de desen
volvimento foron absolutamente 
irresponsábeis e ao mesmo tem
po houbo quen xuntou enormes 

. _ fortuq~s a_ 90Qt? d~§~s planos.• 
,.. ,.... t .J • 1 ,..._ r I 1 l _ • .> • 
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Máis de sete milleiros de persoas manifestáronse en Ferrol por segunda vez a prol da Transcantábrica pola costa. 

A Xunta sOstéri qUe Míaiádo fnterior non é negociábel 
; . ,_ .... 

A Trariícantábrica-cóít doas opcións, 
'comunicarse1 ou 'sair1 

-
*A.E. · · · '·· a ·Ferrol este fin de mes para 

. maríter 'unha . reunión cose alcal-
Os ~iciños de.Fei'rolterra 'mánifestáronse para demaiidafque a·: ·des do Norte gale·go: Afirm.an 
Trascantábrica siga· o seu trazado póla costa. O Govetno· central ·· , d~sde a Xunta que non vai· ir ne

. ten prazo até firiais de ano para m~ificar o trazado ante a UE, pero · .. ·gociar, 'senón que·a Xunta man

.: tanto el como a Xunta teiman que a c0iistrúcióh pór Vilalba é iñégo--" · tén o traxecfo da Transcantábri
ciábel. As mobilizacións pretende1flace~ múdar dé parecer ao PP; ·f."cá por Vilalba que propuxo o mi-

. ·· · · · · ·, · · · · '· . · , .-: · · nistério de Fomento. · · 
A manifestación celebrada en Xosé Guiña, o conselleiro de 
Ferrolterra deu os seus froitos. ' Política Territorial, desprazarase Pero o alcalde do Ferr.ol, Xaime 

'-. 

Voz Noticies 

Bello, sostén que "ainda esta
mos a tempo de facer a 
Transcantábrica pala costa. O 
Governo central ten de prazo 
até fins de ano para modificar 
ante a UE a sua proposta de 
trazado". Sostén Bello que é 
inesplicábel que sexa unica
mente na Galiza onde esta via 
se aparte da zona costeira, xa 

SUBSCREBASE!! 
Nome .................................. Apelidos ............................................. . 

............................................. Enderezo ........................................... . 

Suscrébome a A Nosa Terra por un ano/semestre ao prezo de: 
D Galiza/Estado/Portugal 9.000 pta/ano 4.500 pta/semestre. 
D Europa 10.920 pta. 
D América e resto do mundo 13.080 pta. 

Pagamento domiciliado 

Banco/Caixa de Aforras ............. : ............................ .. .............................. . 

Canta ou Libreta ITTD 1 1 1 1 1 [IJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Povoación ... : ................ .. ....... ..... . N.l.F .......................................... .. 

Província ..................................... País ............................................ . 

a) Subscricións para o Estado español D Talón bancário adxunto. 
b) Para o resto do mundo 

D :Xiro internacional a npme de A Nosa Terra. Apdo. 1.371 Vigo. 
D Cheque bancário adxunto. 
O Visa. 

Sérvanse tomar nota di:! atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu 
nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

Data Atentamente (Sinatura) 

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito 

Visa . Nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1· 1 1 1 1 1 

Data de caducidade do cartón (imprescindíbel) ........... ....... ........ .. ........... ....... ... . 
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que en toda Europa vai pegada 
ao Atlántico. "A Transcantábrica 
é unha infraestrutura pertencen
te á Rede Transeoropea de 
Transportes, concebida pola UE 
como instrumento imprescindí-

, bel para a vertebración territorial 
e a coesión social da periféria 
peninsular". 

Os grupos políticos e institu
cións de Ferrolterra, Ortega! e 
as Mariñas, agás os do PP, 
que tiveron un trasacordo e xa 
non apoian as reivindicacións, 
consideran que a decisión de 
excluir a Ferrol do itinerário da 
Transcantábrica non só ignora 
as indicacións e recomenda
cións dos distintos organismos 
europeus "senón que ignora e 
despraza a realidade económi
ca e social dunha zona que re
presenta case un tércio da acti
vidade de Galiza", en palabras 
de Xaime Bello. 

Desde o PP e a Xunta afirman 
que o paso por Vilalba non é 
negociábel e que Guiña lles re
cordará o que xa lles explicou 
en Setembro, comprometéndo
se a realizar unha via de alta 
capacidade polo litoral e outro 
enlace de Ferro! a Vilalba para 
conectar coa Transcantábrica 
en Cabreiros. Estes anacos fa
ranos a médias entre a Xunta e 
Fomento. A Xunta até Cabrei
ros e, fomento de Cabreiros a 
Vilalba. 

Aforros e 
impacto ambiental 

Afirman desde a Xunta que, 
deste xeito, se aforrarán 50.000 
m illóns de pesetas e tamén 
aminorarán moito o impacto 
ambiental. Desde o BNG, o seu 
deputado Rodríguez Feixoo 
considera que este trazado o 
único que fai é "priorizar os in
tereses das multinacionais" . 
Para o BNG é sintomático que 
a Xunta tale de "darlle unha 
saida" ou da "saida da 
Transcantábrica", cando as es
tradas o que se fan é para "co
municar". Estes douis concep
tos semellan ser os que mar
can as diferéncias entre ambas 
opcións, a consteira e a do in
terior. 

Para os que puxan porque a 
Transcantábrica siga pola cos
ta, o que se trata é de comuni
car esta zona importante de 
Galiza do millor xeito posíbel. 
Para a opción do "interior", se 
ternos en conta a terminoloxia 
empregada, do que se trata é 
de comunicar o centro de Gali-
za co exterior, sen ten en conta 
os intereses internos, segundo 
acusacións da Mancomunidade 
do Ferrol . 

Para os membros da Plataforma 
polo trazado costeiro, a opción 
da via de alta capacidade pola 
costa, así como a conexión As 
Pontes-Vilalba son só "sucedá
neos" que nor:i resolven os pro
blemas de comunicación destas 
comarcas, quedando tan illadas 
como están hoxe. En primeiro 
lugar porque non saben cando 
se van a realizar e, en segundo 
porque a sua capacidade non 
servirá para a demanda actual, 
ao ter só dous carrís. 

"Se segue a liña que debia de 
ter a Transcantábrica, porque 
non lle tan outros dous carrís?", 
pergúntanse os da Plataforma. 
Para eles que hai son"outros in
tereses económicos ocultos".• 



·-

Cámbios no ciclo 

MANuELCAO 

Praticamente, todos os meios de comunicación e os principais 
axentes. económicos e políticos concordai:i na idea que a situa, 
ción económica vai entrar nun periodo de recesión ou, ao me, 
nos, cámbio de ciclo debido a diversos factores económicos. 
Os dados da conxunt:Ura empezan a manifestar unha desacele, 
ración clara dos índices clave preparando cada un dos axentes 
económicos e sociais a sua estratéxia para encarar o que pare, 
cen ser tempos difíciles para o crecemento económico global. 

O paso do tempo fará que se confirmen ou non tan preo, 
cupantes perspectivas pois como se sabe en economia é 
máis fácil explicar o pasado que prever o futuro. De todas 
formas os actuais observatórios e indicadores da conxuntu, 
ra detectan rápidamente os cámbios de tendéncia e tamén 
moi pronto poden poñer en funcionamento as medidas pa, 
ra contrarrestar o deterioro da situación. 

Polo que se refire ao Estado español, a caída do euro e a subi, 
da dos prezos do petróleo parece retrotraernos aos tempos dos 
shocks petroUfe:ros de principios e finais dos 70, mais a situa
ción actual é bastante diferente. A cuantía da factura enerxé, 
tica é moito menos importante debido ao peso que tenen es, 
tas importacións no conxunto das compras ao exterior. Acle, 
mais, a suba dos prezos favorece as contas de resultados das 
petroleiras españolas e incrementa os ingresos do Estado. lso 
si, reactiva os incrementos de prezos que son sofridos de xeito 
desigual polos colectivos sociais e empresariais castigando a 
aqueles con menor capacidade de presión e negociación. De 
todas formas a tendéncia inflacionista é parella en toda Eur0' 
pa ainda que o Estado español vai, como sempre, por diante. 

A política económica española encara o aumento do prezo 
do petróleo de xeito similar ao resto dos países europeus 
lonxe das "diferéncias" doutras épocas sendo de esperar 
unha maior capacidade de influéncia sobre os paises e em
presas petroleiras e unha reacción dos mercados e das tec
noloxias para reaxustar o poder dos proprietarios do crú. 
As eivas fundamentais da economía española seguen es, 
tanda na economia produtiva. Pasados os anos o entrama
do industrial e tecnolóxico español segue a ser feble e moi 
localizado nalgunhas rexións. A relativa incapacidade para 
xerar emprego -unha vez descontados os incrementos esta
tísticos derivados das modificacións metodolóxicas e ac, 
tualizacións periódicas do INE- é unha consecuéncia lóxi
ca dunha economía que non avanza en capacidade indus, 
trial e tecnolóxica, recebe menos novos investimentos do 
exterior, desaproveita as novas oportunidades da economia 
global e s6 mantén parte das capacidades preexistentes. 
Asi, a caída do euro que poderla favorecer un aumento das 
exportacións vese limitada pola febleza do entramado em
presarial e pola orientación cara Europa da maioria das ex
portacións, penalizadas por enriba polo diferencial de in
flación. Asi, é impensábel unha declaración dun ministro 
español valorando positivamente un euro babeo tal como, 
en cámbio, declarou o primeiro ministro alemán. 

'A tendéncia inflacionista é 
parella en toda Europa ainda que 

o Estado español vai, como 
sempre, por <liante", 

Polo que se refire a Galiza, a situación é semellante á españo, 
la con pequenas diferéncias de intensidade e maior ou menor 
grao de febleza e dependéncia. A actividade económica rela, 
donada coa xestión dos recursos públicos palas diversas Ad· 
ministracións rende ·a relativizar a influéncia dos ciclos na 
economia galega. A escasa pero cualitativamente sólida in, 
dústria preexistente soporta ben os cámbios producidos a ni, 
vel internacional pero é insuficieílte para xerar aumentos de 
emprego significativos. O sector público aqui dominante ac, 
tua á vez como colchón amortiguador e limitador ou pexa 
das enerxias creativas influindo na sua evolución as preferén, 
das· da actual equipa guvemamental de Madrid e Santiago 
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Galiza ten excelentes condicións para liderar unha ganderia sá 

A nova crise do 'mal das vacas tolas' 
pon en cuestión a política agrária actual 
A praga do 'mal das vacas tolas' esténdese ás carreiras por 
toda Europa. Fráncla, ltália, Portugal, Gran Bretafta e Bélxl
ca tlveron que enfrontarse directamente aos brotos desta 
doenza entre a sua povoación. Os demais parses vense 
ameazados de se contamfnar cunha carne envelenada, pro
duto dun sistema de crianza que só procura os méxlmos 
gaños sen atender a crJtérlos de saude. Desde Gallza, for
múlese un novo modelo, baseado na calidade e na natureza. 

Europa vive arestora a sua 
máis grave crise alimentária 
desde o aillamento da ganderia 
británica logo de se produciren 
os primeiros abrochos do 'mal 
das vacas tolas'. Fráncia proi
biu as fariñas animais (vísceras 
e ósos de vacas, porcos, coe
llos, ovellas ou polos pasados 
~ola trituradora) na alimenta
ción do seu gando vacun. ltália 
boicotea o consumo de carne 
roxa nos comedores escolares. 
O Estado español fechou as 
fronteiras ás vacas adultas vi
vas que crucen os Pirineos. 
Portugal estuda clausurar vá
rias explotacións por medo a 
que estean mantendo animais 
infectados. Ao tempo, a reper
cusión mediática cria certa psi
co se entre os consumidores, 
que sospeitan de todo o produ
to á venda. 

Para Lídia Senra, secretária xe
ral do Sindicato Labrego Gale
go (SLG), unha das organiza
cións máis comprometidas coa 
procura dun .novo modelo gan
deiro alleo á indústria intensiva, 
a situación é moi grave e af~cta 
definitivamente ao sector en to
da Europa. "Esta situación ac
tual é consecuéncia directa a 
moitos anos de política agrária 
errada, enfocada a beneficiar 
as grandes indústrias agroali
mentárias e farmacéuticas, que 
xogan coa saude dos consumi
dores ao seu xeito baixo a ex
cusa de 'Ctmseguir o maior be
nefício posíbel. Esta doenza xa 

existia hai mo,ito tempo, sen 
diagnosticar. E lóxico que xa 
hoxe estean sufrindo as reses 
outros problemas que no futuro 
vannos traer preocupados." 

A sindicalista reflexiona sobre 
os peares que sosteñen a in
dústria gandeira e os prexuízos 
que os, consumidores sofren a 
diário."E unha tolémia engordar 
as reses con fariñas animais 
que non están suxeitas a nen
gun control e que se sabe que 

· son nocivas. Parece ilóxico que 
se utilicen compoñentes quími
cos para acelerar o seu creci
me'nto e que, incluso, se estea 
a procurar a maneira de intro
ducir a enxeñeria xenética nes
te proceso". Senra considera 
que se debe dar un cámbio ra
dical no modelo existente e im
poñer fórmulas compatíbeis coa 
natureza, nunha volfa aos siste
mas de crianza tradicionais. 
"Cómpre volver á terra e reivin
dicar o xeito de criar dos labre
gos galegas. Agora mesmo es
tá castigado criar as vacas con 
herba, en explotacións tradicio
nais, ao só percibii"en primas os 
gandeiros que aposten polo en
silado." 

Mudanzas radicais 

Como alternativa, Lídia Senra 
recoñece que a dia de hoxe a 
sociedade non está suficiente
mente concienciada, pero si apta 
para recoller e entender que se 
está a xogar co seu futuro e a 

sua calidade de vida. "Non se 
lles pode exixir aos cidadáns 
que fagan eles os cámbios que 
non fanos seus govemantes. 
Deben ser estes os que favore
_zan que a ganderia dea riqueza 
non a calquera prezo, senón 
cumprindo as regras que os 
consumidores lles demandan. 
Por iso, hai que dicirlle á xente 
que non deben pensar que toda 
a carne está baixo sospeita. Por 
serte, hai moita carne no merca
do que pertence a animais sans 
porque sans son os modos de 
alimentales." 

Nese labor de mudanza, o SLG, 
integrado no CPE europeu e en 
Vía Campesiña, a internacional 
dos sindicatos labregos do mun
do, participa en todas as reivin
dicacións diante da Comisión 
Europea e os diferentes cúmios 
de xefes de governo que perse
guen unha rectificación total na 
política agrícola. "Só cando se 
mude o sistema, poderemos ga
rantir que nunca máis a comida 
vai ser veículo de enfermidades. 
Se logramos que se prime a la
bran za natural, os beneficios 
serán para todos." 

A secretária xeral da central la
brega recoñece que en Galiza 
poden darse-as condicións idóne
as para estoutra ganderia. "A pe
sar de que ternos moitas dificul
dades, por mor do acoso político 
que sufrimos, si podemos ser un
ha poténcia en agricultura natu
ral". O certo é que a maioria das 
indústrias de ganderia e agricul
tura industrial están situadas en 
países do norte de Europa (esta
dos que máis sofren o 'mal das 
vacas tolas') e que as rexións do 
sul están nun difícil paso cara á 
desaparición dos seus modos tra
dicionais ou cara ao liderato dun
ha labranza diferente. • 
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· . En Novembro o grupo máis inflacionista foi o de carburantes e combustíbeis 
. . 

Inflación e desemprego ratifican o cámbio de ciclo económico 
~ RAMÓN MACEIRAS 

O desemprego e a inflación 
manteñen a tendéncia ao alza 
que se observa ao longo do ano 
1999 e anuncian un novo ano 
mais duro para os cidadáns que 
padecen as políticas do PP. 

O Índice de Prezos de Consumo 
(IPC) aumentou un 0,3% en Ou
tubro pasado, co que a taxa acu
mulada de inflación subiu até o 
3,3% e o interanual (últimos doce 
·meses) situou-se no 4%, segun-

do informou o Instituto Nacional 
de Estadística (INE). A inflación 
subxacente, que exclue a varia
ción dos prezos enerxéticos e 
dos alimentos frescos, medrou un 
O, 1 % e situou-se no 2,8% en taxa ' 
interanual. O grupo máis inflacio
nista respecto ao pasado mes foi 
o de carburantes e combustíbeis, 
que medrou ún 1,9%, mentres 
que vivenda e cultura aumenta
ron o 0,7% e o vestido un 0,5%. 

dados do 111 Trimestre da En
cuesta de Povoación Activa 
(EPA) e o próprio INE adverte 
que "se observa unha lixeira de
sacelerazón no ritmo de criación 
de emprego (que pasa do 4,3% 
ao 4,2%) e na taxa de activida
de (a relazón entre a povoación 
activa e a povoación en idade 
de traballar) cuxo .aumento pa
sou dunha taxa do 2,3% a unha 

Galiza atóp~se 
entre as sete 
comunidades 
nas que medrou 
o paro por 
encima da meia 
estatal. · do 2, 1 % ao feche do terceiro tri

mestre de 1999 e do 2000. 
En canto ao desemprego, esta 
semana dérorn~e a coñecer os A enqulsa publicada polo INE 

1 ifiiil191'49 

Wall Street prepárase para o alza 
de se ratificar a vitória de Bush 

O primeiro reconto en Florida mantén a li
xeira vantaxe de Bush sobre Gore. Ambos 
candidatos negócian para evitar que o proce-

. so eleitoral chegue a unha batalla aberta nos 
tribunais e Gore impugne as eleicións. O que 
está claro é que a vitória dos republicanos é 
ben acollida polas compañias de armamento, 
tabaco e farmácia. Todos esperan que o Dow 
]ones ascenda até os ceus de confirmarse a vi
tória de Bush. Wall Street poriase nervoso se 
Gore se decide a impugnar as eleicións 

A vitória de Bush nas eleicións en EEUU se
gue ainda sen confirmar, pero Internet bota
ba fume o pasado mércores: "Boas notícias. 
para o setor da biotecnoloxía: gañou Bush'', 
podia-se ler nun chat de Y ahoo!. "Cando co
meza o i;all y?", contestaba outro contertúlio, 
facendo referéncia ao desexado ascenso da 
Bolsa norteamericana. A realidade das ·pri-

. · meirás horas posteieitorais fixo que se pasase 
da eufória aos nervos nos mercados ante a in
certidume polo resultado dos comícios máis 
reñidos da história de EEUU. 

O Dow Jones agudizou as· suas perdas o xoves 
ao coñecer-se as primeiras denúncias sobre po
síbeis irregularidades nas eleidóns. A posibili
dade dunha impugnación por parte de Al Go
re era moi factíbel,. ainda cando existe · un pro
ceso de negociación que pretende evitalo so
bre a base de que Gore recoñeza a Bush como 
gañador se o resuldado do recomo en Florida 
mantén a vantaxe do candidato republicano. 

. Dmante ·os meses de campaña pola presidén
cia, o apoio nunca explícito dos analistas bur

.. sátis estivo sempre do lado de George W.Bush, 
o candidato republicano. Os compromisos so-

ciais do vice-presidente Gore, a política me
dioambiental que buscaba esluir o ascenso de 
Ralph Nader, o candidato do Partido Verde, e 
o seu intención de recortar os benefícios das 
empresas farmacéuticas e tabaqueiras fixérano 
acreedor das antipatias do mundo empresarial. 
As grandes corporacións pertenceRtes aos sec
tores arneazados por un trunfo demócrata fo
ron as que mellar comportam~pto tiveron en 
Bolsa desde o-pasado martes .. 

Á espera dunha confirmación do trunfo de 
Bush, os inversores comezaran a tomar posi
cións. Tras un ano plagado de sobresaltos e 
un mes de outubro, como rn·arca a tradizón, 
do máis anodino, os analistas esperan - una 
vez aclarada a crise eleitoral- recuperar par
te do terreo perdido nos pouco máis de dous 
meses que fican até que finalice este exercí
cio. Pero ante a inesperada demora na pro
clamación do presidente, a vérdadeira reac
ción da Bolsa americana producirase nos 
próximos días. · 

Que, vai facer Bush se gaña? O govemador de 
Texas centrou a sua proposta económica na re
forma fiscal. Os analistas non eren que chegue 
tan lonxe como prometeu, ainda que confian 

·, sobre todo en que deixe moita mais liberdade 
ao mercado, fuxindo do intervencionismo que 
se presumia ao seu opoñente.· Bruce Steinberg, 
economista chefe de Merrill Lynch, afirma en 
The Wall Street]oumal que "non está nada cla
ro que parte do programa será levado á prática, 
ainda que o recorte de impostas será inferior 
ao anunciado". Segundo Steinberg, alguns sec
tores industriais, como o farmacéutico e o de 

· telecomunicacións, v~rianse favorecidos polo 
tnulfo do candidato republicano. 

2~ Agricultore6 

A NOSA TERRA 

A sombra do presidente republicano promete 
ser alongada sobre as autoridades encarregadas 
de protexer a competéncia. Microsoft e AOL
Time Warner, ambas con. causas pendentes 
nos tribunais, esperan que a solución aos seus 
casos respeitivos se achegue máis aos seus inte
reses tras o relevo na presidéncia dos EEUU. 
Bush confia moito na sabiduria do mercado e o 
bó facer das empresas para continuar cos éxitos 
económicos dos seus predecesores. Con todo, o 
listón está moi alto. Os oito anos de adrninis
trazón demócrata rematan cun cadro rnacro
económico impecábel. O mérito do trunfo de 
Bush, de ratificqrse finalmente, pode ser maior. 
"Historicamente foi moi difícil conseguer a 
presidéncia cando a economía ia tan ben", di 
Christine _Callis, analista de Merrill Lynch. 

Clinton deixa o periodo de expansión máis 
longo da economía americana, que afronta o 
repto de iniciar, agora con outro presidente, o 
seu undécimo ano de medra. A máxima aspi
razón das empresas é que se cumpra o aforis
mo: "que todo mude para que todo siga igual". 

Pese a que no terceiro trimestre a medra do 
PIB só se situou nun moderado 2,7%, a infla
ción está controlada e a taxa de desemprego se 
atopa en mínimos históricos. O descenso do 
índice de confianza dos americanos na econo
mia, influido pola volatilidade de Wall Street 
ao longo deste exercício, tampouco non embo
rronou a situación actual. De feíto, o presiden
te da Reserva Federal, Alan Greenspan, non 
puido ocultar a sua satisfacción ao comprobar 
que se está a facer realidade o seu' desexo sobre 
o suave aterraxe da economia americana, á vez 
que se alonxan as posibilidades dun requenta
mento do sistema.+ 

revela que o emprego medrou 
en todos os sectores, salvo na 
agricultura. O aumento <;fo em
prego foi especialmente notábel 
na construción, cun incremento 
de máis de 40.000 ocupados 
respecto ao trimestre anterior e 
no sector de servizos, con 
125.500 empregos netos máis. 
Emprego este tradicionalmente 
estacional e que se destrui rapi
dam ente en épocas de crise. 
Ademais, a distribución do de
semprego no estado español re
flecte fortes diverxéncias entre 
as distintas autonomias, desde 
unha taxa meia de case o 25% 
en Andalucía a pouco máis do 
6% en Navarra. Galiza atópase 
entre as sete comunidades nas 
que medrou o paro por encima 
da meia estatal. 

Á lus dos resultados da EPA, o 
emprego temporal medrou pro
porcionalmente mais que o inde
finido, ainda que en valores ab
solutos aconteza o contrário. En 
concreto, o emprego indefinido 
aumentou un 1, 1 % no trimestre, 
case a metade da taxa de au
mento do emprego temporal, 
que foi do 2, 1 % no mesmo perí
odo. A finais do pasado mes de 
septiembre, o 32,3% dos empre
gados tiña un contrato temporal. 
En Galiza, a cifra é do 35%. 

A princípios desta semana o 
Banco de España fixo público o 
seu habitual informe trimestral 
da economia española onde se 
apresenta a valoración da activi
dade económica que realiza o 
banco central. De acorde con 
este informe a economia do es
tado español experimentaria un
ha lixeira desacelerazón no ter
ceiro trimestre do ano, atinxindo 
unha taxa de medra interanual 
do PIB do 4% fronte ao 4,2% re
xistado no trimestre anterior. 

Estes dados, que son perfeita
mente congruentes coa percep
ción que compartimos a maioria 
dos analistas de conxuntura, vi
rian xustificados, case na sua 
totalidade, por unha certa desa
celerazón do gasto privado, xa 
que o sector exterior manteria a 
sua aportazón á medra, ainda 
que con menor dinámica, tanto 
exportadora como importadora, 
mentres que o conxunto da for
mación bruta de capital poderia 
ter freado o ritmo de deterioro 
que mostraba nos trimestres an
teriores, como consecuéncia da 
fortaleza da construción e da 
estabilizazón nas taxas de 
avance da inversión en equipa. 

Á marxe destes dados pontoais, 
este informe inclue tamén unha 
série de valoracións que poden 
ser de interese á hora de anali
sar as perspectivas imediatas 
da economia do estado español. 
Por unha parte, se constata que 
as condicións de renda familiar 
se .están deteriorando sensibel
mente, o que se traduce nunha 
redución das taxas de aforro fa
miliar. lso, unido a unha signifi
cativa dinámica inversora desti
nada básicamente á edificación 
residencial, provoca a redución 
da capacidade de financiación 
das famílias até níveis que non 
se reflectiran na história recen
te, o que rebaixa a expansión 
da riqueza e, por tanto, a capa
cidade de .consumo a futuro.• 
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Camioneiros 
desPedidos 
por Cortizo 

Xosé Luis Collazo é chofer 
de profesión e leva no 
mundo do transporte por 
estrada máis de . 18 anos, 
dos cales 11 estivo traba, 
liando para a empresa Alu, 
mínios Cortizo S.A. El e 
outros nove compañeiros 
-cinco dos cales estaban 
contratados por Extrusio'-
nados Cortizo- veñen de. 
receber do Grupo empresa, 
rial a carta de despido sen 
~oñecer as razóns polas ca
les os seus directivos· deci
diron prescindir dos seus 
servizos. 

Como camioneiros destas 
empresas e en representa, 
ción do Sr. Cortizo estiveron 
desempeñando o seu traballo 
"percorrendo toda Europa". 
Realizaron "cantas tarefas 
nos encargaba, sen faltar 
nunca a nasa obriga e estric, 
tamente co marxe de tempo 
que nos requería a empresa 
nas viaxes máis longas e 
complicadas" o ·que lles .su, 
puxo "moitas horas de máis 
que xamais foron abonadas e 
agradecid-as". 

Pésie a isro a empresa deci, 
diu despedilos chegando a 
solicitar, segundo cantan, a 
algun deles e en reunión pri, 
vada, "que declararamos en 
contra dos nasos próprios 
comp_añeiros oferecéndonos 
a cámbio a readmisión". Os 
traballadores negáronse e 
agora atópanse con que os 
compañeiros que ·os están su, 
plindo acuden ao xuízo para 
testemuñar en contra deles. 

Os camioneiros despedidos 
discúlpanos e falan do me
do que produce o Sr. Corti, 
zo entre os traballadores e 
viciños dos povos nos que 
se ubicah as empresas "con 
continuos arrebatos de fú, 
ria e ameazas, chegando ao 
ponto de ·despedir por mo, 
tivos tan-espúreos .como- .a 
afiliación política dun tra, 
hallador", din. Neste caso 
o traballador non conse, 
guiu a readmisión pésie a 
que a rnuller do mesmo 
chegou a encerrarse no 
Concello de Rois. 

"Nos mesmos ternos recurrí, 
do tanto ao Sr. Fraga, corno 
a Inspección de T raballo e á 
Consellaria de Relacións La, 
borais, non obtendo resposta 
algunha , agás no caso de 
Fraga, que contesta, pero 
non di nada", indican. Na, 
mentres Cortizo está de boa · 
hora. Non hai rnoito recebeu 
da Xunta a medalla Castelab 
en calidade de "ernpresário 
modelo".+ 
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As manifestacións en contra do exército español repetíronse ao longo dos últimos doce anos. A. PANARO 

Remata a mili pero os antimilitaristas seguen en cadeas militares e á espera de xuízo 

Que pasa cos insubmisos e os desertores? 
'* PAULA BERGANTIÑOS 

Alberto Naia ·durme de Luns a 
Xoves na cadea militar da Co
ruña. Está preso por negarse 
a facer a mili. Fíxose insubmi
so no cuartel e foi declarado 
desertor. Condenárono a dous 
anos, catro meses e un dia de 
prisión. É un dos case que 
médio millar de mozos que se 
declararon insubmisos na Ga
liza. Moitos deles ~on ou van 
ser castigados, pésie a que o 
13 de Novembro se celebrou 
o derradeiro sorteo da mili. 

Naia achegouse até Composte
la e participou con outros com
pañeiros antimilitaristas na con-

. centración convocada con moti
vo do último sorteo da mili. A 
Asemblea Nacional Antimilitaris
ta (ANÁ) celebra que deixe de 
ser obrigatório o paso polo exér
cito, pero non dá por finalizado 

- o seu traballo. "Rematou a mili, 
non o militarismo", indican. Ago
ra, o seu primeiro obxectivo é o 
de desenmascarar a "trampa" 
da profesionalización. 

Ao tempo, moitos mozos que no 
seu dia se declararon insubmi
sos, seguen a espera de xuízo, 
P,Or un delicto que xa non existe. 
E o caso de Maurício Castro 
que vai ser xulgado en Ferrol o 
13 de Decembro. 

A outros, como Alberto Naia e 
Joseph Ghanime, preso en Alca
lá, ainda lles queda un ano de 
prisión. "Cando decidimos facer
nos desertores -explica Naia- xa 
se empezaba a talar da profesio
nalización do exército. Daquela 
pensabamos que era o mellor 
momento para amasar a insub
misión como unha loita pacifista 
de marcado carácter antimilitaris
ta". Na actualidade doce mozos 
de todo o Estado están presos 
acusados de desertores e faltan 
por xulgar outros déz que tamén 
ficarán, segundo indica Naia, 
"pres_os de consciéneia". 

os outro_s dous galegas que se 
declararon insubmisos nos cuar
teis e que pasaron 19 meses 
nunha cadea militar. Agora Ra
miro Paz valora de xeito "positi
vísimo" o fin de SMO "polo feíto 
de que a metade da povoación 
xa non vai ter que pasar de xei
to obrigatório pola escola de va
lores reaccionária que é o exér
cito". Igual que os seus compa
ñeiros, descoñece cal vai ser a 
actuación da Administración cos 
insubmisos que quedan por xul
gar. "O normal seria anulár os 
expedientes abertos", indica. 

O certo é que polo de agora a 
responsabilidade recae nas 
maris dos xuices e fiscales. Até 
o momento, e a respeito da 
sua actuación, a norma foi a 
discrecionalidade e a dispari
dade de critério para dictar e 
aplicar as condenas con penas 

que segundo o novo Código
Penal podían ascender a 14 
anos de inabilitación -"morte 
civil"- e multas de até 36 mi
llóns de pesetas. 

Pero en Catalunya e Euskadi, 
hai tempo que os xuices optan 
maioritariamente por absolver 
aos acusados. Na Galiza tamén 
hai precedentes. O primeiro ca
so foi o de Gabriel Sánchez lba
rra. Previamente déranse casos 
de xuices que pedían o indulto, 
pero sempre baixo condena. 

Hai dous anos as estatísticas do 
próprio Consello Galego de Ob
xección poñian de manifesto co
mo a maioria dos obxectores se 
amosaban contrários á obrigato
riedade de substituir cun traballo 
voluntário os nove meses de mi
li. O 64% dos obxectores inque
ridos respondían que non esta-

rian dispostos a facer o "volun
tariado" de non ser obrigatório. 

En calquer caso os insubmisos 
coinciden á hora de sinalar o 
éxito da sua extratéxia e o fra
caso do Governo central á hora 
de tentar "criminalizar" aos anti
militaristas. "O SMO non desa
parece por altruismo do Gover
no de Aznar -sinala Emílio Ro
mero, un dos últimos xulgados. 
Estes doce anos de insubmisión 
sentaron as bases para que a 
sociedade demande a sua su
presión. Trataron de criminali 
zarnos, como criminalizan cal
quer organización que cuestione 
o sistema, pero o movimento 
antimilitarista gañou o debate. 
Na sua man está non continuar 
polo camino represivo. Noutras 
zonas do Estado os xuices xa 
se negan a seguir xulgando por
que é absurdo", aponta. • 

Os novos militares profisionais 
pasarán anos con contratos lixo 
Desaparece o Servizo Militar 
Obrigatório, e o Governo cen
tral gástase 18.000 millóns de 
pesetas nunha ·campaña publi
citária co fin de que os mozos 
e mozas con menos recursos 
económicos pasen a engrosar 
as filas do exército profesional. 
"Tratan de apresentar unha 
imaxe dulcificada do exército, 
facendo fincapé na incorpora
ción das mulleres e nas mi
sións humanitárias", comenta 
Francisco Man~ique respre
sentante da ANA no Consello 
Galega de Obxección de 
Conciéncia. 

Domínguez, portavoz da ANA. 
Existe falta de liberdade de 
pensamento, consciéncia, reli
xión e de expresión. Está proi
bido talar en galego, hai que 
solicitar permisos para poder 
reunirse, mudar de residéncia, 
viaxar, casar. Non se aceitan 
reclamacións, non hai diereito· 
sindicais nen nada que se lle 
pareza". 

chegar é o de cabo e as titula
cións militares non se recoñe
cen na vida civil. A sua misión 
é ir a guerra. Son causas que 
os mozos e as mozas deberian 
valorar", engade. 

A ANÁ programa actos infor
mativos para contrarrestar a 
campaña publicitária do Gover
n o. "Tratan de esquivarnos 
-explica Manrique. Programan 

Domfnguez critica que o Gover- actos en vilas pequenas e de 
no trate de facerlle crer á moci- xeito discreto para evitar a no-
dade que oferece un emprego sa presenza. Saben que a sua 
ben pagado, cando a realidade propaganda, pode desenmas-
é ben diferente. "Fan contratos cararse facilmente". Outra das 
blindados de entre 6 e 7 anos e iniciativas da ANÁ é promover 

"Denunciamos que a profesio- con soldas que non superan o a obxeción fiscal entre os con-
nalización é unha trampa en mínimo interprofesional. Exis- tribuintes. É dicer , que non 
canto a que se oculta a falta ten moitas dificuldades para as- destinen parte dos seus impos-
de direitos que teñen os sol- cender, despois de tres anos tos ao gasto militar, senón a or-
dados e as verdadeiras condi- como soldado profisional o ganizacións que teñan finalida-

Ramiro Paz e Eliaffe. ~pz~~ ... ~Qfl· .~., ~ ,f.~ig.1;1~ labnai~¿0¡Í[tl~. i<;~ ~e~J.J,~?.·.·· . ..-.9r~Q , R.,l¡JP@J}Pfoef11 que~,-~~ í. J?;~P~ ,.,._,~i.;q!3~~p!f¡ifil}~c;., ... 1:.i ;;fr .. ~:;r,,l1 
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Ao tempo, mostrouse unha exposición adicada a Vítor Casas 
- -

Pontevedra homenaxea e adica unha rua 
aos mártires de Novembro do 36 
A mañá do 12 de Novembro 
deste ano viviuse con emo
ción en Pontevedra. Tiveron 
que pasar 64 anos desde 
aquela madrugada na que 
dez demócratas morrian fusi
ladas despois dun simulacro 
de consello de guerra no que 
os defensores da legalidade 
foron acusados de subversi
vos. Agóra unha rua lembra 
aqueles mártires da liberdade. 

As famílias dos asasinados na
quel dia e os responsábeis do go
verno municipal de Pontevedra 
foron os protagonistas do acto de 
homenaxe a estes mártires da 
República, que ateigou o Salón 
de plenos do Consistório, sede 
alternativa á própria rua adicada, 
por mor da chúvia. O alcalde, Mi
guel Anxo Fernández Lores e o 
portavoz socialista, Roberto Ta
boada, ratificaron, coa sua pre
sénci a, o apoio institucional á 
lembranza daquelas dez casas 
esgazadas pola traxédia da re
presión franquista. Por parte da 
oposición, nengun dos membros 
do Partido Popular arroupou as 
famílias durante o acto. 

A homenaxe tivo intres de grande 
emoción e incluso bágoas ao se 
resgataren do esquecemento as 
duras horas da marte dos repre
saliados_ A xuntanza familiar foi 
multitudinária. Descedentes de 
T elmo Bemárdez chegaron des
de México para honrar o seu de
funto. Un dos seus tillos, Víctor, 
veu desde Madrid expresamente. 

O alcalde de Pontevedra desta
cou que coa adicación dunha 
rua aos mortos de Novembro do 
36, proséguese na liña que o 
seu governo iniciou ao lle conce
der a Medalla de Ouro da cidade 
a Alexandre Bóveda. "O governo 
que eu presido quixo amasar un
ha nova sensibilidade cara á his
tória, cun recoñecimento expre
so aos homes e mulleres que 
contribuiron, coa sua xenerosi
dade e o seu estarzo, ao noso 
desenvolvimento como país"_ 

, / 
Gonmlo Adrio e o Alcalde ele Pontevedra, Miguel F. Lores, descubren a placa da Rua do Doce ele Novembra. MUNDO CAL 

Memória de Vítor Casas 

Ao tempo desta homenaxe con
xunta, unha mostra deu canta de 
vários aspectos da vida dunha 
das vítimas, o xomalista Vítor Ca
sas. A exposición, preparada por 

Xosé Enrique Acuña e organizada 
pala Asociación Cultural Maio 
Longo e o periódico A Nosa Terra, 
recuperou imaxes, documentos e 
obxectos que marcaron a existén
cia de Casas. Entre o material ali 
visíbel, duas pezas destaean polo 

Os mortos do 12 de Novembro 
Amancio Caamaño Cimadevila. 
Militante de Esquerda Republicana; 
médico de profisión, foi director do 
Hospital Provincial, presidente da 
Sociedad recreo de Artesanos e im
pulsor de diversos proxectos cultu
rais e sociais na cidade do Lérez. 

Telmo Bemárde:z Santomé. Dou
tor redondelán coñecido como o mé
dico dos pobres pola sua humanida
de e xenerosidade; militante de Es
querda Republicana e participante ac
tivo no Comité Central da Autonomía. 

Luís Po:za Pastrana. Médico ta
mén de profisión como o seu pai 
Celetlno Poza_ Foi militante gale
guista, e ocupaba en 1936 o pesto 
de secretário local do partido Gale
guista. 

Paulo Novas Souto. Mestre e 
militante de Esquerda Republicana, 
foi un dos principais colaborádores 
do que foi alcalde de Pontevedra e 
dirixente da República, Bibiano 
Osorio-Tafall. 

Xermán Adrio Mañá. Natural de 
Vilagarcia, exerceu como mestre en 
Pontevedra e militou activamente 
no Partido Socialista. 

Benigno Rei Pavón. Mestre de 
profisión, era tillo de Arturo Rei, 
quen tora concelleiro do concello de 
Pontevedra. Militante republicano e 
directivo da Sociedade Ximnástica 
de Pontevedra_ 

Ramiro Pa:z Carballal. Editor 
de cuxa imprenta sairon moitas 

seu significado. Os visitantes pui
deron ver a cafeteira na que lle 
serviron o café na cadea denantes 
de o mataren e contemplar a foto
grafía que a sua nai quixo facer a 
carón da árbore onde os fascistas 
fusilaran a seu tillo na Caeira_ + 

publicacións republicanas, socia
listas e galeguistas_ Militante do 
Partido Socialista, foi concelleiro 
de Pontevedra. 

Xosé Adrio Barreiro. Avogado. 
Militante republicano de esquerdas, 
que desempeñou os cargos de Go
vemador Civil de Ourense e Presi
dente da Deputación Provincial da 
Deputación de Pontevedra. 

Vllor Casas Rei. Presidente do Par
tido Galeguista de Pontevedra, direc
tor do semanário nacionalista A Nosa 
Terra e impulsor xunto con Alexandre 
Bóveda da campaña estatutária. · 

Xoán Rico Gon:zále:z. Capitán da 
Garda de Asalto, participante na loi
ta democrática e republicana.• 

LIBERDADE, XUSTIZA, PAZ E AMOR A-GALIZA 

Amigos/as todos: En nome dos familiares das 
vítimas correspóndeme a min dar as grácias ao 
Excmo. Concello de Pontevedra polo acordo 
de dar a esta rua o nome de Rua Doce de No
vembro de 1936 1 • que será o que leve no seu 
día. Hoxe, neste acto, xa se adianta que se fai 
en memória dos homes e mulleres que morre
ron por defender a liberdade, a democrácia e 
os dereitos de Galiza, e aquí déixase constán
cia dos dez que foron mortos ese doce de No
vembro de 1936_ 

Dise ao final unha frase coa cal eu titulei un 
artigo en lembranza dos dez, publicado no Dia
rio de Pontevedra o doce de novembro de 1976, 
cando xa se podía escribir sobre o ocurrido, e 
onde resumía o que aconteceu ese día e que 
concluía cada párrafo con esa expresión: "Sin 
odio, sin rencor, pero el recuerdo vivo". Así 
debemos encarar o futuro, con ese talante: 
"Sin odio, sin rencor, pero el recuerdo vivo". 

Desas dez pers~as, das que se fan constar os 
nomes, seis eran republicfüis; tluas galeguistas 

\. 

GONZALO Anruo BARREIRO 

e dous socialistas; dez homes bos, honrados, 
cuxas vidas eran un exemplo; ese era o seu 
"delito". Mais os que ternos moita idade lem
bramos que non só acabaron ese dia 'con esas 
dez persoas polo procedimento do "pelotón de 
fusilamento", senón que polo procedimento 
do "paseo" acabaron con trece persoas mais. 
Todo nunha Pontevedra con menos da meta
de dos habitantes que ten agora. Non obstan
te, antes desa data, e por "ambos procedemen
tos" xa acabaron coa vida de moitos outros, e 
despois desa data coa vida de moitos máis. A 
realidade é asi e a história non se pode cam
biar. Un povo que non quer recoñecer o seu 
pasado non pode encarar ben o seu futuro. 

Por iso estamos hoxe aqui, para lembrar aos 
nasos morros. Facémolo sen ódio, sen rancor, 
mais o recordo manterémolo vivo. Hai outras 
persoas que hoxe, horrorizadas co que pasou, 
pensan que o mellar é esquecelo todo. Non 
pode ser, non podei:_emos esquecer xamais aos 
nasos morros que son, todos, patrirnónio espi-

. -ritual dbs homes libres, e -por iso ternos · o ine-

ludíbel compromiso ético de non esquecelos 
mentres nos quede vida. 

Por qué ademáis é bo lembrar o pasado?, por 
qué é boa esta iniciativa de honrar ás vítimas 

. da ditadura? Por algo moi sinxelo, e que incluso 
os xóvenes poden entender, e é que cando se 
produce agora un atentado etarra o povo bótase 
á i:ua falando de Paz e de Liberdade. A nós, os 
que vivimos aqueles angustiosos anos do terror, 
como nos gostaria ter saido á rua condenando· a 
tiranía! O terror impedianolo. Non habia Lei, 
só a forza das armas. Por iso hai que lembrar, 
para que saibamos todos que a única maneira 
de loitar contra calquer forma de terror é dicer, 
como se di agora cando se sae á rua: Paz e Li
berdade. Si, pedindo liberdade e paz, que a lei 
non sexa alterada pala forza das pistolas ou das 
baionetas, e só asi poderemos evitar os enormes 
crimes de quen non eren na liberdade nen na 
xustiza, e rendiremos a rnerecidade homenaxe a 
quen perderon a vida coa frente limpa en de
fensa deses dereitos elementais de liberdade, 

- xustiza, paz e amor a Galiz:r. + 
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O FÍO DA LINGUA 

Padre e 
Madre 

fu palabras padre e madre foron 
as primeiras formas derivadas 
dos acusativos latinos patrem e 
matrem en galegoportugués, e o 
seu uso predom_inou durante a 
Idade Media_ Pai e Mai son for
mas algo máis tardías _que aque
las e, aínda que aparecen tarnén 
na Idade Media, non chegan a 
predominar senón a partir do 
século XVI. Mai coñecerá máis 
tarde a concurrencia de nai, e 
ámbalas dúas formas teñen ho
xe unha grande extensión, a 
primeira fundamentalmente na 
zona oriental do país e a segun
da na zona occidental. 

Con todo, o uso de padre e 
máis de madre non desapare
ceu totalmente da nosa lin
gua. Estas palabras consérvan, 
se, con determinados signifi
cados, no galega actual. 

Inda hoxe se conservan como 
palabras enfáticas de respecto 
(O padre chamouno para que 
fose onda el) ou como mem
bros de fórmulas de tratamen
to (básicamente en mi padre, 
mi madre) ou en sintagmas que 
repiten estas (V eu eón mi padre 
/ Moito lle quera a mi madre). 

O ¡Mi madre! exclamativo po
de ser frecuentemente ¡Mi 
madriña.!, diminutivo que non 
debemos confundir con ¡Miña. 
madriña! Por apócope, a ex
clamación convírtese moitas 
veces en ¡Mi ma! 

Por outra banda, padre e 
madre, por un uso metafórico, 
ampliaron os seus significados. 
En primeiro lugar, no eido re
lixioso: se Padre denominaba á 
primeira persoa da Santísima 
Trinidade (moitas veces cha
mado O Padre Eterno), conser
vando aquel uso fíxose equiva
lente de "pai espiritual" e así 
se chamou aos doutores da 
lgrexa (autores da Patrística) e 
mais ao Padre Santo/Santo Pa
dre ou Papa. Como pai ou. pas
tor da súa comunidade tamén 
se denominou así ao relixioso 
ou cura- É así que falamos do 
Padre Sarmiento e non do Pai 
Sarmiento. Canto a madre, 
denominou á superiora do 
convento e, despois, ás rnon, 
xas ou freiras da cornunidade. 

Outros usos metafóricos son a 
denominación de madre para o 
útero ferninino, { dicir a 
matriz, para a corda da que van 
pendurados os anzós -no palan
gre, para o leito dun río ou pa, 
ra o bagazo co que se fai o vi
ño, o vinagre ou a augardente. 

E, naturalmente, outras pala
bras galegas como compadre e 
comadre , padriño e madriña, 
padrasto e madrasta, están rela
cionadas con estes padre e ma
dre (plenamente galegas, co- . _ 
movemos, con aqueles usos) 
Veñen xa do latín, do mesmo 
xeito que compostos como 
madr-esilva ou-madrepérola_ + 
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Quedan nas mans da nova dirección as alianzas e as relaccións con Unió 

O sector soberanista vence 
no congreso de CDC pero seguirá a, mesma política 
-0- B. LAXE 

O sector "soberanista" de 
Convergéncia Democrática de 
Catalunya acadou a maioria 
dos pastos na dirección, a 
maioria de votos os seus can
didatos e os grandes aplau
sos, pero a política de CDC 
vai seguir a ser semellante. 
Artur Mas, elexido novo secre
tári o xeral no XI Congreso, 
asume toda a política de Pujol. 

A nova cúpula política de CDC 
vai ter as mans libres para decidir 
sobre a polítiéa de pactos, asi co
mo o novo marco de relacións 
con Unió Democrática. Daquela, 
terá total libertade para manter a 
tácita alianza parlamentar co PP 
e tamén para decidir a fórmt,Jla de 
refundación con Unió, que pede 
a federación de ambos partidos. 
As bases reclamaron unha ruptu
ra dos acordos co PP e un ache
gamento a ERC para chegar a un 
acordo de governo. Tamén se 
pronunciarnn pala fusión -seria 
absorción na práctica- con Unió. 

Pero á hora da verdade sairon a 
diante os textos da ponéncia, sen 
que as emendas se discutisen se
quer no plenário pois a dirección 
transaccionara este sentir maiori
tário nUns textos nos que se reco
lle o espírito pero que lles deixa 
as mans libres á nova dirección e 
non os compromete a nada. 

Jordi Pujol explico~mo claramen
te, segundo o seu peculiar xeito 
de apresentar as causas: "sen 

Pujo!, xunto a Duran i Ueida, Artur Mas e Pere Esteve nas noite eleitoral das eleicións autonómicas do 99. A.N.T. 

que ninguén teña renunciado ao 
que é ou aoque pensa, volfamos 
a reconstruir o pau do palleiro [a, 
guia que aguanta a estrutural de 
CDC". Tamén engadiu Pujol que 
no congreso non se aprobou na
da que "poda significar unha críti
ca á acción de CDC ou do Go
vern nos últimos tempos". 

Para logralo a ponéncia esluiu as 
propostas soberanistas afirmando 
que CDC deberá de procurar 
maiorias parlamentárias amplas 
''tendo en canta a maior proximi
dade con ERC" e tamén buscará 

a "negociación valente co governo 
do Estado ainda que nunca ao 
prezo da reciprocidade en Cata
lunya". O parágrafo que segue na 
ponéncia aclara un pouco as cau
sas, pero non moito. "O PP non é 
a maioria natural para lograr os 
obxectivos políticos de CDC. Un
ha connivéncia coa actual política 
do PP alónxanos da centralidade". 

Pujol aclararla no seu discurso de 
clausura (ia ser un saúdo e eclip
sou totalmente ao secretário xeral) 
a política a seguir: "continuaremos 
facendo pinchacarneiros para lo-

grar os nasos obxectivos". Isa sí, 
todo "en función dos obxectivos e 
da razón de ser de Catalunya". 
Xustificaba, deste xeito, ante un 
auditório contrário aos acordes co 
PP, a actual política. 

Apoio á 
Declaración de Barcelona 

O novo secretário xeral, Artur 
Mas, que aparece como o susti
tuto de Pujol se este se dá mar
chado, comprometeuse a seguir 
na mesma liña que o Honorable, 
mália a que no congreso que-

Acusa ao xornalista de escreber en Ardí Beltza para informar á ETA 

O governo de Aznar decreta o linchamento de Pepe Réi 
-0- G. LUCA 

Un atentado fallido contra Aurora 
lntxausti, correspondente de El 
País en Donostia, atribuid'o a 
ETA, serveu á prensa e a TV cen
tralistas de pretexto para desatar 
na semana pasada unha carreira 
de inxúrias e insultos contra o xor
nalista Pepe Rei, director da re
vista mensal Ardí Beltza. O Go
verno central acusou a Rei de si
nalar á ETA o obxectivo do aten
tado e instou ao Fiscal do Estado 
a recomendar o procesamento 
por indución ao homicídio. 

Nengun meio de comunicación 
deixou de condenar o atentado 
pero, ao mesmo tempo, os diários 
de Madrid e as emisoras do Go
verno decretaron que Rei era res
ponsábel por indución da decisión 
de colocar a bomba de dous qui
los de explosivo na porta da casa 
de lntxausti, na que vive co seu 
marido J.F. Palomo, correspon
dente en Gipuzkoa de A3TV e un 
tillo de meses. Esta imputación 
contra Rei e a publicación que di
rixe arranca da distribución dun 
vídeo titulado Periodistas, el ne
gocio de mentir, realizado por Ardí 
Beltza, no que se cita incidental
mente un comentário da corres
pondente de El País a unha peza 
satírica de Alfonso Sastre. 

Pepe Rei. 

Os diários El País, ABC e El 
Mundo coincidian en titular en 
primeira páxina do dia 11 ·pasado 
que Aurora lntxausti tora .sinala
da no vídeo de Ardí Beltza, e edi
torialmente calificaban esta men
ción como unha invitación ao ho
m icí dio. O ministro de Interior 
Mayor Oreja, calificou a Rei de 
sujeto despreciable e o de Auto
n o mi as, Mariano Rajoy, anun
ciou que agardaba unha actua
ción contundente da administra
ción de Xustiza. O ministro de 
Xustiza, Angel Acebes, expre
souse en termos semellantes. 
O vídeo de Ardí Beltza inclue de
claracións dos xornalistas José 
Maria Calleja, Carmen Gurru-

chaga, Fernando Jáuregui e Luis 
del Olmo, nas que os entrevista
dos din que a causa dos proble
mas do País Basco está na ide
oloxia nacionalista e en todos os 
sistemas de información que 
contribuen a difundila. Ao mes
mo tempo, negan o peso das 
opinións do Governo central so-

- bre os meios de comunicación 
no que se retire á información do 
País Basca. Pala contra, un xor
nalista que recusa identificarse, 
sinala que o ministro do Interior 
instrúe en xuntanzas periódicas 
a redatores ou directores de 
meios de Euskal Herria. Os cali
ficativos abundan entre os entre
vistados ou nas citas pero brillan 
por auséncia na narración. 

Un clima irrespirábel 

O estribo da película é unha fra
se. do presidente do PNB Xabier 
Arzalluz: "lnformativamente vive
mos un clima irrespirábel, como 
non se lembraba dende os tem
pos de Franco e poucos son os 
que resisten a presión da Mon
cloa, que tan bos dividendos dá". 
A militáncia anti-nacionalista da _ 
información dominante a que se 
retire Arzalluz contrástase no do
cumento filmado de Ardí Beltza 
co escaso eco que recibiran no 
seu momento o peche de Egin, 

os encarceramentos do diretor 
Salutregi e do redactor-xefe Pe
pe Rei ou os asasinatos de Josu 
Muguruza e Xabier Galdeano, 
membros da redacción do diário. 

Pepe Rei xa fora procesado pola 
Audiéncia de Madrid en 1977 
despois do xuiz Carlos Bueren 
instruir que un comando de ETA 
actuara por indución do xornalis
ta, mais o tribunal non deu pro
bado en nengun dos seus extre
mos a imputación. Seguindo a 
instrucción de Bueren, Baltasar 
Garzón ditara outravolta cadea 
preventiva no 98 contra Rei. 
Garzón retiraria de a pouco a 
acusación. Segundo xurispru
déncia sentada ·polo Constitucio
nal, a liberdade de información é 
anterior e prevalente a toda 
prescripción legal e as imputa
cións sobre as causas e efectos 
da escrita deben ser probadas. 

Ás voces do Governo central e 
das empresas de comunicación 
aludidas por Ardí Beltza recla
mando o procesamento de Rei, 
respondeu decantado o direitista 
Fiscal do Estado, Eduardo Fun
gairiño, cunha recomendación 
expresa ao xuiz Juan del Olmo 
de imputar a Rei polo atentado. 
Ao mesmo tempo, os meios de 
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dou manifesta a existéncia dun
ha maioria partidária que aposta 
claramente por radicalizar a liña 
política do partido e das institu
cións nas que governa. 

"Todo un país nos sigue e isto im
plica unha limitación: a velocidade 
do naso camiño é máis lenta da 
que moitos de nós queremos", asi 
explicaba Artur Mas que a veloci
dade non pode marcala o partido, 
senón o país, "porque non se tra
ta de gañar unha carreira, senón · 
de chegar todos á meta" e, para 
logralo propuxo "pedalear todos 
ao ritmo que nos podan seguir". 

O que si fixo Artus Mas foi unha 
profisión da fe nacionalista 
(marcando distáncias con Mara
gall e Durán i Lleida que utilizan 
o término catalanista) . Mas 
apostou por chegar ·o máis lon
xe que se poda no recoñeci 
mento de Catalunya como na
ción, pero afirmou que, o de me
nos é como e con quen se faga. 

Pero Artur Mas realizou a única 
proposta ideolóxica a respeito de 
anteriores congresos, asumindo 
os acordos da Declaración de 
Barcelona. Considera Mas que 
se pode avanzar na soberanía 
nacional cunha releitura da Cons
titución pero tamén afirmou que, 
se no prazo de tres anos PP e 
PSOE seguen bloqueando a po
sibilidade de redefinir as relacións 
no Estado, CDC propoñerá revi
sar a Constitución e lograr un no
vo Estatuto, procurando a "plena 
soberania nacional". • 

comunicación aludidos no vídeo, 
emprendian unha carreira de 
descalificacións e inxúrias contra 
Rei: chivato (El Mundo) ; redactor 
de necrológicas y epitáfios antici
pados (ABC), Indeseable (Faro 
de Vigo) ou perdedor resentido y 
borracho (La Voz de Galicia) , en
tre outros. Dende alguns destes 
meios reclamaron o peche de Ar
dí Be/tza. Seis dias antes, o pro
fesor de Ética e promotor do mo
vimento Basta Ya!, Fernando Sa
vater, citado nun artigo por Ardí 
Beltza, acusou a Rei de configu
rar o perfil da vítima, ainda que 
recoñeceu que ETA nunca preci
sara de apuntadores. A opinión 
do próprio Rei, ignorada por es
tes meios, apareceu no diário 
Gara: "Rei está convencido de 
que toda a campaña continuará 
(porque) Ardí Beltza ten previsto 
publicar unha biografiado monar
ca español que xa tivo atrancos". 
O primeiro texto desta biografía 
enviada polos autores a Rei non 
deu chegado; unha segunda có
pia está xa en poder de Ardí Belt
za e será editada en breve. 

O conservador Luis Maria An
són, entre outras voces discre
pantes, alertou contra o dano 
que o linchamento sen probas 
dun xornalista podia producir á 
liberdade de expresión. • 
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A anémia dunha boa saúde 
Segundo os últimos estudos da 
UNESCO, o galega goza dunha 
boa saúde relativa. Quer dicer, 
non está no grupo das línguas a 
desaparecer nos próximos anos. 
Pero a sua situación actual ánda
lle a mermar tantas forzas (o uso 
descende alarmantemente entre 
os novos) e as políticas que se lle 
aplican teñen tan feble consistén
cia que, ao tratar de que vivan 
nunha harmonía fícticia (o bilin
güismo social é imposíbel) galego 
e castelán, estase a condenar á 
anémia social, prelúdio da sua 
presenza testimonial, ao primeiro. 

Porén, o galego está ainda nunha 
boa situación para recuperarse, ten 
ainda músculos sociais ahondo, trei
nados en séculos de defensa medu
liana e vencedor xeneración tras xe
neración contra toda caste de lexis
lacións e políticas impositivas. Seria 
lamentábel que tendo por vez pri
meira na história unha lexislación 
que o procexe, se estivese, ao tempo, 
asinando a sua inanición social. 

Só hai dous xeitos de superar ou 
seu lento devafo, agochado en as
pectos positivos como un maior 
coñecimenco xeral pola grande 
parte da povoación e unha recu
peración como língua culta e lite
rária que o situa á altura de cal
quer outro idioma moderno. 

O primeiro é a oonciéncia social de 

que o galego é útil e xa non só como 
basamento no que se sirua a nosa 
identidade, o ser o que so:nos, .~ si
tuarnos no mundo coma Nos , se
nón economicamente. Falar en gale
go significa pensar en galego. As ide
as non só son as que moven o mun
do, senón as que crian riqueza. Nun 
mundo a cada máis intercomunica
do (pero o mesmo de globalizado 
que nos grandes impérios coloniais) 
só novas ideas, singulares, ceñen ca
pacidade para competir coas emana
das dos centros económicos do po
der. Galiza terá que puxar en comi
dos, pois as redes de transmisión in
formativas serán semellantes en pou
co tempo para todos: as t~noloxias 
mércanse, as ideas nascen. En Gale
go podemos entendemos, ademáis, , 
con 200 millóns de habitantes en 

· todo o mundo. 

O segundo aspecto é a necesidade 
de aplicar, de xeito positivo, a le
xislación existente implicando ás 
diferentes institu~ións non só no 
seu cumprimento, senón na pro
moción do espfrito normalizador 
que debe impregnar á sociedade · 
partindo dos diferentes governos. 
É lamentábel ollar como son a 
maioria dos concellos os que con
culcan a lexislación lingüística de 
xeit-o moito máis sistemático ainda 
que o Governo autonómico. É de
cepcionante escoitar aos concellei
ros de pequenas vilas falar publica
mente en español, cando usan o 

galego a cotio, ao revés do que 
ocurre cos políticos autonómicos. 

Os concellos ceñen un papel fun
damental na tarefa normalizadora 
e recuperadora do galega, maior
mence nas cidades por ser onde 
máis se está a degradar o seu uso e 
onde se concentra a maioria da 
povoación. A teima do alcalde co
ruñés, Francisco Vázquez, apoiado 
por unha parte do seu eleitorado, 
de pleitear para: nón respeitar o to
pónimo da Coruña é unlia mostra 
de que hai moitos galegos que, 
mesmo en -cárregos públicos, son 
verdadeiros inimigos do idioma de 
Galiza. Inimigos non por ignorá
cia nen sequer por desleixamento 

_ ou autonoxo, senón por convic
ción política unida ao seu benefi
cio económico persoal, como pon 
de manifesto Francisco Vázquez 
en todas as sua.S declaracións. 

· Vamos entrar·. no século XXI e no 
Ano Europeu das .Línguas no que 
o galego ten que ir abríndose paso 
(nesta ép~ca resistiré desaparecer) 
entre os idiomas que compiten 
pola primacía social superando as 
barreiras estatais ou nacionais. O 
'galego pode facelo se se apoia ao 
xeito no seu filio, o portugués. 
Trátase dunha decisión política 
vital, pero tamén dunha asunción 
persoal, como militantes do idio
ma, de cada un dos cidadáns. É 
unha cuestión vital.+ 
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Mil primavera máis ·para a lingua galega 

Nun mundo cada vez roáis globali
zado, cada vez con menos barreiras 
para moverse e cada vez roáis inter
comunicado a través dos medios 
de comunicaci..: n social cabe pre
guntarse cal é o futuro das linguas 
minoritarias e, en concreto, calé o 
futuro da Lingua Galega. 

Encontramos. dende a visión dos 
roáis optimistas que coidan que 
a Lingua Galega ten vida eterna 
e polo tanto non é riecesario 
plantear o futuro, ata os roáis 
pesimistas que fan análises nas 
que so acopan datos negativos: 
descenso no número de galegos 
monofalantes en Galego, ausen
cia da_ lingua en determinados 
ámbitos, perda na transmisión 
de país a fillos, etc. 

Unha postura realista, debe fuxir 
tanto do _qpt-imismo 'ilusorio co
mo de pesimismo des.Q16ralizador 
e consecuentemente destructor. 

No informe Euromosaic, docu
~ento para uso interno dos servi
Gios da Comisión europea .de edu
cación, formación e xuventude, 
aparece o seguinte texto referente a 
un grupo de dez lingu-as: "As tres 
linguas sobre o uso das cales está 
xustificado o optimismo son o gale
ga, o ladipo e o galés. Non obstan-

Ogalego 
_ presenta unha 
alta densidade 
lingüís6ca na 

maior par1e do 
seu territorio, 

goza de 
considerable 

a1>9io da 
educación e dos 

medios de . . , 
comun1cac1on. 

Meníñas da Cruña, 

de amabre despexo, 

de falas .graciosas 

e pasos lixeiros 

deixá de Castela 

os duros acentos 

folede, meniñas 

_folade galego 

XESUS PABLO. GONZÁLEZ MOREIRAS 

te,, as súas circunstancias son moi 
diferentes. O galego presenta unha 
álta densidade lingüística na maior 
parte do seu territorio, goza de con
siderable apoio da educación e dos 
medios de comunicación e amosa 
cada vez roáis sinais positivos de in
tegración económica." 

Dende Europa yen o futuro da 
Lingua Galega con esperanza, 
non obstante non debemos es
quecer que nos últimos anos tive
ron lugar unha serie de cambios ' 
que veñen repercutindo profun
damente na situación da Lingua: 

a) Cambios no contorno, no que 
viña desenvolvéndose a lingua ga-
1 e ga, orixinados fundamen
talmente polo desprazamento da 
poboación rural cara a zonas ur
banas, presencia de medios de co-

. municación (TV, radio, prensa 
escrita, imernet,) maioritariamen
te en castelán e iq.dusive en in
glés, mellora das vías de con:iuni
cación que favorecen un int.er
cambio permanente con oucras 
culturas e linguas tanto polas po
sibilidades de saír ó exterior coma 
polo .incremento de persoas de 

-fóra que nos visitan, etc. 

b) Incidencia da lingua nas posi
bilidades de inserción laboral. A 

orde económica é un factor im
portante á hora de determinar no 
seu ámbito de influencia a pre-
sencia da lingua dominante.-

c) Presencia dun poder polftico 
propio. Falamos de linguas de es
tado e linguas sen estado, porque 
a relación entre grupo lingüístico, 
identidade cultural e poder políti
co é consubstancial. 

Podemos dicir con rotundidade 
que os movementos demográfi
cos, medios de comunicación, 
economía, etc son factores que 
contribuíron e contribúen a un 
descenso acelerado no uso da 
Lingua Galega. 

Este proceso desgaleguizador se
guiría imparable se os galegos ho
xe non contásemos cun goberno 
autónomo. A autonomía supuxo 
o prestixio e a presencia da lingua 
no mundo da política, da cultu
ra, no mundo sindical e, moi es
pecialmente, no ensin<=>. Na esco
la está o .principal factor e o máis 
importante motor de normaliza
ción lingüística. As novas xera
cións aprenderon na escola a falar 
e aínar a Lingua Galega. Dentro 
duns anos, tódolos galegos terán 
vivido esta experiencia, que os fa
rá sep.tir a Lingua como algo -pro-

pio e natural. 

Segundo os datos extraídos do 
Mapa Sociolingüístico de Galicia, 
publicados en 1.993, entenden o 
galego un 97, 1 %, fálano un 
86,4 %, leno un 45,9 % e escrí
beno un 27, 1 %. Cinco anos 
máis tarde, en 1998, o Centro de 
Investigacións Sociolóxicas con
firmaba un avance xeneralizado 
nos carro ámbitos, pero especial
mente en lectura e escritura, onde 
hai un incremento dun 22,5 % e 
25,8 % respectivamente. 

Con estes datos podemos afirmar 
que, gracias a presencia en Gali
cia dun Goberno autonómico, a 
súa vontade e a de moitos gale
gas por potenciar a Lingua pro
pia de Galicia, non soamente se 
parou o proceso desgaleguizador, 
senón que comezamos a súa re
cuperación. Hoxe a lingua Gale
ga está presente no Parlamento 
Galego, na Administración auto
nómica, na Universidade, na edi
ción de libros e practicamente en 
toda actividade relacionada coa 
educación e a cultura .. 

¿Está lograda xa a plena normali
zación lingüística? Evidentemente 
que non, queda moito por facer. 
Pero tamén é cerco que o futuro 

Cando é que vos ouzo 

a patria esquecendo, 

falar esas duras 

palabras de ferro, 

Mais cando falades 

nos patnos acentos, 

envoltos no voso 

anxélico alento, 

non se1 o que sufro, 
. 

non se1 o que peno: 

folade, meniñas, 

folade galego 

CONCELLO DAS PONTES 

. 
parece que esco1to 

un canto do ceo: 

· folade, meniñas, 

folade galego. 

Eduardo Pondal 



- do Galego ten que estar por riba 
de conxunturas demográficas, 
económicas ou doutro tipo. 

O futuro vai depender de se so
mos ou non capaces de eliminar 
vellos prexuizos, de darnos canta 
que o galego se aprende de xeito 
natural, sen esfotzo, porque é un
ha lingua presente na rúa, na es
cala, na TVG, na familia (se nós 
queremos). Asemade o Galego 
vainas permitir entender coa 
comunidade lingüística luso-bra
sileira, que ten 240.000.000 de 
falantes e é lingua oficial na Co
m unidade Económica Europea. 

O futuro da Lingua está nas 
mans dos galegas. Non vale bus
car razóns fóra da libre vontade 
de cada un dos cidadáns de Gali
cia. V ale sentir a lingua coma un.: 
ha riqueza inmensa, como un pa
trimonio de extraordinario valor. 
A Lingua, creación do pobo gale
go, non veu de fóra, naceu nesta 
Terra, é A NOSA LINGUA . Se 
os galegos nos sentimos orgullo
sos das nosas xentes, da nosa pai
saxe, do noso pasado, da nosa 
cultura ¿Cómo non campar coa 
lingua? Non tódolos pobos po
den presumir de ter lingua pro
pia. Nós témola, deixémoslla ós 
nosos fillos coma os nosos anter
gos nola deixaron a nós. Se así o 
facemos, a Lingua Galega cerá as 
mil primaveras que auguraba Al
varo Cunqueiro. + 

XEsus PABLO GoNZALEZ MOREIRAS é 
Director Xeral de Política Lingüística 

---··--··---·---·-·---------------
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maior 

reparo á 
normafa:ación 
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O idioma nos concellos,-paSosadiante e os atrancos de sempre 

Distil1to ritÍno ·e ·distintas vontades 
no proceso n,ormalizador 

-0- SÁNTI ··cARilAi..LlbO.· 

A ·1exislación HngGística ti~o no áinb.it~ .local máis desenvolveni .. nt~_ ca neutros, agás o ensino, e'· 
pedalmente coa aprovac:i.ón de ordenanzas e ·: regul~rñentos de uso da líftgua próprios dalguns 
concellos. De.S·de a cpnstitución dos prfm•iros· seryi'ZÓ.f· lingüísticos. muniCipais at~ a situación ac· 
tual os avances que se produciron, .fórono máis no G·Specto cuant-itaJivo cualitativo. Deste· xeito, o 
'11ª.Pª· que refUc.te as cictuacións rnunicipais nG aplicacion e desenvolvemento dos principios de d'fen· 

.. sa e p.romoción-da lin·gua galega/que se_ r•colliq.n na le~islación, ofe.rece un p~nO!'ama moi desigual • 

Socorro Vilar, ex voceira da Coor
denadora de Traballadoi'es{as ·de 
Normali~ación · Lingüísti~a 

.. Apr0pria 

( CTNL) sin;ua ·ao 'respei to "que 
non existe un mod~lo-.c;laro e Íµli
ficado. de servizo de normali~a
ción que f~~a asumido polas ~nti
dades locais, nen tampouco diste · 
nengun organismo ·encargado da 
coordenación dos distintos servi-

Direccion Xeral 
de Política_ 

se en función dunha subvención 

• zos existentes, nen sequer·a de 
orientar as suas actuacións." 

lingüística ten 
recoñecido 

as suas 
liimitación·s 

para incidir no 
funcionamento 
dosservizos 

lingüísticos pola 
sua falla de 

competéncias. 

. ne, unha vez rematados os fundos 
externos, moitos concellos pécha
nos até a seguinte convocatoria .. 
de axudas. Este funcionamento 
irregular limita as posibilidades 
de actuación, frustra as expectati
vas dos destinatários das accións e 
impide un aproveitamento efecti
vo dos recursos empregados. 

A escaseza das dotacións econó
micas coas que contan os servizos 
de normalización lingüística fai 
que, en moitos ocasións, os SNL 
·dispoñan únicamente de persoal e 
non conten con partidas orza
mentárias para actuacións ou 
mesmo para a mínima dotación 
de médios. A situación laboral do 
persoal é de total inestabilidade e 
precariedade en c~to a salarios e 
relacións contractuais. Esta ines
tabilidade influe especialmente 
no perfil profesional e formativo 
dos técnicos e técnicas de norma
lización e tamén no desenvolve
mento das suas tarefas. 

no fin que se persegue, a normali
zación do galego. Nalgunhas ~o
marcas empeza a formarse o em
brión duns novos servizos, cria
dos, segundo a Sociedade para o 
Desenvolvemento Coman:al de 
.Galiza e. a Dirección Xeral de Po
lítica Lingüística, "ca fin de apro
veitar a comarca como marco es
tratéxico adecuado para abordar o 
escudo de valores endóxenos e sa
lien tar a sua integración dentro 
da realidade." Estes servizos non 
están a cubrir as lagoas territoriais 
que deixa o mapa de servizos mu
nicipais nen exercen un labor co
ordenador dos servizos locais. 

As . competéncias en matéria de 
planificación lingüística están re
partidas en distintas direccións 
xerais da Xunta de Galiza que, 
pola sua vez, non exercen nengun 
labor de coordenación dos servi
zos. A própria Dirección Xeral de 
Política Lingüística ten recoñeci
do as suas limitacións para incidir 
no funcionamento dos servizos 
lingüístic~s pola sua falfa de com
peténcias. O número de servizos 
lingüísticos é ainda moi cativo, 1 

mália que cómpre salientar que se 
corresponden con catro grandes 
ciclad.es (Vigo, Compostela, Lugo 
e Ferro!); a duas vilas cun censo 
importante ( Vilagarcia de Arousa 
e A Estrada) e alguns concellos de 
máis de 15.000 habitantes (Fene, 
Redondela, Pontedeume e Moa
ña). Des tes servizos, a maioria 
continuan a ser inestábeis. Créan-

A auséncia de programas lócais 
correctamente deseñados, aplica
dos e avaliados, enmárcase ta
mén na falta dun programa glo
bal no que todas as actuacións ce
ñan o seu lugar e servan para con
centrar os esforzos e os recursos 

Lugo: Polo pleno 
cumprimento da lexislación 
vixente 

A Normalización lingüística lévaa 
directamente a alcaldia, xa que go
za da consideración de transversa
lidade a todas as concellalias e de
partamentos do consistório. O pa
sado mes de Xullo foi aprovada 
unha Ordenanza de Normaliza
ción Lingüística, que ten por fina
lidade o cumprimento puntual 
tanto da Lei Xeral de Normaliza
ción Lingüística como a das admi
nistracións locais. A política lin
güística do Concello lugués recolle 
a exixéncia do cumprimento pri-

meiramen te nos pr 'prios seryizos 
municipais. Entre éstes, inclúense 
tamén ás empresas concesárias de 
servizos de tirularidade municipal. 
Como sinala Branca Rodríguez 
Pazos, voceira do BNG de Lugo e 
primeiia tenente de alcalde no go
verno municipal, "non pretende
mos levar adiante nengun tipo de 
imposición do idioma, senón em
prender ·campafías de sensibiliza
ción entre os diversos colectivos 
sociais e cidadáns. '~ 

O governo mtinicipal lugués -
coalición PSOE e BNG con al
caldia socialista - organiza cursos 
de galego en distintos níveis de 
aptitude, nos que chegaron a par
ticipar máis de 200 funcionários. 
Así e todo, bótase en falta, segun
do Branca Pazos " a necesidade 
de afondar no sentido prático 
destas iniciativas." A corporación 
luguesa participa, xunto con ou
tros concellos galegos nun pro
xecto da Unión Europea de axu
da a línguas minoritárias, co gallo 
da celebración en 2001 do Ano 
Europeo das Línguas. 

Pontevedra: 
'Foi come:zar desde cero' 

A nova equipa de governo muni
cipal de Pontevedra iniciou a pre
sente lexislatura cun compromiso 
nídio e cheo de simbolismo, re
flectido na declaración plenária 
do galego como língua oficial do 
Concello. Nembargantes, o tra
ballo efectivo na corporación pre
sidida polo nacionalista Miguel 
Anxo Fernández Lores inclúe 
pontos de especial releváncia co-

. mo ·a -criación do Seívizo Munici
pal de Normalización Lingüística 
e a contratación de persoal axeica
do para levar a<liante esta carefa. 
O pleno pontevedrés aprovou 
élSemade un plano para a norma
lízación do uso do -galego, dirixi
do, tanto o funcionamento inter
no dos serviros municipais como 
á· promoción do seu emprego por 
parte da cidadania. 

Lois Hará, concelleiro responsábel 
de Normalización Lingüística, 
coida que a. dificuldade en Ponte
vedra "foi comezar a actuar desde 
cero, xa que non se tifia feíto prá
ticamente nada." Para o seguinte 
exercício, segundo Bará "prevése 
a elaboración dun plano específi
co para o ensino, para o comér
cio, para o transporte, para a hos
talaria e para o deporte." Ade
mais, ao igual que outros conce
llos coma Vigo ou Santiago, en 
Pontevedra levaráse a cabo un es
cudo sociolingüístico sobre o uso 
e o emprego da língua própria, 
algo que xa se coñece como unha 
espécie de "diagnóstico ou audi
toria lingüística", que segundo 
Bará" supón coñercermos de pri
meira man a realidade da que 
partimos." O concelleiro sinala 
que, aínda que o concello "asuma 
o rol de impulsor no proceso, o 
papel sobranceiro correspóndelle 
a toda a sociedade." 

Ferrol: Plena galeguización 
da vida municipal 

O Gabinete de Normalización 
Lingüística do Concello de Fe-



rrol, adscrito orgánicamente á Al
caldia, reiniciou a sua actividade, 
de xeito estábel, o pasado mes de 
Xullo, logo de dous anos sen per~ 
soal nen orzamento próprio. Se
gundo Beatriz Bascoi Maceiras, 
responsábel <leste departamento " 
o governo municipal parte da ne
cesidade de acadar unha efectiva e 
decidida normalización da língua 
galega, tanto na actividade inter
na do Concello como na sua pro
xecció n externa." Algunhas das 
accións máis salienrábeis -con 
maior proxección externa- que se 
están a desenvolver neste primei
ro semestre son a posta en mar
cha do Consello Municipal da 
Língua, como órgano de asesora
menro e de representación secto
rial, asi como a constitución dun
ha comisión interdepartamental 
que permita involucrar ao funcio
nariado nas actividades de dina
mización lingüística e no cumpri
mento da Ordenanza Municipal 
de Normalización Lingüística. 

Igualmente salientábeis son a di
fusión da toponimia oficial entre 
o funcionariado e, de xeito espe
cial, entre o sector empresarial e 
profisional do concello e da bisba
rra, dentro da campaña "f!o lugar 
correcto", asi como o desenvolve
mento de actividades encamiña
das ao pnlo do idioma galego na 
Rede, dirixido especialmente á 
mocidade ferrolá, a través da web 
Galego21.org. Entre os obxectivos 
para o vindeiro ano Beatriz Bascoi 
Maceiras salienta "a plena galegui
zación da vida municipal, a elabo
ración do Plano de Normaliza
ción Lingüística, a promoción de 
liñas de axuda para potenciar o 
uso do galego en determinados 
ámbitos e a colaboración e o fo
mento das iniciativas cidadás e 
dos distintos sectores sociais." 

Vigo: 'O Galego Vende, 
En Galego Mércase' 

O diagnóstico lingüístico do 
Concello de Vigo, arcellado a tra
vés dunha auditoria elaborada po
lo Servizo Municipal de Normali
zación Lingüística, que dirixe 
Carme Corbalán, enfoca o seu 
traballo "de de unha situación de 
desequilibrio lingüístico que per
curamos normalizar, tanto por 
obriga legal como por demanda 
social, xa quemáis do 84 por cen
to da povoación viguesa coida ne
cesário fomentar o uso do gale
go." Unha das meirandes preocu
pacións dos responsábeis de Nor
malización Lingüística da corpo
ración viguesa revélase tras do in
quedante descenso na transmisión 
interxeracional do galego. Asi e 
todo, desde o Concello sinálase 
como moi positiva a valoración 
das actividades a: prol de galego, 
sobre todo entre a xente noya, a 
máis crítica ante a situación e a 
que demanda un maior incremen
to nas actuacións dinamizadoras." 

Carme Corbalán subliña como 
obxectivos prioritários do Conce-

fogar." Deste xeito, o SNL vigués 
asinou convénios e colabora con 
entes como o Mercado Central 
de Vigo (Mercacevi), a A~o
ciación de Axéncias de Publicida
de, a Asociación Provincial de 
Axentes Inmobiliários, así como 
cos c~merciantes que operan en 
Vigo. Unha das chaves da políti
ca lingüística do concello é, se
gundo Corbalán "facer notar as 
vantaxes sociais, culturais e eco
nómicas que ten o uso do gale
ga." Xa que logo, como salienta a 
responsábel do SNL vigués "a 
língua estabelece vencellos firmes 
e duradeiros, crea relacións de 
sinceridade e de confianza entre 
as partes e un espácio cómodo 
para as relacións comerciais en 
Galiza e tamén fóra, nas relacións 
cos países de fala portuguesa." 

"O galego vende". Esta é unha re
alidade demostrada nun estudo 
publicado polo Consello da Cul
tura Galega, no que se manifesta o 
alto grao de aceitación por parte 
dos galegas e das galegas, en rela
ción ao uso da nosa língua na pu
blicidade e nas actividades comer
ciais. E así o entende tamén o 
Concello de Vigo. "A língua é un 
elemento dinamizador da activida
de comercial e as empresas xa lle 
empezan a recoñecer unha achega 
en valor engadido aos seus produ
tos, un signo distintivo" salienta 
Carrne Corbalán. Entre as accións 
máis sobranceiras do SNL do 
Concello de Vigo cómpre subliñar 
a convocatória neste exerdcio dun 
prémio á mellor acción publicitá
ria en língua galega, que se outor
gará no mes de Xaneiro, coinci
dindo coa Festa da Publicidade. 

Outra ambiciosa campaña que 
pretende levar adiante o cbncello 
vigués correspóndese co sector in
m obiliário, mediante contactos 
comerciais e representantes, para 
que se acheguen aos clientes na 
nosa língua. Froito disto é a Praza 
Elíptica. No eido comercial, a to
ponímia cen camén a sua impor
tánci a e, como subliña Carme 
Corbalán "optamos pola edición 
dun tríptico con vocabulário de 
uso comun nos anúncios breves 
desee sector, modelos de anúncios, 
modelo de contratos de alugueiros 
e a relación dos topónimos máis 
achegados a nós tal e como son." 
Asemade, e en colaboración cos 
representantes das axéncias inmo
biliárias, o Concello percurará un 
compromiso de respeito á toponí
mia por parte das axéncias, dos 
xornais, asi como nas notarias e no 
Rexiscro da Propriedade. 

Porén, a camp;ma máis ambiciosa 
desee ano, segundo Carme Corba
lán, é a de Mercacevi "coa rotula
ción e a publicidade dos mercados 
en galego, asi como para coñer
cermos os nomes dos peixes, das 
froitas e das carnes en galego." 

Compostela: Diálogo social 
e participación cidadá 

llo de Vigo "que a nosa língua se O Concello de Santiago de Com-
convirta en língua de uso normal postela é, no conxunto dos con-
nas relacións cotiás en Vigo, no cellos da nación, un dos que máis 
comércio, na empresa, na Admi- ten avanzado en matéria de nor-
nistración, na actividade econó- malización lingüística. Na nova 
mica, nas relacións humanas e no corporación compostelá, na que 
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desde os comícios municipais de 
1999 o BNG comparte funcións 
de governo có PSOE, a política 
lingüística parte do diálogo so
cial como premisa senlleira. Ma
nuel Portas, concelleiro de Nor
malización Lingüística, é un dos 
artífices da posta en marcha do 
Consello Municipal para a Nor
malización Li~güística, que o ple
no santiagués aprovou por unani
midade en Abril deste ano. Outro 
dos alicerces da liña enfiada pola 
equipa de gov~rno foi o convénio 
coa Dirección Xeral de Política 
Lingüística, o primeiro a sinado , 
por un concello galego, e que 
permite unha meirande coorde
nación e un apoio estábel na do
tación de médios necesários. 

Para o Concello de Santiago, a 
percura normalizadora ten dous 
ámbitos de actuación, como su
bliña Manuel Portas "un interno, 
centrípeto, de desenvolvemento 
do proceso na própria adminis
tración e nos serviros municipais, 
e outro, centrífugo, de actuación 
directa na sociedade." É neste úl
timo chanzo no que a actuación 
municipal se intensifica para pro
vocar avanzos significativos na 
galeguización e regaleguización 
da sociedade, actuando en secto
res e ámbitos concretos da vida 
comunitária, "especialmente na
queles nos que a preséncia do ga
lego ten avanzado menos ou sofre 
retrocesos preocupantes." 

ANOSATERBA 

A falta de 
dotacións 

. I t econom1cas 
coas que 
contan os 

servizos de 
normalización 

lingüistica 
fai que, 

en moitas 
ti ocas1ons, 

osSNL 
dispoñan 

~ 

unicamente 
, de persoal e 

non conten 
con partidas 

orza meritares 

Ademais do _ estud'o sob_re a situa
ción da língua no Concello, un 
dos pontos nos que máis incide o 
concelleiro Portas é na galeguiza
ción das empresas "especialmente 
_en sectores chave~ desde o ponto . 
de vista social." No presente ex~r~ 
dcio a atención prioritária afectou 
á hostalaria e ao comércio, "como 
piares básicos da econorriia do 
Concello." Entre os esforzos máis 
salientábeis ·desta campaña, Ma
nuel Portas subliña "a saída con 
soportes informáticos para que os 
hostaleiros poidan facer as suas 
cartas en galego." Da colabora
ción entre o Concello e a Cámara 
de Gomércio naceu o Prémio Ma
nuel Beiras, convocado para reco
ñecer anualmente o esforzo gale
guizador das empresas. Outras li
ñas de apoio, dotadas cunha apor
tación orzamental de sete millóns 
de pesetas son as axudas á galegui
zación de empresas e de entidades 

para actuacións 

e colectivos cidadáns. 

Cara o sector de povoación infan
til e xuvenil o Concello de San
tiago promove a organización de 
Correlíngua 2000, co apoio das 
equipas de normalización lingüís
tica e a novidade da realización 
dun xogo-roteiro en CDRom, así 
como Obradoiros de Sociolin
güística nos centros de ensino 
médio. Oucro dos obxectivos bá
sicos no programa de normaliza
ción é a galeguización plena do 
funcionamento da administra
ción municipal, canalizado por 
un Plano Interno de Normaliza
ción, enmarcado á sua vez nun 
Plano Global de Normalización 
do Concello. Para levar a cabo es
ta tarefa, Manuel Portas coida a 
importáncia "dunha análise deta
llada da situación de cada depar-

~ ... ' .. e; 

ou mesmo 
I • para a m1n1ma 

dotación 
de médios. 

camenco e de codos os procedi
mentos, como base para des·eñar 
as medidas a desenvolver." 

A Coruña: 'Antig~leguismo 
fanático e enfermi:zo' 

A polémica latente na cidade, co
ma no resto do país, pola teima 
dirixida desde a equipa de gover
no de francisco Vázquez, en 
_marxinar ao idioma galego da vi
da municipal - acentuada coa ab
surda controvérsia do topónimo 
- situa ao concello herculino 
nunha situación de fóra de xogo 
- fóra da realidade - respeico á 
prática totalidade dos concellos 
galegas. Cómpre salientar que, 
para a elaboración desea reporca
xe, ANT tentou reiteradamente 
pórse en contacto co toncelleiro 
de Cultura da Coruña Xosé Lois 
Méndez Romeu , tarefa que re
·sultou imposíbel. 

Desde a oposición municipal, no-
meadamente o BNG son inxentes 
as queixas, perguntas, mocións e 
mesmo querelas formuladas para 
reconducir a "kafkiana situación 
actual". Nembargantes, a esma-
gante maioria vazquista no consis-
tório coruñés non só abortou cal-
quera iniciativa a prol do idioma, 
senón que Vázquez sempre achou 
azos - "tinX.idos de mésianismo e 
egolatria" como afirma Henrique . 
T ello, voceiro do grupo munici-
pal do BNG- para reincidir na ile-
galidade da ·sua pol~tica lingüfsti-
ca. Esta foi rebatidª porén, unha e 
outra vez, polas distintas -instán-
cias xudiciais, ben polo Tribunal 
Superior de Xustiza de Galiza ou 
máis recentemente polo Tribunal 
Supremo. Segundo Tello, "tal ter-
quedade en insistir nó delicto s·ó 
pode' o5edecer a un fanatismo po: 
lítico do alcalde, que raia o erifer-
mizo.n o voceiro nacionalista . 
considera "lamentábel que, tendo 
en conta as prioridades que debe 
ter o Concello, o alcalde ande 
guindando alegremente os careos 
públicos pola fiescra, planrexando 
recursos e máis recursos que non 
deixa de perder. Únicamente polo 
capricho de non cumprir a lei." 

O cerco é que, segundo· as estima
cións da oposición o Concello da 
Coruña leva gastado entre cinco e 
dez millóns de pesetas en recursos 

· ante as instáncias xudiciais que se 
incrementarán de contado co pa
go das fianzas e co novo recurso 
perante o tribunal Constitucio
nal." Precisamente, para levar a 
cabo a trami ración desee último 
recurso de amparo o concello co
ruñés contrato u os servizos 'do 
prescixioso gabinete de avogados 
dirixido polo letrado García Ente
rria, con sede en Madrid. 

O BNG da Coruña sinala tamén a 
responsabilidade da Xunca de Ga
liza, "que xamáis conminou ao 
Concello a cumprir coa legalida
de'', así como ao fiscal xefe do Tri
bunal Superior de Xustiza de Gali
za, "que se inhibíu completamente 
do caso, mália haber unha sentén
cia en firme ao respeito." Segundo 
Tello, "os organismos xurídicos 
do Concello da Coruña dannos a 
razon, pero teñen a orde expresa 
do -alcalde de incumprir a lei."+ 
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O reforzo 
do activismo 
lingüístico é 

preciso para 
invertir a 
perda de 
falantes. 
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Activismo lingüístico versus bilingüilándia 
Nesta fin de século, tan prolífica en 
análises e balanzo5 de todo .tipo co
mo cilquer final de período históri
co, os máis dos escudos sobre o fu
turo das línguas falan de que nos 
próximos cen anos han desaparecer 
arredor do 70 ou 80 por cento das 
línguas que se falan no mundo. 
Mentres, no noso país, os responsá
beis da política lingüística do gover
no "autónomo" teiman en afirmar 
que o futuro do galego non corr~ 
perigo e que camiñamos cara a ,un
ha bilingüilándia feliz na que o 
mantemento do noso idioma está 
perfeitamente garantido. Por forza, 
visións tan dispares non poden me
nos que provocar en nós unha refle
xión suspicaz: ou algúén se engana, 
ou alguén mente, ou hai varas de 
medir diferentes, ou mesmo un 
chisco de todo. O que parece claro 
é que, cando analisamos cal é o ~- . 

. ta'do dunha língua, a nosa por 
exemplo, facemo-lo sempre "a res
peito de" e non ahonda con ver se a 
sua situación é mellor ou pior que 
hai uns anos ou mellor ou pior que 
a doutras línguas: tamén hai que va
lorar se é mellor ou pior da que po
d~ria ser tendo en coma os médios, -
económicos e humanos, que se es
tán a pór para "promocioná-la" 
(que non son poucos). Do mesmo 
xeito, cando nos preguntamos polas 
suas perspectivas futuras, afirma 

• mosque corre ou non corre·perigo 
: en función do que nós queiramos -. 

para o seu futuro: se alguén se con-
forma con que o galega "non desa- _ 
pareza" no sentido estricto da ex
presión e que "se conserve'', cal pe
za de museo, se cadra pode afumar 
con tranquilidade que o futuro do 
galego está garantido. Se queremos 
para o galego un futuro de normali
dade (e lamento o desgaste-do ter
mo), isto é, que poidamos viver en 
galego no noso país, sen conilictos e 
sen limitacións de uso (como emi- . 
sores e como receitores de mensaxes 
lingüísticas), a cousa cámbia. 

• DESEXO DE NORMALIDADE. 
Situando-nos, como non pode ser 
doutra forma, nesa lícita postura 
de desexar para o noso idioma un 
futuro de plena · normalidade, 
concordaremos en que todos os 
ámbitos de uso son igualmente 
importantes e, se falta algun, esa 
desexada normalidade que preten
demos para o galego non será po-

• síbeJ. T endo en conta que desde 
estas mesmas páxinas se van anali
zar as problemáticas específicas de 
diversos campos de uso, vou-me 
centrar en tres "esferas de poder" 
desiguais, é . certo, mais igualmen
te decisivas no futuro do galego: o 
poder político, o poder económi
co e o poder da cidadania. 

Comecemos pola Xunta de Galiza, 
responsábel máxima da política lin
güística do país, esa política lingüís
tica desmanteladora, que non foi 
capaz de galeguizar nen sequer o 
seu próprio aparello admnistrativo 
mais soubo construir co paso dos 
anos (e xa son suficientes como pa
ra podermos analizar con perspecti
va) un discurso hábil e cómodo: o 
da suposta convivéncia pacífica e 

Mentres o 
galego non_ 

sexa idioma de 
• • # 

comun1cac1on 
do mundo da· 
empresa eo 

# • comercio, 
# 

non recuperara 
o seu valor 

social. 

CONCHA COSTAS '· 

harmónica do galega e o español 
en Galiza. Supostamente, non hai 
conflicto, non hai problema, cada
quen é libre de utilizar a língua que 
desexe, os dous idiomas son co-ofi
ciais e conviven en igualdade, etc. 
U nha bilingüilándia feliz que se 
concreta na prática aproximada
mente así (e ainda que non ternos 
dados de todos os ámbitos, non me 
hei de enganar moiro): un 20% de 
ensino en galega fronte a un 80% 
en español, un 5% de sentenzas xu
diciais en galego fronte a un 95% 
en español, unha canle de TV en 
galega fronte a 20 ou 30 en espa
ñol, un 10% de misas en galego 
fronte a un 90% en español, un 
5% de xornais e revistas en galego 
fronte a un 95% en español, un 
0% de manuais de conducir (ou 
doutras cousas) en galego fronte a 
un 100% en español, un 15% de 
mozos e mozas que falan habitual
mente en galego fronte a un 85% 
que o fan en español. E cunha si
tuación que é aproximadamente 
asi, o discurso da Xunta de Galiza 
fala-nos de bilingiiismo harmónicu. 
é como se se pretendese cobrar un
ha quiniela querendo que nos dean 
por bo un empate nun partido de 
futbol que acabo u 10-1. E ese 
enorme desequilibrio social que vi
ve o galego precisa de algo que non _ 
se ve, maior ambición nos obxecti
vos e maior efi.cácfa. e contundéncia 
nos mecanismos de planificación, 
xestión e avaliación: fronte a iso, te
rnos unha Dirección Xeral de Polí-

. tica Lingüística que, en contraste 
coa boa vontade e boas intencións 
manifestadas reiteradamente polo 
novo director xeral, vive na roáis 
absoluta parálise. E flxen-se que na
da dixemos de "mais diñeiro": os 

case 3.000 millóns anuais que se 
invisten en política lingüística non 
son pouca cousa se se gastasen con 
responsabilidade, con control e 
dentro dunha axeitada planifica
ción de obxectivos-accións-avalia
ción de resultados. 

• DIÑEIRO. E falando de diñeiro 
irnos a outra das esferas de poder 
que se ceñen que afianzar para que 
o futuro do galego deite outra luz. 
Mentres o galego non sexa idioma 
de comunicación do mundo da 
empresa e o comércio, non recu
perará o seu valor social. Houbo 
avances neste campo nos últimos 
anos: os estudos falan da vontade 
favorábel dos galegas e galegas ao 
uso da nosa língua no mundo eco
nómico e, afortunadamente, as 
empresas que deron o paso de ir 
incorporando o galega con nor
malidade nas suas actividades con
firman na práctica esas valoracións 
que oferecen os estudos e indican 
que. o uso do galego, lonxe de ser 
un atranco, favoreceu os seus ne
gócios. Esa clave ten que conver
ter-se necesariamente en cuña que 
vaia abrindo unha fenda caqa vez 
maior pola que o galego entre con 
firmeza, para consolidar-se e ficar. 
Como? Con información, convé
nios selectivos e incentivos desde 
arriba (a actual política de subven
cións para todos, débil e dispersa, 
non é o camiño) e con presión e 
demanda desde abaixo, desde os 
clientes e usuários deses servizos e 
produtos, que pagamos, até conse
guirmos que o galego sexa útil e 
ne~esário para traballar nunha em
presa e para vender un p'roduto ou 
un servizo. Soa a tópico, pero iso 
tamén depende de nós. 

• A CIDADANIA. E ai está outro 
dos piares fundamentais no futu
ro do galego: o poder da cidada
nia. É cerco que non é a situación 
ideal nen desexábel para unha lín
gua aquela que lle exixe aos seus 
falantes estar continuamente "mi
litando" non só no seu uso mais 
tamén na sua defensa: protestar, 
defender, exixir, reclamar, denun
ciar, etc. son verbos que soan a 
vello (cantas veces non ouvimos 
iso de "xa estou canso de estar 
sempre protestando porque algo 
non está en galego"), mais que, 
mentres as causas sigan así, se
guen a ter toda a sua vixéncia. Te
mos que mudar a estratéxia mais 
non o fondo, ternos que actualizar 
o discurso e os métodos mais non 
podemos rebaixar a firmeza e in
tensidade da nosa demanda, ante 
a admnistración, ante as empre
sas, nos centros de en~ino dos na
sos fillos e fillas, en cada un dos 
ámbitos profisionais ou de lecer 
onde nos movamos. Ese discurso 
xeral de teórica igualdade e co-ofl
cilidade que anula e banaliza o de
bate social do conflicto lingüístico 
fai que sexa cada ve:z, máis difícil 
non desvirtuar ese debate' e conse
guir dar-lle roda a sua rrascendén
cia social. Cando falamos, por 
exemplo, da recente sentenza do 
Tribunal Supremo no proceso da 
Mesa contra Francisco Vázquez e 
o Concello da Corufia polo in
cumprim.ento da lexislación vi
xente en matéria lingüística, non 
falamos dun "L" máis ou dun "L" 
menos e non valen, polo tanto, 
argumentos do tipo "tqtal, todo 
este follón por unha letra", por 
moito que os médios ·de comuni
cación queiran enfocá-lo asi e boa 
parte da cidadania aceite ese xogo. 
Non falamos dunha letra, falamos 
de menospre:z,ar (ou non) a nosa 
condición de galegas e galegas, e 
falamos tamén de cumprir (ou 
non) a lei, falamos de acatar (ou 
non) as decisións dos Tribunais, 
falamos de respeitar (ou non) as 
regras da democrácia. Falamos de 
argumentos, de razóns, falamos de 
elaborar e defender socialmence 
un disc~so firme, claro, incontes
tábel e intelixente. Os resultados 
dunha política baseada nunha bi
lingüilándia feliz e imposíbel están 
ai: perdemos falantes a un ritmo 
que non podemos permitir. Preci
samos reforzar o activismo lingüís
tico, porque ternos que ·enfrontar
nos a quen ten os médios p_ara 
conseguir vender socialmente un 
10-1 como un empate, co idioma 
nunha situación na que nen sequer 
ese suposto empate imposíbel (que 
en nengun caso podemos aceitar 
como o obxectivo final que nos 
conforme) valeria para salvar-nos 
do descenso. Por iso ternos que ser 
especialmente hábiles e utilizar o 
noso poder como cidadáns e cida
dás para mudar as cousas, facendo
nos ouvir, recuperando a confianza 
en nós mesmos e nas nosas posibi
fi4ades. Porque, non podemos es
quecé-lo, levamos razón.+ 

L __ _ ----·-------- ----------· -- - ~ _ .. -.. - ...... - - ·-- 6- .... - .. :---... 
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Ningun idioma alleo -por ilustre que sexa- poderá eispresar en 
nome do naso os íntimos sentimentos, as fondas doores e as 
perdurables espranzas do pobo galega; se aínda somos diferentes e 
capaces de eisistir, non é máis que por obra e gracia do idioma. 

Castelao 

""\ / 

)< 
// ''\ 

/ / \ 
. \ 

,/ \ 
/ \ 

/ \ 
,.,// - \ 

~ oS no mes )das rúas 
/<f "'" ¡ 

// e as pr~s das nasas cidades ,Áon un importante elemento 

/ do naso pa~o, mais t0én unha ferramenta de uso 

>/ continuo. Con eles identific'ámonos todos os días, nas nosas 

/~ vidas e na das nosa~presas. ,, ,,,, .•. ~/'"' '·· 
""""""' ~---···""' ''-...., ---- -- ---- ~ 

O Concello de Ferrol acaba de fixar bs~mes do rueiro 

ferrolán; rúas, prazas, camiños e lugares··teñen, á fin, o seu 
'".....,...., 

nome propio. En breve, distribuiráselles ás empre~~adicadas 

se recollen as formas correctas dos nasos lugares. 

¡j Concello de Ferrol ......... 
Y NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA "-,~ 

No lugar coa'<>lrecto -.............."" 
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Máis aló dunha Jgrexa galega en castelán 

Unha 
grande 

maiaria de 
crentes é 

receptiva ao 
uso do 

galega na 
liturxia. 

Unha adivifia doada para empezar 
"¿Sabe vostede cales son as tres 
.institucións galegas que máis re
·sistencia presentan ao proceso de 
. normalización do galego? Moi do-
ado: O concello de "La" Coruña, 
"El" Deportivo campion da liga, 
e ... a Igrexa". Tres tristes compa
ñeiros de viaxe. Aínda que com
pre non esquecer que nisto, como 
en todo, as xeralizacións 'sempre 
son inxustas. · Fronte ao desver
gonzado alcalde castelanista da 
Coruña, hai moitos coruñeses ga
leguistas ou que non están contra 
o galego; e fronte ao orgullo espa
_ñolisra de "Y digo Deportivo, va
mos a ganar este partido'-', hai 

_ egrexios xogadoi_es do Depor nor
malizadores do galeg9. Tamén, · 
fronte a un has ·altas e baixas . 
xerarqufas eclesiásticas ancoradas 
nunha diglosia reticente e peca
denta, haj un impor:tanée sector_ 
da Igrexa galega (leigos e cléri
gos) que leva moitos anos na pri
meira liña da normalización do 
galego, porque a 1grexa (=pobo · 
de Deus) é. moito máis qtie os 
seus altos mandos. · 

Os sociólogos Daniel L. Muñoz e 
Bernardo G. Cendán fixeroff nes
tes dous últimos anos un novo 
traballo verbo de cuestión do ga
lego na Igrexa, que verá a luz re
'centemente, publicado polo Con
sello da Cultura Galega. Pero saíu 
xa do prdo hai uns 'meses un li
briño publicado pola Asociación 
Irimia (A Pa/4bra fai camiño) ·no 

• que López Mtiñoz fai unha refle
•, xión desde as conclusións desee 

estudio, que se complementa cun-. 
ha -escolma comentada de textos 
relixiosos galegos elaborada por 
Xesús Ferro Ruibal. Ambos xa 
,publicaran ~teriormente O idio
ma de lgrexa_ en Galicia (1989) e 

A lgrexa e a lingua galega (1987), 
respectivamente. 

O craballo de López Muñoz leva 
un título ben expresivo:-"A comu
nidade desapalabrada. Aproxima
ción ás claves dunha Igrexa galega 
en caStelán". Fala alí de que ara-

: diografía da lingua que usa a Igre- . 
: xa galega é ''unha historia donoso 
• · mellor surrealismo". En efecto, 

trátase de tentar explicar "por que 
razón riun país cun idioma propio 
falado en maior ou menor medida 
por máis dun 80% das súas ~entes 
e entendido por u_n 97, 1 %; un 
idioma que codos e todas, en coro 
unánime, intelectuais e bispos, 
políticos e sindicalistas, labregos e 
catedráticos, declaran que é un 
patrimonio de preciso valor ... 
·Pero que está absolutamente au
sente nun 70% ~as misas que -a , 
Igrexa celebra nese país e non é 
empregado nunca por un 86o/o 
dos seus párrocos". 

Para que .o cadro resulte máis ab
surdo, compre engadir que a so
ciedade galega ma:niféstas_e 

: maioritariamente ~rente, a Igrexa 
.. i"" . ... :- .,. está profundamente eñraiia~a nas 

/ 

7 

· • - La Córuña~ el Depor e-a lgrexa 

Hai razóns 
-p~.-a a 

esperanzq: 
nunha lg~xa 
galega que se 

vaia 
inden6ficando 

, . , . 
ma1s ema1s 

realmente coa 
lingua e a 

cultura. do pobo 
aoque 

pentence. 

VICTORINO PÉREZ PRIETO 

súa,s b~ses tradicionais, e os seus 
"dientes" máis .fieis falan maior
mente ~galego. Ó ¡Yerfil do · crente 
g_alego maioricario é: _muller, ma-

. dura, de extracción -rural e gale
gofalante. Máis aírtda, o estudio 
citado manifesta que a maioría 
do_s fieis queren_ a liturxia en gale-

_ go, contrariamente ao manifesta
. do nioitas veces polos seus curas 

de que tion celebran en . galego 
porque a xente non o quere. 

· Con todo, segue á ocorrer que 
aínda que só unha minoría rexei- ' 
ta o galegó na liturxia, fronte a 
upha maioría receptiva que o 
acepta de bo grao, é a opinión 
desa minoría belixerante a que 
decide, porque a ~aioría non se 
manifesta activamente esixindo o 
cambio. Traspoñendo á situación 
social existen.te, representa a co-

. rrespondencia en ere unha_ maio
ría que defende pasivamente a 
propia ·idencidade galega e un.ha 
minoría galeguista· que a defende · 
activamente. 

Daniel López Muñoz: apun'ta co
mo explicación desea receptivida- · 
de pasiva da m'aioría, o papel do 
valor simbólico da lingua; o. gru
po dos máis acérrimos defenso
res do galego está máis escorado 
na Galiza actual cara a posicióris 
progresistas, qt.J.e son reticentes 
coa Igrexa e o seu .papel na socie-
dade galega. -

• SEGUIDORES DUN XESÚS 
QUE APOSTOU POLOS FEBLES. 
Ademais do cadro surrealista 
apuntado, a un cristián galego 
cómprelle ter sempre presente que 
se o galego é sobre todo á lingua 
única dos máis febles desea cerra, e 
a me.ma lingua -~stá rmnha situa
ción de debilidáde, o c;:risti~ismo 

ten a súa orixe nun Xesús e nunha 
comunidade que apostaron desde 
o cornero polos febles, aínda que 
a súa historia der4 moitas voleas e 
a Igrexa ceña no seu haber moitas 
c0ntradiccións. 

O pouco avance na implantación 
do galego na liturxia da Igrexa 
nos últimos trinca anos semella 
aprendernos que calquera esforzo 
neste campo sexa como petar en 
ferro frío. Como ten escrito 
Chao Rego, a loita pola implan
tación do galego na lirurxia é 
"unhá loita agónica" (con toda a 
riqueza que este concepto ten en 
Unamuno ... ). Pero isto tampou
co é alleo a todo o esforzo de 
normalización que se fai na so
ciedade galega, cunha lingua 
nunha situación verdadeiramente 
alarmante, sobre todo rendo en 
conta ás xeracións novas. 

Pero, como poñía unha pegatina 
de Irimia hai anos, "Eu aposto 
pola vida e falo galego". O/a cris
tián é un home e unha muller 
que aposta radicalmente pola vida 
cada día, porque a orixe do cris
tianismo é a fe no Resucitado que 
vence a morte. O crjstián é un 
home e unha muller esperanzados 
no trunfo do Reino de Deus, que 
se abre camiño nun mundo de 
opresióµ e morte. 

Ademais, hai razóns para a espe
ranza nunha Igrexa galega que se 
vaia identificando máis e máis re
almente coa lingua e a cultura do 
pobo ao que pertence. Non me
drou moito o número de parro
quiás e comunidades nas que o 
galego estea total ou só parcial
mente normalizado, pero fóronse 
dando valiosos pasos nos últimos 
anos. Por unha banda, o progresi-

vo desbloqueo (polo menos pú
blico ... ) das alcas xerarquías da 
Igrexa ante a celebración en gale
go dos ministros. Mesmo hai un 
tímido apoio institucional, mani
festado nalgúns textos de bispos 
como Miguel-Anxo Araúxo (his
po emérito de Mondofiedo-Fe
rrol), Xosé Diéguez (bispo de 
Tui-Vigo) ou Xosé Gómez (hispo 
de Lugo). Por outra, xa non re
sulta conflictivo rezar e misar en 
galego, tanto para os que o face
mos desde hai vince anos (mesmo 
nos núcleos urbanos), como para 
as parroquias que inician tímida
mente a súa práctica. Hai camén 
unha reflexión teolóxica moi ela
borada a favor desta práctica; es
tudios coma os citados, e publica
cións como as de Torres Queiru
ga, Chao Rego, Xosé Antón Mi
guélez, ou eu mesmo. 

Tamén compre ter presente a 
elaboración e publicación, en 
edicións moi dignas, dos mate
riais en galego para a oración (li
bros de oración e reflexión, unha 
excelente edición da Biblia e do 
Breviario para os curas, frades e 
monxas ... ) e a liturxia (Misal, 
Leccionarios para a Misa, Rituais 
dos sacramentos, unha copiosa 
producción autóctona de cantos 
litúrxicos galegos ... ). Ben é cerro 
que non tivo pouco que ver nisto 
a axuda económica da Xunta de 
Galicia, como ocorre co libro ga
lego en xeral. 

Cómpre sermos. críticos, pero 
non chorpmiqueiros. O laio e as 
bágoas son boas se, ademais do 
necesario desafogo, non noso pa
ralizan senón que son capaces de 
manifestar unha carraxe que lan-

. · ce cara adiante, regando froitos 
de victoria. + 
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Aldeas a fentos convertidas 
en obxectivo turístico 
Os novos usos dos lugares abandonados poden mudar as 
zonas máis deprimidas 

. ' . . A rede e as Hnguas 
O pasado 6 de novembro La Voz 
de Galicia informaba de que a 
medra do número de internautas 
chineses e xaponeses está a reducir 
a hexemonía do inglés, e advertía 
da posibili~ade de que o castelán 
perda a súa posición na .rede a cus
ta das linguas asiáticas, segnndo 
un inforJ.lle de Global Reach de 
novembro deste mesmo ano. 

É moi recorrente ·asociar a repre
sentación dunha lingua en inter-

, net co número dos seus falantes 
internautas; tamén en Galicia, on
de existe unha despreocupación 
bastante estendida sobre o que pa
sa na rede co galego, por mor do 
reducido número de usuarios gale
gos, mesmo entre os sectores con 
máis inquedanza pola saúde do 
noso idioma. Non irnos negar a 
necesidade dunha masa critica de 
internautas para que unha cultura 
e unha lingua se reflictan en inter
net; sen embargo, trátase dun ar-

DANIEL ROMERO • lsABEL V AQUERO 

A posición 
dunha lingua e 
dunha cultura 
·enintemet 
depencleda 

canticlacle e da · 
calidade dos 

contidos 
(servicios, 

infonnación, 
comúnicacións) 
que se forneza 
nesa li~gua. 
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gumento que cómpre matizar. A 
preminencia abafante do cinema 
norteamericano, ¿ten que ver co 
número de espectadores ou coa 
existencia dunha poderosa indus
tria e dunha política pública de 
apoio? A medra de espectadores 
de cinema en Galicia, ¿traduciuse 
nun maior número de filmes gale-

gos ou no noso idioma? Os exem
plos non son completamente pa
ralelos, porque as posibilidades de 
realizar unha película son, para a 
maioría dos morcais, moico me
nores que as de poder saltar á 
rede, para o que só se require, no 
plano puramente técnico, dunha 
computadora e dunha conexión a 

internet~ Pero a comparación sér
venos para ilustrar as nosas teses: a 
posición dunha lingua e dunha 
cultura en internet depende so
branceiramente da cantidade e da 
calidade aos contidos (servicios, 
información, comunicacións) que 
se fornezan nesa lingua. 

No Quebec ou en Catalufia sábe
no ben, e ambos os países están 
fomentando (no caso quebequés, 
dende 1994) políticas públicas es
pecíficas. Tamén en Espafia, on
de se pretende crear un grande es
pacio lingüístico-comunicacional, 
co apoio de Telefónica e doutros 
conglomerados financeiros, e co 
Instituto Cervantes como aban
deirado desa nova política, moito 
máis agresiva e expansiva, tanto 
de cara ás linguas propias do Es
tado, como cara a un espacio tan 
querido para nós coma o portu
gués, especialmente no Brasil 

Xa que logo, os perigos da globa
lización na súa vertente de asimi
lación lingüístico-cultural a través 
de internet non nos vefien só da 
man do inglés, como teimuda
mente sinalan os medios espafiois 
e os seus ecos mediáticos galegos, 
senón e principalmente, da man 
do castelán. A ameaz,a inglesa (ou 
mellor af nda, estadounidense) 
non se ve acrecentada nin pola 
presión da publicidade noutros 
medios de comunicación de ma
sas (por exemplo, os cada vez máis 
abundantes anuncios na prensa, 
na radio ou na televisión sobre 
servicios de/en internet), nin po
las facilidades de comprensión 
lingüística con que si conta o es
pañol entre os internautas galegos. 

Deixar o galego ao pairo do tem
poral globalizador, é condenalo á 
morte por afogamento do espacio 
comunicacional que lle corrcspon~ 
de e que lle escl a comer o castelán. 

• 0 GALEGO NA REDE. Se a 
representación do noso idioma en 
internet dependese unicamente 
do número de internautas, debe
rían tomarse medidas xa para in
crem encalo: segundo a vaga de 
outubro de 1999-rnaio de 2000 
da Asociación para a Investiga
ción dos Medios de Comunica
ción, só o 6,3% da poboación ga
lega é usuaria da rede. Sen embar
go, este dato nu acubilla sectores 
moi dinámicos da sociedade, e 
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agocha, por exemplo, a cantidade 
de mozos e mozas que ocupan os 
cibers das nosas cidades e vilas. 
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· Deixar o 
galega ao pairo 

do temporal 
globalizador, é 

A condenalo á . -
.- - ~~ <;.- -·- - ~ 

·· - inorte 'por· -

contidos .alleos e noutras linguas 
para acceder. á sociedad.e da'infor
mación? ¿Irnos ter que mergullar
nos outra vez no espacio comuni
cativo español da Rede e logo ten
tar nadar contra corrente? 

• ;-A NECESIDADE DUNHA NO· 
v;.. p·oLÍTICA LINGÜÍSTICA. As 
tende~cias que albiscamos, con 
ser preocupantes, non deixan de 
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Existen 
actualmente 
1,29 we&s 

• galegas por 
cada 1.000 
habitantes. 

¿E se depende dos comidos que é 
capaz de xerar o país? A primeira 
vista, os datos son bastante alenta
dores: as investigacións e informes 
realizados sobre a cuestión ata ago
ra barallaban que o 45% dos webs 
en 1997 e o 34,3% no ano 2000 
poden consultarse en galego, única 
ou opcionalmente. Se debullamos 
as porcentaxes, obsérvase que a 
instalación do galego en intemet 
varía por sectores, e mingua signi
ficativamente nalgúns que son 
chave. Segundo os nosos datos, un 
91 o/o na Administración autonó
mica, un 73,2% nos concellos, un 
50% nas deputacións provinciais; 
case un 100% nos centros públi
cos de primaria e secundaria, fron
te ao 23% dos privados; un 
14,5% nas empresas; un 38% nos 
medios de comunicación ... 

afogamento do 
• espacio 

ser o froito da inexistencia a nivel : 
galego dunha política propia para 

De xogarmos con outros indica
dores, habemos observar sínto
mas preocupantes. En xeral, e 
agás honro as excepcións, os webs 
con opción de seren consultados 
en galego adoitan corresponder a 
folletos planos, con falta de ac
tualización, mal posicionados na 
rede, e de escaso interese para os 
internautas. Pola contra, adóitase 
proscribir o noso idioma en webs 
-ou partes deles- máis dinámi
cos, que ofrecen contidos e servi-

PRBSENTACI6N 

cios interesantes e actualizados: as 
páxinas da Xunta de Gallcia rela- -
tivas á empresa~ o web da Depu
tación da Coruña (exclusivamen
te en español), o proxecto educa
tivo do Concello herculino, acti
vidades emerxentes de comercio 
electrónico, webs dos xornais dia
rios, etc. Dedúcese en moitos ca
sos a renuncia implícita a un es
pacio galego a prol do castelán 
como lingua e espacio comúns. 

O último dato para a reflexión é 
que só existe 1 ,29 webs galegos 
por cada -1.000 habitantes, a boa 
distancia dos 22,8 de media do 
Estado español ou dos 21 ,08 de 
Portugal, e desde logo moi por 
babeo de Irlanda (62,8),, O Que
bec (82,2), etc. A cifra representa 
a presencia dos diferentes sectores 
galegas en internet, a oferta de 

servicios de seu con que o país se 
prox~cta na arañeira tanto cara ó 
exterior com-o cara ós galegos. 
Por poñer algúns exemplos, só o 
14% dos -concellos, o 3,29% dos 
centros de ensino non universita-

comunicacional 
que lle_ 

correspon~e e 
q~e ~~está a 
co~ro 

CQ~telÍln·. 
rio ou o 0,84% das empresas po- -~ 
súen web, e para iso, na meirande 
parte dos casos, de xeifo cativ:o: 

• ¿e - , . 
' . --~ 

só o 7% dos we~s galegos ofrecen 
servicios avanzados. 

Xa que logo, ese 6% de internau
tas galegos recoñecidos, os mozos 
e mozas que ateigan os cibers, os 
nenas e nenas que han acceder a 
internet dende a escola -<lisque, 
segundo a Consellería de Educa
ción, de maneira xeneralizada por 
fin para o 2001-, ¿que van acopar 
galego e en galego na rede? ¿Van
se ver obrigados, como veu suce
dendo ata agora, a botar man de 

Exposicións Georges Rousse. lntervencións 
Do 20 de novembro ó 10 de decembro 

a sociedade da información, en
tendida como_ un programa estra
téxico xeral para que Galicia ocu-
pe nela o lugar que proporcional
mente lle corresponde. 

É absolutamente urxente e necesa
ria unha nova política lingüística 
inserida nese programa estratéxi
co, que corte transversalmente .có
dalas ouµ-as . políticas -do sector da 
producción, a circulación e o con
sumo de bens simbólicos; _que, in
centive a producción de. comidos 
propios, así como o coñecemento 
e acceso a eles: cómpre termos ser
vicios en liña e un público que os 

. utilice. As fronteiras xeográficas 
saltan coas novas redes de comu
nicacións; poñamos os esteos para, 
parafraseando a Miquel de Mora-:
gas, crearmos un espacio de opor
tunidade para a nosa lingua .. + 

DANIEL ROMERO e ISABEL V AQUERO teñen 
no prelo de Edici6ns Xerais a obra 

Da periféria á rede. Internet en Galicia. 
· Lingua e contidos. 

Artistas franceses e italianos nas coleccións Fundación ARCO e CGAC 
Do 20 de novembro ó 7 de xaneiro 

Sarah Dobai l Florence Paradeis · 
Do 23 de novembro ó 7 de xaneiro 

Mondophrenetic™ 
Do 30 de novembro ó 14 de xaneiro 

Actividades - Curso de profesores de primaria 
16, 17, 21, 22, 24, 27, 29 de novembro 

Presentación da publicación Galicia a través do espello. Compostelán 2000 
17 de novembro _ 

... 
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Hai uns días, remexendo vellos 
papeis, atopei uns fólios mecano
grafados, pola vella, que contiñan 
un "diagnóstico" da saúde do gale
go, por sectores, e unha avaliación 
da política oficial. Non sei, non 
dou recordado que destino terian, 
para que publicación irían -se fo-

. ron para algunha. Lin o seu conti
do e asustei-me da sua vixéncia. 
Por algunha alusión ou crítica, si
tuo-os arredor dos anos 1986 ou 
1987. Xa choveu ... e o que, da
quela, podía ser interpretado co
mo criticis~o p~;manente (xa ~e 
sabe: os do non ... ) ou como vi
sión excesivamente pe&Ílnista non 
só se confirmou sobexamente se-

: nón que aumentou novos dados 
: · dun comportamento oficial real

.· ~ · mente perverso e moi lesivo para o 
! presente e o futuro do idioma do 

. . : país. A aquela altura, a "moda" 
\e. 

:·'· ideolóxica da oficialidade pasaba 
• por proclamar a bondade do "bi-
~ :· lingüísmo equilibrado", hoxe re-

". ;. convertido en "bilingüismo har
:· mónico", "limpo" e, mesmo "froi
• , :. toso" como chegou a aparecer 

· : nunha Memória de Orzamentos 
da Comunidade Autónoma. No 
ecuador da década dos noventa, o 
Presidente Fraga aseguraba que "a 
convivencia lingüística en Galicia 
é plena, aceptada, limpa e harmó
nica" e tranquilizaba aos supostos 

CONCBLLODl': 

pONTBnDBA 

~IH!!ii 

Ci~JlS 

GAllGO NO NOVO Ml~NIO 
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A língua galega no século XXI 

Non hai unha 
só·lei que 
proclame, 

como 
obxectivo, 

., 
a consecuc1on 

dese tan 
repetido 

'bilingüismo 
harmónico'. 

Mª PILAR GARCIA NEGRO 

. d~tractores do D~c;;r~to 247/1995, . 
que determina qué e cantas maté
rias se han de impartir, no ensino 
obrigatório, en galego, ao asegurar 
que o tal decreto nón buscaba pa-

d ". . , ,, (') gal ra,na a a mmers1on . no e-
go, senón a aplicación dunha nor
mativa que reflecrise a realidade 
bilingüe do país. 

Sempre sostiven (¡que "orixinali
dade"!) que o uso e a escolla lin
güística son forremente delatores, 
por máis que nos debamos todos 

. ao seguidismó de c~notacións en
calecidas ou á procura, non sem
pre conseguida, da mellor deno
tación. Permi~a-se-me, por isto, 
un pequeno exercício lingüístico. 

O uso de cualificativos caracteri
zadores (non epiréricos) nun subs
tantivo dado sempre ten que ad
mitir o antónimo correspondenre. 
Por isto, probemos a definir: 

¿Como é (ou será) o "bilingüísmo 
desequilibrado"? 

¿Como é (ou será) o "bilingüismo 
inarmónico"? 

¿Como é (ou será) o "bilingüismo 
suxo"? 

¿Como é (ou será) o "bilingüismo 
merado" (quero dicer, non 
frutífero)? 

ltem máis: se a realidade de Galiza 
é bilíngüe, ¿por que a normativa 
legal ten que reflectir a redundán
cia (¿proclama algunha lexislación 
que os galegos teñamos, a maioria, 
a pel branca?), se xa existe un con
vívio feliz e beatífico? Máis dela
ción: non hai unha s6 leí que pro
clame, como obxectivo, a consecu
ción dese tan repetido "bilingüis
mo harmónico". O tal ideoloxema 
será a-legal, extra-legal ou infra-le
gal, mais, desde logo, non perren
ce á letra da lei. Esta (por exem
plo, a Lei de Normalización Lin
güística, 1983) fata de "fomentar", 
"estimular", "potenciar" o uso do 
galego (daquela, será porque lle 
cómpre, nonsi?) e fala de garantir 
o uso oficial das duas línguas, a 
oficial do Estado e, portanto, de 
rodas as Comunidades Autóno
mas, e a "própria" (no sentido de 
"peculiar", como ben se ocupou 
de ponrualizar o Tribunal Consti
tucional, en 1986). Recordarório, 
por ceno, tamén redundante e su
pérfluo, xa que estando determi-

Consideramos como actos 
bárbaros os atentados · á· vida 
dos idiomas. ¿Que diriamos 
se o Estado mandase derrubar 
o Pórtico da Gloria? Pois eu 
digo que o naso idioma é un
ha obra de -arte mil veces su
perior á obra do mestre Ma-

tea. Creouna o xenio inviola
ble do naso pobo, labrouna o 
amor, a dar e a ledicia de 
moitísimas xeracións. Unha 
lingua é máis que unha obra 
de arte; é matriz inesgotable 
de obras de arte. 
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nado o mandato imperativo pola 
Constitución española, de 1978, 
sobra -a non ser qu~ se busque 
acatamento e reveréncia por dupli
cado- calquer lembranza do que a 
lei superior impón. 

Índomos ainda máis abaixo: se a 
própria lexislación soi disant protec
tora de línguas e de direitos de fa.
lames existe, será: (a) porque existe 
unha matéria social necesitada de 
protección, fomento, estímulo e 
potenciación; (b) porque existen 
necesidades óbvias de presenza so
cial e pública dunha língua face a 
aquela que xa a ten máis que garan
tida e engordada; ( c) porque, seño
res!, existe algo chamado história 
(ou História, como preferiren), 
quer dicer, porque desde hai 150 
anos, grosso modo, o país, a Galiza, 
cofieceu un proceso, lento e crecen
te (revolucionário na sua intención 
e na sua concreción) de restaura
ción de usos sociais e públicos, e 
porque, conternporaneamente, tal 
proceso normalizador foi o que pu
xou e empuxou as poucas e cativas 
medidas legais de que dispomos, 
no que elas teñen de recoñecimen
co de línguas e de proclamación de 
direitos, para os seus falances. 

¿Ou é que o "fomento" ternos 
que o traducir, ben lido, por "fo
mentos" aplicados, como panos 
húmidos, a curar, a aplacar a fe
bre alta do doen te? 

Vexamos, pois, que "fomentosn 
(ou "tormentosn) se aplicaron á 
língua galega ao longo da década: 

que está a piques de r~matar: 

1.- Por sobre un· decreto, de 
1983, que xa estabelecia "xenero
samente" as condicións de exen
ción da matéria de lín~a gaJega, 
publica-se un novo decreto que a 
amplia aos casos de hipoacúsias 
(como diría Castelao: ... ???!!), que, 
como a ocorrinolaringoloxia do 
mundo mundial ten sobradamen
te demostrado, afectan unilateral
mente ao galego, non ás matemá
ticas, ao español, á química, etc. 

2.- O mencionado Decreto 
247/1995, de aplicación no ensi
no obrigatório, contén, na sua 
disposición cransitória segunda, a 
previsión do prazo dun ano se 
houbese dificuldades "xustifica
das" para a sua posta en prática: 
¿cantas, qué, ca.is foron esas difi
culdades xustificadas (¿onde e pe
rante quen se xustifi.caron?) para 
que o tal decreto non se teña 
cumprido, cinco anos despois da 
sua publicación? ¿Cando as coñe
ceremos e as poderemos avaliar? 

3.- Os orzamentos de Política 
Lingüística multiplicaron-se até 
obrigar-nos a inxerir comprimidos 
anti-mareo, anti-vertixe. Tres mil 
millóns, aproximadamente, por 
ano, finalistamence destinados a 
"normalización lingüística". Non 
sexamos mal pensados. T emos re
petido e ponrualizado que non se 
ve, na proporción e medida preci
sas, tal normalización de usos da 
língua galega. Mais, ollo!, o erro é 
noso: claro. que se conseguiu a 
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"normalización lingüística" (as pa
labras non menten), ~ó que hai que 
a encender comme il fout. xa se des
mantelou parte do (pouco) galego 
oficial que había; xa se pagaron 
cantidades multimillonárias a 
meios de comunicación para per
mitiren a publicación e/ou a emi
sión de "cuñas" ou "ráfagas" ben 
limitadas e taxadas de galego; xa se 
rexeitaron caisquer iniciativas par
lamentares (¡dúcias e dúcias!) que, 
seguindo a leí, ·querían face-l_a 
cumprir e dar-lle realidade. prática 
e ..visíbel; xa se impediu e entorpe
ceu competentemente o intento de 
etiquetaxe de produtos comercia.is; 
enfin, xa se anestesiou e adorme
ceu convenientemente a povoa
ción, para persuadí-la de que o 
ponto de chegada era, .¡oh, mila
gre!, o ponto de partida, isto é, de 
que xa ternos conseguido aquilo 
que xa tiñamos: tiñamos cen pesos; 
fomos ao "Banco Lingüístico" da . 
Xunta de Galiza; depositamo-los 
sob oferta duns réditos suculentos; 
decorren case duas décadas, imo
los recoller e, oh! máxia!, dévolven
n~~' intactos, os cen pesos: E ain~ 
f!OS queixaremos ... 

Portante, perguntamo-n"os_: ¿por 
qué haberá que procurar o .conví- . 
vio harmónico se xa o ternos as~
gurado? ¿Hai acaso sionismo e loi
ta palestina? A "normalización lin
güística,, está tan conseguida, meus 
señores (non esquero as señoras, é 
que señor~ son o 90% dos que a 
ordenan), que até o alcalde da se
gunda cidade do país por número 
de habitantes, desacata e desafia ao 

ANOSATERRA 

Perguntamo· 
nos: 

¿por que 
haberá que 

procurar 
, . 

o conVMo 
harmónico se . 
xa otemos 
asegurado?· 

Tribunal Supremo non do seu pa
ís, senón de España, cando este de
termina que o nome· da Coruña é 
A Coruña, isto é, dá a razón a uns 
cantos centos de anos da história, a 
uns cantos centos de miles . de gale
gos de moitas xeracións consecuti-

. vas, ao que estabelecen eres leis au
tonómicas e unha estatal ... ¡Que 
valente e arrichado! ¡Que coraxosa 
man"eira de se siruar fóra da leí, co
mo no Far West! Si, señor, aquí o 
"Wanted" hai que o colocar sem
pre baixo a face castigada do gale
go. Asi se normaliza lingüística
mente, isto é: que a lei non se apli
que; que a hexemonia do español 
continue e medre; que o bilingüís
mo limpe tanto que sexa o mellor 
deterxente abrasivo que se coñeza, 
que non pare nen "ceje en su em
peño" (exemplo ocasional de ídem) 
até conseguir que a mancha, ainda 
repartida, mal _que ben, por todo ~ 
país desapareza ... 

Enfin. Fal_ámós da mi~oria reitora 
que "normaliza;', maP.da, governa, 
dispón e ordena (tamén "orde.ry.a", 
quero dicer, .mlJ2Ce ben muxidos "os 
ubres do dilleiro público). Nunha 
oucra erúregá, falaremos de nós. 
¿Quen somos nós? Os utentes do 
galego oraf e escrito, os apoloxetas, 
os animadore:s, os propagandistas. 
T amén, os escarnecidos e negados. 
T amén, os distraídos e conforta
belmente instalados co somnífero 
ao pé do leito; Eses .somos nós, ás 
portas do século XXI, cunha língua ! 
que tardará ben anos en se recupe- ·• 
rar de demora na cura, provocada 
durante vinte anos consecuávos. + 
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... ainda 

Nome: ........................................................ Apelidos: .......................................................................................................... Carné de identidade: ---·······-··--·--··-················-----·-·-·· 

Data de nacimento: ..................................................... Enderezo: ......................................................................................................................................................................... . 
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A gáleguización do ensino 
ANxo LOUZAO RODRÍGUEZ 

T od.os os indicadores e estudos rea
lizados nos últimos tempos, prove
ñan de onde proveñan, concluen, 
dunha maneira rotunda, que a per-· 
da de galego-falantes avanza a pasos 
axigantados. Seria inxénuo pensar 
que o ensino non ia reflectir este 
aserto, cando é unha canle previle
xiada para mudar de código lin
güístico, asentar os prexuízos res
pei to ao galego e admitir como 
normal o uso diglósic:o da língua. 

Se ben é cerco que o marco legal 
para a normalización lingúistica 
arranca de fundamentos que a im
pedirian na sua plenitude, non é 
menos certo que estamos moi lon
xe de que governo galego asuma, 
aplique e faga cumprir o que el 
mesmo lexisla. Pouco se pode. 
avantar na normalización, cando 
as directrices da política lingüística 
están baseadas en princípios tan 
pouco rigurosos como o bilingüis
mo harmónico e na pasividade da 
Consellaria de Educación perante 
o incumprimento sistemático ·da 
normativa, por cerro cativa, sobre 
o uso do galego nas aulas. 

V ái p_ara un ano que a Consellaria 
sé veu obrigada a publicar o resul
tado do inquérito realizado, no 
ario 1998, nos centros docentes 
non úniversitários, para coñecer o 
grao de cumprimento do decreto 
247195, que desenvolve a leí de 
normalización linguística e regula 
as matérias que se teñen que im
partir en língua galega no ensino . 
nbn Úniversitário. A pesar da ma
quillaxe e tendenciosidade na pu
bJicación dos dados, co fin de dis
farzar e atenuar as conclusións, es
te~ amosan con contundéncia o 
total abandono e fracaso da políti
ca lingüística no ensino. 

.• INCAPACIDADE. Fracaso qu~ se 
traduce en que cerca do 40% do 
profesorado "de secundária declara 
non estar capacitado para impartir 
aulas en galega, ainda que a grande 
maioria ten recibido cursos de ini
ciación -ou perfecciona.mento. Fra-

Pertodo40% 
do profesorado 
de secundária 
declara non 

estar 
capacitado 

• • para impartir 
aulas en· 
galego, 

ainda-que a 
grande maioria 

ten recibido 
cursos de . . . . , 1n1c1ac1on. ou 

pafeccimma*>. 

caso que se manifesta en que o pro
fesorado confesa, maioritariamente, 
ser partidirio da incorporación do · 
noso idioma como língua veicular 
no ensino e; sen embargo, perto do 
50% dos centros non cumprep os 

· mínimos decretados. Fracaso por
que os centros revelan que é maior 
a porcentaxe de alunado que entra 
na escola· como galego-falante que 
os que reciben a docéncia no· noso 
idioma. Fracaso, porque perto do 
30% das comunicación internas e 
externas dos centros se seguen fa
cerido efi español. Fracaso, porque 
é a inspección educativa a respon
sábel de coidar do cumpriinento da 
normativa legal en matéria de nor
malización nos centros educativos, 
cando se caracterizou e se caracteri
za por ser unha pexa, un freo, un 
impedimento a calquer iniciativa 
normalizadora. Fracaso, cando só o 
·41 % do profesorado de Bacharela
ro e o 56% de Formación Profesio
nal utiliza o 11oso idioma nas áreas 
que é pr~ceptivo impartir en Lín
gua Galega. 

Pode haber maior fracaso e aban
dono que o alunado chegue á es
colá falando galego en maior me
dida que o fai durante a sua esta
dia e xa non : digamos que cando 
ábandona o sistema educativo? A 
escola, a pesar d~ 17 anos de vi
xéncia da lei de normalización lin
güística e de cinco do decreto 
247195, ~egue a ser uhha institu
ción españolizadora e, polo tan,ro, 
non está a deter ó·retroceso e o es
m~récemer:ito do galego como 
língua social de todos/as os/as ga
legos/as. Non pode ser doutra 
maneira se a escolarización en E. 
Infantil e a aprendizaxe da lecto
escri tura se fan en español. No 
40% das aulas deste nível educati
vo non se imparte nada en galego 
ou menos de 5 horas á semana. 

Mención especial merece o ensi
no uµiversitário, no cal á presen
za do noso idioma torna-se mar
xinal. Esta institución situa-se, en 
termos xerais, de costas a:o país e 

. nen sequer se proxecta un míni-
mo programa que favoreza e pro-
pície a incorporación do galego ás 
clases universitárias. 

Seria un desatino prever que do 
ac~ual governo da Xunta de Gali-
za se podan agardar as necesárias 
mudanzas língüísticas, especial-
mente no mundo do ensino. É 
urxente e imprescindíbel unha ad-
mini~tración galega, dirixida polo 
nacionalismo, para emprender os 
programas e planos de actuación 
oportunos, que tanto necesita o 
no~o idioma. Mais isto, ainda par-
rindo da incuestionabilidade da 
tese anterior, non debe servir-nos 

, de pretexto para acomodar-nos en 
actitudes de desleixo peran te o es-

1 
tancamento, a veces retroceso, do 
noso idioma nas aulas. 

O cámbio político é imprescindí-
bel tamén para mudar a mentali-
dade dunha parte importante do 
noso profesorado e alunado, asen-
tada nos perxuízos que, como con-
secuéncia da diglósia imperante, se 
foron asentando na nosa socieda-
de. Agora ben, unha vez que teña-
mos o fundamental, vontade e de-
cisón política, seguirá-se precisan-
do o traballo de todos/ as nós para 
que o noso idiema avance na pro-
cura de atinxir a condición de ser 
a única língt:ia veicular no ensino. 
A lingua necesita, cada va, máis, 
de activistas en todos as frontes. 

O futuro da normalización de-
penderá ou estará suxeito á fortu-
na do noso País cómo Povo. Con 
todo, mentres que o nacionalismo 
medra e progresa en todos os ám-
hitos, síntoma do avance da nosa 
conciéncia como povo, non se ve 
correspondido con un aumento 
de galego-falantes, ainda que o 
noso idioma gañara en prestíxio. 
O actual modelo lingüístico da 
Xunta amosa-se eficaz: dai a im-
presión de total normalidade para 
impedir na prática o avance. Ho-
xe podemos constatar como a 
apatía se asenta en profesores/as 
que noucrora eran activos impul-
sores da normalización. Os moti-
vos son diversos, pero destaca, sen 
lugar a equívocos , a falta de 
apoio- que moitas veces se troca 
nun verdadeiro obstáculo- da 
Consellaria: Di to isro, seria terxi-
Versador e inxusto non admitir 
que foi e é a entrega e entusiasmo 
dun sector do profesorado, que 
mesmo sofreu represión língüisti-
ca, organizado, maioritariamente, 
no movimento nacionalista, o que 
impediu a desaparición do galego 
das aulas e o que está a condicio-
nar, en grande medida, os posi-
cionamento.s da Consellaria. 

• MÁIS GALEGO NA ESCOLA. 
Urxe un cámbio de rumo na ac-
·cual políticá lingüística deseñada 
pola Dirección Xeral de Política 
Lingüística, baseado na nego-
ciación e consenso dun modelo de 
normalización que persiga a plena, 
normalizacón lingüística no ensi-
no. A falta deste modelo non nos 

·debe privar de actuar, exixindo o 
cumprimento imediato do decreto 
247/95, concret~dó as matérias, 
nos níveis educativos que non es-
tán fixadas, e ampliaIJ,do, como 
mínimo, en todos os níveis, até un 

50% a c~ga lectiv,a de' obrigada 
impartición en Língua G alega. 
Aprema garantir o dereito para 
que os nenos/as que teñan. como 
língua familiar ou ambiental o ga-
lego podan ser escolarizados no 

Ach seu idioma. O ensino infantil e o 
primeiro ciclo de primária ten que nári 

se impartir totalmente en Língua anos 

Galega cando a língua do entorno deª' 
sexa maioritariamente o galego. cam 

Cando á língua ambiental e do en·- habi 

torno · do centro sexa o espafiol, polí 

hai que garantir como mínimo ClOn 

unha presenza do galego de 1 O ho- de r, 

ras semanais. Será nos seguintes núrr 

cursos cando todo o alunado reci- do t 

ba todas as aulas en galego. ción 

Non se pode admitir que o profe- Ao r 

sorado galego poda aceder a un aque 

posto de docente sen nengunha gunl 

competéncia na nosa língua. Cal- franc 

quer modelo normalizador ten dura 

que velar porque os/as docentes dad 

asuman a galeguización do sisee- na p 

ma educativo. O profesorado ten de b 

que estar obrigado a amosar a orga 

idoneidade tanto oral como escri- influ 

ta no noso idioma. De aí que o os n 

lóxico e normal seria que se tivese men 

que realizar en galego, como mí- CJ.ac11 

nimo, unha das probas previstas mali: 
para o aceso á función pública. zada 

en t< 

A galeguización do ensino necesita da, a 

emprender oucro modelo coral- deba 

mente diferente na formación do VI as 

profesorado que comporte capaci- esfor 
ta-lo mediante formación específi- na u 

ca en cada unha das matérias do ción 

currículum, acometer programas llo e 

que procuren que o conxumo do insta 

profesorado teña unha disposición os e¡, 

apropriada para o ensino en galego 
Un e propiciar actividades formativas 

orientadas a que todo o profesora- bel ( 

do adquira a suficiente competén- ción 

cia língillstica e coñecimento da ñad 

realidade sócio-lingüística e tamén pre te 

da nosa cultura e história. Todo do ic 

este deseño, xunto con, seminá- dad e 

rios, xornadas, cursos, etc., requi- é m: 

ren un seguimento e avaliación parle 

para que se atinxa o obxectivo da da) 

plena normalización dos centros. que 
a ca 

É preocupante que se admita a conf 

mobilidade do profesorado, mes- non 

mo para as áreas que hai que im- ham 
partir en Língua Galega, sen que rian1 

se arbitre nengun condicionante 
idiomático para que o profesora- Esa 

do poda concursar. Impón-se pode 

acordar que paulatinamente todas ca c 

as áreas tefian perfil lingüístico de alén 

abrigada impartición en galego. Adc 
fon e 

Non se pode entender a galeguiza- cula 

ción do ensino e a normalización mac 

lingüística sen que haxa en galego zar< 

materiais e libros de texto para to- orza 

das as matérias, material didáctico des: 

e pedagóxico, material informáti- vista 

co, audiovisual e mulcimédia e bi- tos 1 
bliotecas con libros en galego. en g 

ción 

En definitiva, a disposición indi- Iméll 

ferente á conflitividade lingüística língi 

exibida pola Administración, a mo 

desidia perante o incuprimento gas~ 

da sua lexislación, especialmente vos, 

do decreto 247/95, e a caréncia tam1 

total de política lingüística efecti- dam 

.va, deben conducir-nos a redo- para 

brar o noso esforzo no~malizador dos1 

e a tomar as iniciativas máis acaí-
das. para exixir da Consellaria o • 1 
cumprimento das suas obrig~. + 
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A 'pax lingüística' funciona 

A chegada do nacionalismo ao ce
nário institucional nos úlrjmos 
anos supuxo unha multiplicación 
de actividades e a ampliación dos 
campos de acción. Cando non · 
había posibilidades de actuar na 
política ml!nicipal, cando o na
cionalismo carecía practicamente 
de representación parlamentar, o 
número de persoas e a calidade 
do trahallo dedicado á normaliza
ción lingüística era moito maior. 

Ao mesmo tempo ·vaise perdendo 
aquela cultura, por chamarlle dal
gunha maneira, nacida no último 
franquismo e practicada con forza 
durante os dous primeiros decénios 
da democrácia, que cria fondamente 
na potencialidad.e das organizacións 
de base. Hoxe esa constelación de 
organizacións pederon eficiéncia e 
influéncia. Abonda observar como 
os numerosos grupos actuan moito 
menos e como, por ex:emplo, a Aso
ciación de Funcionários para a Nor
malización Lingüística parou desgra
zadamenre de traballar. A polémica 
en torno ao idioma está moi apaga
da, a moderación que se instalou no 
debate público non corueva outras 
vias de avance, e sen cuestionar os 
esforzos, pode dici.rse que predomi
na unha práctica de Conmemora
ción lingüística, en troco dun traba
llo que implique avances reais na 
instalación do noso idioma en todos 
os eidos sociais. 

Un terceiro factor nada desprezá.
bel é a política amáhel de subven
cións da Xunta de Gali.za, acompa
ñada dun discurso afectivo e 
pretendidamente neutro a respeito 
do idioma. Desapareceu a viscerali
dade manifesta contra a língua, ou 
é marxinal, e agás cerras iniciativas 
parlamencares, a política lingüística 
da Xunta non se cuestiona máis 
que de xeito fraccionado, ex:istindo 
a consideración social de que o 
conflico lingüístico practicamence 
non existe. A idea de bilingüismo 
harmónico, con máis ou menos va
riantes, goza de boa saúde. 

Esa formulación ideolóxica só se 
pode desmontar desde unha prácti
ca constante," chea de iniciativas, 
alén das argumentacións pontuais. 
A dereita do Partido Popular con
fonde interesadamente a política 
cultural coa lingüística. En v~ de 
incidir nos lugares onde pode avan
zar o idioma, dedica os abondosos 
orzamentos a todo tipo de activida
des: sufrágase a recuperación de re
vistas, actividades literárias, magos
tos polo feíto de estaren os cartaces 
en galego, leitorados, unha exposi
ción agropecuária e case todo o 
imaxinábel. O diñeiro dedicado á 
língua vale tanto para un roto co
mo para un descosido. Trátase de 
gastar os carros sen buscar obxe<;;ti:
vos, máis alá dos clientelares, aqui 
tamén. Non se abordan planifica
damente as actividades necesárias 
para incorporar o idioma a ámbitos 
dos que está ex:cluído. 

• POÚTICA DE OPOSICIÓN. As 
• • .. ..' • r' ... } '.,.r 

XosÉ Iv.lANUEL SARILLE 

diferéncias ideolóxicas, de critério, 
a respeito dos nacionalistas son evi
dentes. No noso caso a intención, 
a vontade de avanzar, de conquerir 
un idioma normalizado é incues
tionábel. No encanto a acción diá
ria resulta descamiñada, porque 
nós tamén nos quedamos un paso 
antes da verdadeira actividade nor
malizadora, nunha formulación 
conmemorativa q!le poucas veces 
enfronta directamente o problema. 
Unha política lingüística de base e 
de oposición requere do cuestiona
mento permanente da política ofi
cial, debe facer evidente o conflito 
lingüístico e non evitar a polémica 
Rescrinxir ou centrar a actividade 
en festas, carreiras, concursos, acti
vidades do Dia das Letras, ou mes
mo non explicitar planos de avan
ce nos lugares onde é posíbel xes
tionalos, implica un evidente es
tancam en to. Vexamos alguns 
ex:emplos, com~do polos vellos 
contenciosos, porque nengun deles 
está definitivamente resolto. 

Bórase de menos unha acción deci
dida a respeito do topónimo de A 
Coruña, unha ampla información 
aos viciños da cidade, a denúncia 
da desobediéncia das administra
cións á Lei de Normalización Lin
güística, un traballo de sensibiliza
ción nun momento en que se pode 
avanzar moi en sério cara ao cerre 
definitivo do problema toponími
co. Outros servizos públicos, deter
minados rexistos, e incluso algun 
tribunal de xustiza, continuan sen 
cumprir o estipulado pola lei. 

É posíbel o avance no ensino. Ade
mais do novo Modelo de Normali
zación, parece necesário reformular 
a actuación nos coléxios, institutos 
e universidades. O cumprimento 
do decreto 247 non é só únha 
obriga das autoridades .educativas e 
dos profesores, é tamén un dereito 
do alumnado. Os estudantes agra
decerían recibir cumprida informa
ción sobre o seu dereito a formarse 
en galego. Son as equipas de nor
malización as que ano tras ano po
derian facerse cargo e centrar o seu 
traballo, cando menos en cada ins-

, tituto, en informar seriamente a 
todos . os alumnos dos seus derei
tos. As fol~ levadas a cabo polo 
colectivo estudantil nos tres últi-

,• . ·'. 

mos anos esixindo iso, é o máis 
importante qt.te ocorreu neste ám- . 
bito e foi moi pouco apoiado pu
blicamente. As equipas e as organi
zacións deben informar e conducir 
a bo porto a exiséncia estudantil. A · 
vontade de ·avanzar non pode fa
cernos confundir as funcións das 
equipas. Non son os seus membros 
os encargados de denunciar ao 
profesorado que non impart~ aulas 
consonte á legalidade que emana 
do decre.to, son en todo caso as 
inspeccións correspondentes. E de
be ser función das entidades dedi
cadas á normaliiación e dos sindi
catos a de denunciar ~as irre~a- . 
ridades e a neglixéncia do corpo de 
inspectores. T ampouco parece ser 

. a misión elaborar revistas que falan 
de t_!.Jdo e non inciden máis na 
normalización que calquer outra 
actividade. A pesar do grande es
forzo que moitos profesores levan a 
cabo, hoxe as equipas redundan na 
conmemoración lingüística. Son 

. boas as revistas dos centros, pero 
pagadas con uutros orzamentos, a 
non ser que efectivamente falen da 
normalización, formen, informen 
e sirvan para tomar conciéncia en
tre un colectivo (o de estudantes) 
unanimemente favorábel á galegui
zación do ensino. A función das 
equipas é a de criar opinión sobre a 
galeguización en todos os estamen
tos, tamén no de nais e pais. 

Existe unha parálise no ámbito 
municipal. Levouse a cabo lin im
portante traballo, galeguizouse a ac
tividade interna, administ~ativa, 
cun éxito considerábel. Hoxe, des
pois de terse conquerido ese· paso, 
en moitos concellos; algu.r:i.s deles 
verdadeiramente exemplares na
quela eÚpa, os servizos d~ normali~ 
zación lingüística dedícanse a corri
xir papeis e derivan o seu traballo 
cara actividades culturais ou con
memoracións vinculadas ao ámbito 
literário, cultural., etc .. As funcións 
e as finalidades dos concellos son , 
autónomas, e no labor galeguizador 
cómpren Iiovos pla11..os para instalar 
a língua nas actividades dos viciños. 
Ademais, a vontade política ten 
que reflectirse con evidéncia no ca
so dos concellos nacionalistas, non 
caíndo na tentación de responsabi
lizar exclusivamente á Xunta do la
bor normalizador. 

. t 
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que de xeito 
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non existe. 

Os campos son moÍtos e serán_tra
tados en artigos específicos, con 
máis vagar, incluso os analisados 
anteriormente; de calquera xeito 
parece necesário aclarar que falta 
vontade resolutiva, ex:ecutiva, e que 

· hai- cercos costumes que deberían 
ser definitivamente superados, cer
cas actividades costosas en diñeiro e 
sobre todo en esforzos que ·non re
percuten moito no avance normali
zador. Os encontros sobre normali
zacÍÓ!J. lingüística tal como están 
enfocados non son eficientes, tam
pouco os congresos sobre línguas 
minorizadas se t~ñen a vontade de 
equiparar ao galego· cos menos 
afortunados en troco de tratar de 
axudarlles a buscar vías de avanée. 
T ampouco a reiteración das carac
terísticas isoglósicas· e dialectolóxi-

,,.. cas, e a vinculación excesiva entre 
língua e literatura, e pasado, ese 
afán estático, ás veces case museísti
co que nos alonxa tanto do que de
be circular en permanente cámbio 
e tensión práctica. Valla como 
exemplo a criación dun arquivo de 
planificación no t<>nsello da Cul
tura Galega, cando falta precisa
mente a planificación; ou a excesiva 
vinculación do galega co etnográfi
co, evitando no encanto os ex:em
plos máis cercanos ao futuro. 

11!1 CIRCULACIÓN CULTURAL. Nes-
ta panorámica faltd: unha cuesti6n 
esencial, sobre todo ao tratarmos 
de buscar camiños e solucións cara . 
ao novo século. Se un eixo vai na 
liñ.a apontada ao longo deste escri
to, ? outro _pasa polo fomento da 
circulación cultural no espazo da 
lwofon:ia. Alén de normas -ortográ
ficas, é . urxerite a integración de 
Galiza no mercado cultural brasi
leiro e portugués. A recepción das 
expresións culturais veiculizadas en 
galego qµe se realizan máis alá do 
Atlántico e do río Miño e a venda 
das que se producen aqui. Afastada 
a polémica ortográfica -tan estéril-
e cando o mundo coñece unha in
tensidade comunicativa sen pre
cendentes, cando · as posibilidades 
de ócio se multiplican, reducir a 
incorporación lingüística ao pura
J;IJ.en te doméstico non entra xa 
dentro da vella polémica, senón 
que é simplesmente falta de miras 
e de comprensión do que está a su
ceder. Este, é tamén un grande . 
asunto a abordar, en -absoluto se
cundário. Outros, como o Institu
to Cervantes, danse máis présa en 
perder complexos. Por iso celebran 
que o espanglish forme parte da 
língua española, mentres seguen de 
puretas, buscando expresións de
turpadas e palabras ás que non se 
sabe o que lles pasa. E aínda que 
non· debe ser cousa exclusiva do 
nacionalismo asumir e pofier en 
marcha esa circulación cultural, 
(que irriplicaria un avance moi im
portante. na normalización lingüís
tica), é evidente que non facelo é 
síntoma de atraso e falta de refle
xos. Os dous eixos, o da circu
lación cultural e o da normaliza
ción lingüística deben ir acompa
sados e mesturados, sen distinción. · 

Este artigo non pretende, como é 
evideQ.te, unha análise miúda da 
situación, fáltanlle polo tanto pre
cisión e matices, por iso as posibi
lidades de cuestionament9 e polé
mica son moitas. Escaria ben.+ 
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Os meios públicos deberían ser a base na que asentase a normalización lingüística 

O futuro do galego está 
en oferecer contidos informativos diferentes 

A instauración da Autonomia su
puxo un grande avance para o 
idioma galego ao posibilitar a 
criación da Compañia de Rádio e 
Televisión de Galícia S.A. e poñer 
en marcha a TVG e a Rádio Ga
lega, así como outros servizos liga
dos a estes médios. Médios que, 
por leí, non ·só deben de usar se
nón potenciar o noso idioma. 

Este paso adiante na normalización 
lingüística enc~ntrase, certamente, 
coa pexa ideolóxica dos seus rexe
dores e a ilegal tendéncia ao "bilin
güismo harmónicc{ fraguiano, coa 
aposta por contidos dedica.dos 
maiormente ao médio rural .e aos 
sectores sociais menos instruidos e 
cunha selección de persoal, ·maior
mente para os cadros directivos, 
onde prima a vasalaxe ao PP. 

A política imposta de. redución de 
déficit (que leva á repetición ou 
alongarnento sistemático de progra
mas futbolísticos ad eternum) e o 
considerar a cultura emanada dos li
bros e das artes corno perlgosa por 
nacionalista, couta a sua eficácia so
cial ainda máis. A situación agrávase 
pois, desde hai quince anos, o ·pano
rama dos médios audiovisuais au
mentou considerabelrnente coa con
cesión de licéncias de emisoras radio
fónicas asi corno de duas televisións 
xeneralist:aS, das televisións de pago e 
por cabo e das locais onde o galego 
ten escasa presenza. 

O Governo do PP non só se negou 
a regular esta situación na que o no
so idioma pátrio se atgpa nun evi
dente estado de rninorizadón, se
nón que, de novo obrando na ilega
lidade, non fai cumprir o decreto 
que regula a concesión de emisoras 
radiofónicas e que contempla o uso 
do galego nun 50%, que non po
den emitir en cadea e a contrata
ción dun determinado número de . 
xornalistas, segundo o proxecto 
apresentado polas empresas para ser 
concesionárias da frecuéncia. Ta
rnén se nega a pór en marcha unha 

A implantación 
do galego 

nos médios de 
comunicación 

•• va11r en 
reloción directa 

co-grao de 
pOder polí6co 
~: : que teña .... , 

Galiza. 

AFONSO EIRÉ 

segunda canle da televisión autonó
mica e asistiu impasíbel á liquida
ción de Radio Catro, emisora en ga
lego, e á toral desaparición do noso 
idioma en Radio 5, ambas emisoras 
de Radio Nacional de España. 

Pero se nos rnédios públicos a che
gada da autonomía deixou notar a 
sua pegada, non foi así nos médios 
privados. O galego recuou, non xa 
a respeito de 1981 serrón de 1975, 
tanto nos xornais coma nas emiso
ras radiófonicas, instalándose, ade
rnais, nas seccións de opinión. 
Hoxe .. o galego nos diários non 
chega ao 4% de rnédia anual. De 
nada valeren as axudas para incre
mentar o seu uso. 

Estas non so son cativas, senón cun
·ha regulación arbitrária pois as que 
se conceden por. decreto represen
tan unha mínima parte dos diñeiros 
destinados a asinar corivénios de co
laboración. A situación agrávase 
po_rque o ·governo Fraga négase 
sistematicatnente a facer públicos os 
benefi.ciários deste diñeiro, a sua 
cuantía e os requisitos polos que fo
ron concedidos. A actuación ilegal e 
caciquil acentuase ainda máis cando 
se trata de axudas a xornais non pe
riódicos, discriminando de xeito 
manifesto a médios como A Nosa 
T erra, que recibiu na última partida 
800.000 pesetas fronte aos 22 rni
llóns (en todos os conceptos, inclui
do publicidade) no terceiro ano da 
prirneira lexislatura de Fraga. 

A si~ación de desleixamento da 
maioria das empresas de comuni
cación evoluiu parella e case pro
porcional aos rnillonários investi
mentos que estas realizaron con 
carros públicos para mellorar a 
sua tecnoloxia. Foi esta posta ao 
dia dos médios de prodüción o 
que os levou a unha delicada si
tuación financeira e a pasar a de- · 
pender totalmente dos orzamen
tos públicos. Loxicamente, o PP 
aproveitou para decretar o ferro
llo, sendo quen, non só de marcar 

a liña informativa, senón de im
poñer ou vetar a xornalistas. (O 
conselleiro da Presidéncia, Xaime 
Pita non ten reparos en arneazar 
publica.mente cun "torno noca"). 

Asi, os xornais galegos, ao tempo 
que competían tecnoloxicamente, 
en imaxe e medidas publicitárias, 
~spreciaban as mellores prumas 
e· non tiñan reparos en perder to
talmente o punch informativo. 
EdJfícios intelixentes para redac
cións sometidas ao próprio medo! 

Ainda asi, é de xustiza deixar cons
tán ci a da aposca de O Correo 
Galego, por máis que as dependén
cias ernpresariais e a liña informati
vo/ideolóxica escollida levasen a 
que os lectores concienciados no 
uso do idioma rexeitasen rnoi 
pronto da sua leitura por atentar 
mesmo terminoloxicamente contra 
os seus princípios lingüísticos. 

•O FUTURO. Que futuro lle agar
da logo ao galego nos médios de 
comunicación para o próximo sé
culo? O uso do galego nos médios 
non vai ser un feíto illado, serrón 
que irá incardinado á sua soberania 
política. Corno escribía Vítor Casas 
hai setenta anos, o problema cultu
ral galego (no que entra o idioma) 

· ven dado porque "primeiramente o 
que perdimos foi a nosa indepen

. déncia, se non fose pola sua perda, 
non estaríamos hoxe no estado que 
nos atoparnos". 

A implantación do galego nos mé
dios de comunicación vai ir en rela
dón directa co grao de poder polí
tico que teña Galiza. Non é un fei~ 
to novo. Asi sucedeu neutras na
cións corno Finlándia, Letónia ou a 
mesma Irlanda. A mesma política 
autonómica, cun xiro de aposta ga
leguista, faria mudar sensibelrnente 
a actual situación. Non é que a 
maioria dos médios de comunica
ción, en mans foráneas ou de em
presas para as que o galego é unica
rnente un factor discordante dentro 

do seu mercado, mudasen radical
mente o seu xiro ideolóxico, hoxe 
contrário á potenciación do galego, 
ainda awnentando e regulando as 
axudas, senón que o que mudaría é 
a percepción da sociedade. 

T amén se posibilitaría a saída ao 
mercado de novas cabeceiras que, 
amparadas nunhas mellores e 
máis equitativas condicións, po
derian irse asentando vagariña
mente e competir por un público 
que, en igualdade de condicións 
informativas, se posiciona maiori
tariarnente a prol do gaJego. 

Pero o que mudarían sensibel
mente serian os médios de comu
nicación públicos. A sua laboura 
a prol do idioma entraría nunha 
dinámica totalmente diferente, 
convertíndoo en elemento de 
prestíxio e normalidade social, até 
o de agora ausente, pois os ele
mentos informativos, teorica
mente prestixiados, raramente se 
expresan en gaJego na RTVG. Á 
par, estes rnédios, serian quen de 
ofrecerlle á sociedade referentes 
próprios da que está tan en falta. 

A grande batalla nos rnédios de co
municación non vai ser a financiei
ra e a tecnolóxica) ainda que moi
tos o pretendan ver asi, senón de 
contidos. Cando o consumidor en
cenda os seus aparatos na casa, ou 
merque os xornais, non buscará 
unicamente serviros, pois todos lle 
darán rnáis ou menos os mesmos, 
senón que quer ver cousas. Elabo
rar contidos próprios será a grande 
batalla galega nos .próximos anos. A 
favor ternos que a xente instalada 
no galego é a xente rnáis preparada, 
criativa e con ideas próprias. Lém
brense da Xeneración Nós. Daque
la pléade de xornalistas, estes foron 
os únicos que pasaron á posteriori
dade. O galego é un activo impor
tante na comunicación pois o id.lo
ma condiciona o pensamento e só 
sendo diferentes terernos algo que 
oferecer, poderernos competir.+ 
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Pero si, 
moito Ferrin 

Aflixido, conturbado, alporizado, 
exasperado, exacerbado, encora
xado, desconcertado, desespera
·do, desestabilizado, pasmado, 
abraiado, asombrado, apampa
nado, apapahostiado, apapelei
sonado polo artigo que un "profe
sor provinciano" publicou en El 
Progreso contra o Mestre Ferrin, 
e non sabendo se rir ás gargalla
das ou embrullar a casaca estali
niana que gardo no armário e en
vialo ao Gulag por ousar profanar 
o nome de Percival, eu, esbirro, 
secuaz, sectário, sicário, satélite, 
monaguillo, acólito, malfeitor, fa
nático, azerrata, infante alaricano 
do de Vilanova, soldado raso do 
xeneral Ferrinlíster, tropa acrítica 
do comandante das letras, parti
dário acérrimo das teses e próte
ses políticas e literárias do mago 

. de Tagen Ata, proclama a gran
des voces, e con tronos apocalíp
ticos se for preciso, a exceléncia 
literária do Mestre Ferrin, que ao 
fin e ao cabo é o que conta, e pa
la defensa da cal estou disposto 
a baterme en duelo. 

Callo calquer dos seus libros para 
certificar a grandeza da sua escri
ta posta en dúvida polo "profesor 
provinciano" e comprobo que o 
tempo, que pon a todos no seu si
tio, non só non pasou por el senón 
que o mellorou. Lede se non o co
mezo de Tagen Ata: ''Toda o bos
co brillaba, cunha estreliña en ca
da folla. Húmida a atmosfera, par
da, tépeda. Cheirumes seminais e 
polens mestos proclamaban a pri
mavera. Os meus pés afundíanse 
nunha masa de folla podre, carri
za, gromos tenros, apóutegas, 
campaíñas azuis. Eu camiñaba 
seguindo a dirección da estrada 
real vella. A Grande Fraga de Ta
gen Ata era coma unha campá 
enorme onde resoaba o arruallo 
do meu corazón. O cabalo, atrás 
miña, espirraba por veces e eu 
percibía na caluga o chafariz chei
rento do seu bato. ¡Que emoción 
fonda a miña, introducfndome na 
fraga, en procura do meu!" Para 
que seguir. Collo logo o Pedro Pá
ramo de Juan Rulfo, leo o comezo 
e pásame outro tanto. Non tan fal
ta grandes extensións de letra im
presa para decatármonos da ex
celéncia dun libro. 

Comeza dicindo o crítico ousado, 
afouto, valente e destemido que 
non ten nada persoal en contra do 
Ferrin e que a sua obra literária lle 
inspira admiración e respeito, pero 
non asi as suas ideas. Faltaría 
máis. lso dino todos, paspán, que 
xa estamos afeitas a lelo e escoi
talo. "Sen embargo, non ternos 
por que criar mitos na literatura, 
corvos que logo nos sacarán os 
olios dos libros". Home, claro, hai 
que chimpar mitos, que esa é a 
consigna e para isa estamos e te
rnos os nasos próprios mitos e 
non permitimos outros. Sobretudo, 
hai que derrubar o muro de Ferrín 
e liberar a literatura galega do za
patón soviético e do culto á perso
nalidade que a teñen postrada. 
Chegou a hora da desestaliniza
ción para a cultura galega, claman 
os bufóns críticos. "Xa sei todo iso 
do complexo dos críticos e a en
vexa dos mediocres", segue o crí
tico. Diso se trata, nen mais nen 
menos: complexo e mediocridade. 
"E sen dúvida, non sería doado fa
lar mal del como escritor, o cal 
non quer dicer que a todos nos 
ten que gastar toda a sua obra 

ANOSATERRA 

Suso Sanmartin 

nen aceitar a cegas as suas tala
das, científicas ou políticas". As ta
ladas do Ferrin, outra idea que se 
repite até a náusea que nos pro
ducen os comedidos e pondera
dos e non atolados. Acaso é tala
da política denunciar o imperialis
mo globalizador que nos esmaga 
e os bombardeos criminais contra 
lugoslávia? 

"Moi1o Ferrin, pero non conseguiu 
de momento escreber esa obra 
de talla universal para o grande 
público". Quen dixo isa? A obra 
de talla universal do Ferrin é cada. 
un dos seus libros por separado 
ou toda a sua obra en conxunto, 
sexa ou non sexa esta aprezada 
polo grande público leitor, que iso 
vai como vai e non é nengun 
axioma de abrigado cumprimento. 
Cantas boas obras non teñen un 
grande público leitor e cantas 
obras menores gozan do favor do 
público. En realidade, un simple 
canto pode ser unha obra de talla 
universal, e Ferrin ten cantos de 
avondo que cumpren ese propó
sito. A Juan Rulfo, sen ir mais lon
xe, bastoulle unha obra pequena 
en extensión para ser un dos 
grandes. A Ferrin bástalle unha 
presada de cantos para ser ta
mén un dos grandes. Outra causa 
é que o crítico cego de complexo 
e mediocridade non o queira ver. 

"Moito Ferrin, pero sempre re-es
crebe o mesmo macrotexto e re
pete a mesma história pesimista 
da ideoloxía épica nacional. A 
sua é unha literatura atormentada 
e nada intelixíbel para a maioría 
dos leitores incultos". Supondo 
que isto fose asi, non lle parece 
ao "profesor provinciano" que a 
nasa nación anda necesitada de 
ideoloxia épica nacional? O seu 
artigo dos peros ao Ferrin é a 
proba máis concluinte da nación 
estragada que ternos e da nece
sidade de artellamento e recom
posición épica que precisa. Gra
cias a moitos e a moitas, e entre 
eles ao Ferrin, podemos seguir 
certificando a nosa existéncia es
crita e testemuñando a nosa irre
denta épica nacional. Cando o 
crítico sexa capaz de escreber 
unhas liñas como as do comezo -
de Tagen Ata, saberá exacta
mente o que quera dicer. Pero al
gúns críticos de palleiro están pa
ra enzoufarse na própria lama e 
porlle peros aoque. escreben ou
tros desde a conciéncia da na-
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Del Riego manifestou que 
ten en mente a abordaxc dun
has «memorias auténticas, ser 
omitir nada>). 

ción negada. E moi inintelixíbel 
non debe ser a sua literatura nen 
os leitores tan incultos cando al
guns dos seus libros levan unha 
cifra respeitábel de edicións. 

"Moito Ferrin, pero non nos deu 
unha novela longa como Alcalá, 
Otero Pedrayo , ou . Miranda. E 
non nos deu unha poesía pura 
como Novoneyra, nen combativa 
como Celso ou Manuel. E non 
nos deu teatro, nen sequer orató
ria (Carvalho, Otero, pastelao) ou 
xornalismo (Rivas, Alvarez Pou
sa, Eiré) ... " Conclusión: Ferrin 
non nos deu nada. Parca mentira 
e parca miséria. Ferrin deunos 
novela, nen longa nen curta, pois 
que eu saiba, a novela non se 
distingue pala extensión; deunos 
poesía pura e impura, combativa 
e lírica; deunos oratória (apaixo-
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nada e científica) espallada xene
rosamente polos recantos mais 
diversos e non recollida por nin
g uén, e deunos xornalismo do 
mellar. Eu, que son quen de per
correr Barcelona inteira por con
seguir o Faro da segunda feira e 
da sexta feira polos artigas do 
Ferrin, dos que gardo unha boa 
parte, pódolle garantir ao crítico 
cútrico que dan para vários libros 
antolóxicos. As Prosas Comple
tas de Dosinda Areses tamén 
conteñen pezas de valor. 

"Moito Ferrin, pero a xente non 
vota os partidos que lidera e politi
camente non debe ser demasiado 
coerente: pólvora e magnólias, ra
dicalismo violento e culto á beleza 
refinada ... " Que vulgaridade de 
pensamento. Un sempre espera 
algo máis dos críticos. Claro que 
é evidente que non o votan. E 
que? Sobre partidos, democrácia, 
votes e demais, velaí as Eleicións 
dos EEUU para que o crítico re
flexione e poña as causas no seu 
sitio. Da xuntanza de contrastes 
(pólvora e magnólias) mellar non 
talar porque ben se ve que o críti
co non coñece ao Ferrin por moi
to que o explicara pacientemente 
en COU durante dezaoito anos, 
nen entende nada destas causas. 
Todos somos seres dialécticos, 
contraditórios, perecedoiros. Fe
rrin non é unha excepción. Pedir
lle coeréncia sen quebras ao Fe
rrin é a escusa dos que non sa
ben dicer outra cousa. 

"Moito Ferrin, pero claudica ago
ra que vai vello aceitando unha 
cadeira de académico, cando hai 
outros como Novoneyra e Ma-

. nuel que mantiveron o tipo ... " 
Volvemos á coeréncia e ás clau
dicacións. Pois eu , que aplaudo 
e celebro a inteireza de Novo-

. neyra e Manuel Maria e que me 
sinto polo menos igual de irreve
rente e iconoclasta e antiacadé
mico que o crítico, se algun dia 
tan académico a Manuel Maria, 

~Ufl~ 
e.za~~~ 
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A enxurrada contra 
Pepe Rei parécese á 

1 que hai anos 
atropelara ao 
advogado Íñigo lruín, 
defensor de presos 
bascas, ao que un 
diário de Madrid ____ 
indentificara como 
director da ETA. 

A metedura de 
zoco foi completa, 
pero nunca se 
publicou rectificación. 
lruín é un advogado 
brillante. Lograra no 
97 a absolución de 
Rei pola mesma 
intención torta qL.ie lle 
queren colgar agora. · 

Rei publicara no 96 
que Enrique 
Rodríguez Galindo 



.. 1 

1 era un delincuente. 
1 Prometéranlle (a Reí) 
: a cadea por_ 
1 caluniador. A sua 
1 información acabou 

subindo a todas as 
primeiras páxinas. 
Agora quen está na 
·cadea é Galindo. · 

Roberto Blanco 
Valdés, catedrático 
de Constitucional, 

· 1 senténcia: "Rei 
1 
1 
1 
1 

1 

ampárase na sua 
suposta liberdade de 
expresión". Rei, un 
supoñer, deberia 
pedirlle permiso a 
Blanco antes de 
exercer un direito 
constitucional. 

Nos diários 
espantan moscas, 
coma nos tempos dá 
censura, antes de 
escreber que o único 
límite da liberdade de 
expresión está na Lei · 
e que, doutra 
mane ira, 
acabaremos na caza 
de bruxas, como 
obviamente está 
desexando Maior 
Oreja. 

E por que non 
mandamos 
observadores ás 

1 -eleicións 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

nortear:nericanas? 
A Casa Branca 
mandáraos á Angola 
e depois de decretar 
que a votación tora 
transparente, deron 
orde aes mercenários 
de Sawimbi de 
continuar a guerra de 
terror. 

Como é que os 
republicanos de aqui 
están ces demócratas 
norteamericanos e os 
fraguistas ces 
republicanos de alá, 
defensores da pena 

[_ ~ d~ morte?+ .. ·.· ···-·- . 
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causa que espero e desexo, non 
falarei de claudicación $enón de 
recoñecimento merecidísimo. E 
alegrareime como me alegrei 
cando academizaron a Ferrin e 
cando mañá fagan o mesmo con 
Rivas e con tantos outros. Que 
Ferrin aceitase non lle quita un 
chisco de valor á sua obra, que, 
afina!, é o que queda e importa. 

Moito Ferrin, pero ... Etc. Etc. 

"Alguén tiña que ter valor para di
cer isto do santo varón das letras 
galegas: Moito Ferrin, pero non é 
tanto". Un ha maneira como outra 
calquera de facer o ridículo. Ulti
mamente non sei que pasa que to
do o mundo quere chimpar do pe
destal a alguén. f!>ara min que se 
puxeron a ler a Nietzsche con toda 
a devoción e, sen esperar a dixeri
lo, lanzáronse a filosofar co marte
lo e a derrubar mitos. Aqui hai que 
significarse por algo e cobrirse de 
glória a canta de quen sexa. Hai 
unha semanas, en Babelia, o me
nor ·das irmaos Goytisolo púñalle 
peros á obra de Garcia Larca, Va
lle lnclán e Garcia Márquez. Hai 
que ter valor. Sobérbias e estultí
<;:ias de escritor de segunda fila. O 
''profesor provinciano" fai igual co 
Ferrin. Un pouco xabrón Lagarto 
para a caspa non lle viria mal.+ 

EMILIO CID FERNÁNDEZ 
(BARCELONA) 

Ou con SOGAMA 

ou 'partidários 
da merda'? 
Asi de contundentes son as decla
racións que a prensa de hai uns 
dias, poñia na boca do Sr. Fraga 
con motivo da inaguración do Fo- · 
ro de Meio Ambiente e Desenrolo 
que o PP realizaba ante en Ponte
ved ra. Ante tales declaracións, 
-que nos resulta difícil atribuir aos 
valores científicos e democráticos 
de calquer Presidenter, non pode
mos menos que, -en representa
ción de toda esa.crecente sensibi
lidade científica e ambiental con
trária á- incineración dos RSUs-, 
exixir unha rectificación pública 
das mesmas. En primeiro lugar, 

ANOSATERRA 

por razóns democráticas: a nasa 
discrepáncia coa incineración xe
ralizada que nos quere impoñer 
SoGAMA, -por moi irracional que 
tal discrepán-

Nengunha 
institución do 
govemo galego 
debera ignorar 
que, en Europa e 
no Estado, son 
cada vez máis 
os planos 
integráis de 
tratamento do 

cia poidera 
ser-, de nen
gunha manei
ra se merece a 
desconsidera
ción e o des
précio que se 
len nas decla
racións publi
cad as na 
Prensa. E só 
dende unha 
prepoténcia, 
absolutamente 
imprópria de 
calquer institu
ción democrá- · lixo ci:>ntrários á 
tica, se pode incineración. 
menospreciar 
desta forma a 
cantas e . a 
cantos,. -con argumentos científi
cos de costes ambientais e de 
saude e de costes económicos e 
sociais-, vimos defendendo outra 
alternativa de tratamento do lixo 
baseada na Redución, na Reutili
zación e na Reciclaxe dos RSUs. 
Nengunha institución do governo 
galego debera ignorar que, en Eu
ropa e no Estado, son cada vez 
máis os planos integrais de trata
mento do lixo contrários á incine
ración: aí está, para empezar, a 
xerarquización de opcións estabe
lecida no V Programa de Acción 
da Unión Europea "Cara un de
senrolo sustentábel", -prevención, 
reutilización, reciclado, valoriza~ 
ción enerxética, eliminación en 
vertedoiro-, ou os Plans da Co
munidade de Navarra, de Madrid 
ou de V aléncia. E aí está, ~ende 
Febreiro do 2000 (BOE nº 28 do 2 
de Febreiro)-, o Plano Estatal de 
Resíduos Urbanos estabelecerído
como obxectivo para todo o Esta
do a ''reciclaxe da matéria orgáni
ca mediante técnicas de compos
taxe, de forma que se trate ao me
nos o 40 por 100 da mesma ao fi
nal do ano 2001 e ao menos o 50 
por 100 ao final do 2006". Son to
das estas institucións e responsá
beis políticos tamén "partidários 
da merda"? 

En segundo lugar, por respeito ao 

ámbito da ciéncia: nengunha insti
tución da Xunta de Galiza debera 
ignorar que, para o tratamento do 
lixo, non é a incineración a única 
alternativa. E, en quen tén res
ponsabilidades de govemo, debe
ra de ser loábel 'virtude a humilda
de de recoñecer que, -razóns de 
negócios · apart&--, tal incineración 
tampouco tén por que ser a millar 
alternativa de todas. Só dende a 
sobérbia máis acientífica se pode 
deixar de recoñecer que cada dia 
son máis numerosás e evidentes 
as probas que o mundo da inves
tigación científica vai acumulando 
sobre os riscos da incineración de 
RSUs para a saude de personas 
e animais, até mesmo o ponto de 
que a nova Directiva da Unión 
Europea sobre incineración de 
RSUs exixe severas medidas de 
control sobre os metais pesados, 
as dioxinas e os furanos que re
sultan da combustión impoñendo, 
ademais, estritos níveis mínimos 
de emisión a todos eles. Dende 
nengunha ética incompatíbel coa 
corrupción se pode aceitar que, 
dende as institucións de governo, 
se pretendan disfrazar de interese 
social e de utilidade pública o que 
non ,é máis que un negócio de 
UNION-FENOSA. 

Se de sábios é rectificar, gusta
rianos ver esa sabiduria nas na
sas institucións. + 

ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA 
ECOLÓXICA DE GALIZA 

(SANTIAGO) 

Máis SoGAMA 

O presidentísimo da Xunta, Ma
nuel Fraga, aproveitando a inau
guración dunhas xornadas sobre 
médio ambiente organizadas po
lo PP de Galicia "para abrirse á 
sociedade" (a pesar do cal a 
maioria dos asistentes, segundo 
informacións xornalísticas, eran 
afiliados e cargos do PP) chamou 
"partidários da merda diante de
les", '1olos" e "demagogos que se 
situan no Paleolítico" aos oposio
res a SOGAMA ou a, proxectos 
como o do encero do Umia. 

Sen púbida, don Manuel é un 
experto a nível europeu en ma-
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téria de cavernas, polo que to
dos os seus comentários relati
vos ao Paleolítico merecen a 
maior consideración. O que si 
coidamos de entrada absoluta
mente inaceitábel é cualificar co
mo partidários da merda a todos 
aqueles que, a diferéncia de SO
GAMA, avogamos de verdade 
por priorizar a reducción, a reuti
lización e a reciclaxe do lixo. 

Entre os "partidários da merda" 
en Galiza estaria tamén o alcalde 
da Coruña Francisco Vázquez, 
que, malia considerar boa, en ter
mos xerais, a xestión de Fraga, é 
crítico con SOGAMA e promoveu 
na sua cidade un plano modélico 
de xestión do lixo cunha filosofia 
moi diferente á de SoGAMA, que 
non é nen a única nen a mellar 
solución ao problema do lixo 
(agás para Unión Fenosa). 

Alegrámonos de que o PP debata 
consigo mesmo sobre temas am
bientais. Pode ser un primeiro pa
so para que algun día debata ta
mén coa sociedade civil (non con
fundir con sociedades anónimas 
ou limitadas). 
Tamén nos 
alegramos de 
que a suprema 
autoridade au
tonómica se 

As palabras de 
Fragasóo 
descualifican a 

lembre de to- el mesmo, 
das aquelas 
persoas que, revelando unha 
de forma de
sinteresada e 
coa única for
za da razón 
(ou de parte 
dela), como as 
que forman a 
Coordenadora 
Anti-Encero de 

vezmáis 
oseu estilo 
autorttário e 
arrogante. 

Caldas, Cuntis e Maraña, de
fenden o ambiente de todos e to
das que alguns, tamén desde a 
Xunta, se estarzan tanto en dete
riorar. As palabras de Fraga só o 
descualifican a el mesmo, reve
lando unha vez máis o seu estilo 
extremadamente autoritário e 
arrogante, ben distante ao dou
tros dirixentes da dereita españo
la e europea.+ 
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961 en Auden 

Gañador do 'Esquio' por O rumor do distante ~ RAMIRO FONTE 

Cesáreo Sánchez_ Iglesias 
'Quera que a miña obra excite o mundo poético dos le~itores' 

~n busca nos libros dos poetas e, 
ás veces, atopa cousas sorprendentes. 
Caeu nas miñas mans a primeira edi, 
ción inglesa dun libro de Auden titu, 
lado A certain world. A common place 
book, que é do 1971. Este mundo cer, 
to, este libro de lugares comúns só 
podía estar artellado por un poeta 
como Auden, tan afeito ó emprego 
das excentricidades da intelixencia: 
nisto W. H. Auden, anque se fixo 
cidadán americano, é, ségueo sendo, 
un dos poetas roáis británicos do sécu, 
lo XX, e quizais esconda debaixo do 
seu rostro labrado de enrugas ( é o que 
soe aparecer nas portadas das súas 
biografías) o dundos roáis grandes 
poetas dunha literatura que pode pre, 
sumir de moitos deles. Precisamente 
por non ter xogado nunca a carta de 
querer ser un grande poeta e si a dun 
grande compositor. A ríl.aneira que 
ten de evitar a grandilocuencia é o 
mellor antídoto contra os poetastros 
sobreactuantes. 

* CARME VIDAL 

O rumor do distante perco
rre os camiños medievais 
galegos. Repara en cada un 
dos topónimos que atopa e 
recria esa vivéncia da única 
maneira que poderla facelo, 
de forma poética. É asi co
mo o escritor Cesáreo Sán
chez Iglésias leva máis de 
vinte anos respondendo a 
unha necesidade de búsque
da interior e tamén a unha 
v ontade d e provocar o 
Qlundo poético dos seus lei
tores. O rumor do distante 
é o seu último poemário, un 
libro polo que ven de receber 
o prémio Esquio de poesia. 

Cesáreo Sánchez vive a poesia 
como "entrega" desde finais dos 
anos setenta, cando fai público os 
seu primeiro poemário Silencios e 
conversas de inverno (1978) . Des, 
de aquela, o escritor ten experi, 
mentado esa forma "ciumenta" 
que ten a poesia de comportarse, 
a forza coa que consegue conver, 
terse en "actividade exclusiva" 
nunha serte de domínio que 00, 
ta fóra o banal e circunstancial 
que imperan neste tempo. A poe, 
sia configura, para Cesáreo Sán, 
chez, outras referéncias que non 
se limitan á literatura. Fala, por 
iso, do mundo poético, dese que re, 
cria en tf tul os corno Antonte das 
salamántigas, Mar do fin da terra, 
A árvore das se te palavras, Do olvi, 
do o río, O rostro da terra ou Evad, 
ne pero que o compromete máis 
alá do texto escrito. 

"Escréb e poe ia para construir 
pr prio temp exi tendal, coa 

intención tamén de poder com, 
partilo. Non é 6 p eta o que 
crebe, mundo p ético é próprio 
d er humán, é unha necesidade 
interior que l go e verque para 
fóra, que fai feliz cando é quen de 
em cionar a outro " afirma Cesá, 
re Sánchez. Q uere que a lus re, 
flexada no versos ou o ou tono 
evocado provoquen no )eitor a 
sua lu ou o seu outono. E por iso 
que o autor atopa nos leitores a 
sensación de que o esforzo com, 
pensa, o significado último dun, 
ha entrega da que non é quen de 
fuxir. "Os leitores emocionan e 
dan forzas para seguir porque non 
é este un ofício fácil. A poesía é 
ciumenta en extremo, require 
unha adicación exclusiva, unha 
forma de estar poética incompa, 
tíbel con moitos mecanismos de 
éxito do tempo actual. O tempo 
do poeta é distintÓ , cría o seu 
próprio ritmo" explica o escritor. 

Non é, contra o que se poidera 
pensar, un acto de sofrimento. 
Bén ao contrário, a poesía res, 
ponde a unha "busca de gozo, a 
pesar de que poña as suas reglas 
de adicación. Para ir á alma das 
cousas hai que saber desprender, 
se do circunstancial e intentar 
eternizar o efímero do tempo". 

Despois de visitar a poesía amo, 
rosa en Evadne, o seu último tí, 
tulo, Cesáreo Sánchez oferéce, 
nos en O rumor do distante un 
"camiño que se achega ao próxi, 
mo interior. porque é tamén o 
máis distante e que responde a 

. un rumor, a unha chamada 
constante". Pola estructura, adi, 
vfñase no novo poemário unha 
arquitectura rexa que dá forma a 
unha construcción tecida coa 
própria xeografia do país. Arre, 
dor de trescentos topónimos ti, 
radas do trazado dos camiños 
medievais convértense en títu, 
los de poemas de cinco versos, 
estructurada a viaxe en corenta 
xomadas repartidas nas catro es, 
tacións do ano. 

A viaxe dista de ser só un perco, 
rrido mític . Cesário Sánchez 
escolleu o dia do seu nacemento 

·para comezar a sua andaina e foi 
nesa mesma xornada do ano se, 
guinte cando deu por concluida 

A.N.T. 

a visita poetizada aos camiños 
medievais. Se no libro a visita se 
prolonga durante catro esta, 
cións, en tempo real o poeta de, 
morou oito anos no seu percorri, 
do. "A realidade alimenta o ca, 
miño interior pero só funciona 
como espello, a arquitectura po, 
pular, mesmo a sua destrucción, 
emite sensacións. Asi naceu este 
poema,rio que se apoia nos ca, 
miños e nos nemes dos lugares 
que teñen gravadas as vivéncias, 
son memórias e forman parte da 
miña memória" sinala Cesáreo 
Sánchez. Non é difícil evocar os 
topónimos de j\realonga, Cor, 
me, Camelle, Ezaro, Laxe, Car, 
nota ou Bares que provocaban 
poemas en Mar do fin da terra 
(1987) pero é agora que o autor 
leva "esa metodoloxia até as úl, 
timas consecuéncias". 

Libro de camiñantes, O rumor 
do distante continua así a traxec, 
tória encetada hai roáis de vinte 
anos, coma se dun vieiro contí, 
nuo se tratase, recollendo os si, 

nais que identifican a sua ma, 
neira de se enfrontar ao texto 
escrito mália as diferentes for, 
mas que este poida tomar. A es, 
crita da terra será o subtítulo do 
poemário, evocando a preséncia -
constante que a natureza ten na 
obra de Cesáreo Sánchez, a na, 
tureza que aqui se toma próxima 
e que sorprende ao viaxeiro nas 
lindes dos camiños. "Cada cul, 
tura ten a sua própria lus, e a es, 
crita da terra responde á necesi, _ 
dade de pensarse pensando ta, 
mén o próprio país. Pensar o eu 
na dimensión do nós (a terra). 
O camiño levoume a atopar o 
centro de gravidade, 9 interior . 
que, inevitabelmente, remite á 
infáncia, o lugar de onde nace 
todo e ao que cada vez nos apro, 
ximamos máis". Emparéntase 
Cesáreo nese poetizar a natureza 
con todos os seus referentes lite, 
rários, en especial coa poesía 
clásica chinesa da que é leitor 
de vello pero tamén ~oa nosa 
tradición cultural. "O ser humán 
culturalmente fórmase no seu 
entorno. A . nosa cultura huma, 
nizou a natureza como poucos 
povos, mostrando mesmo unha 
relación corporal coa terra. Hai 
autores nos que esa dimensión é 
fundame-ntal como Cunqueiro 
ou Otero. A Uxio Novoneyra 
non podo deixar de lembralo co, 
mo mestre. Xuntos ternos falado 
de poesía oriental e o outro .dia, 
na homenaxe no Courel non 
puden deixar de pensar como a 
natureza é quen de impregnar o · 
texto poético" afirma o autor de 
O rumor distante. 

Para Cesáreo Sánchez apresen, 
tarse ao Esquio significou unha 
"volta aos comezos, volver a ser 
xulgado sen máis referentes que 
a mesma obra. Entrar en con, 
curso coa xente nova que entre, 
ga os seus primeiros poemários 
e, en certa medida, unha cura de 
humildade". Tamén acariñar un 
galardón que comparte con boa 
parte dos membros da sua xera, 

· ción poética e que el define co, 
mo "o grande prémio de Galiza". 
Daqueles que comezaron canda 
el a andaina poética e que lego a 
crítica deu en chamar a xeración 
dos oitenta, Cesáreo Sánchez 
destaca o "compromiso co país" 
que rapidamente traduce como 
a "implicación d,o eu poético no 
nós colectivo". A marxe desa re, 
ladón que o une aos membros 
da sua xeración, Cesáreo Sán, 
chez reivindica aquela frase de 
Avilés de Taramancos coa..que 
lle dicia: "un debe estar sempre 
unha ou duas xeracións poste, 
riores á que el pertence". Desa 
idea venlle o recoñecemento do 
maxistério de Uxio Novoneyra 
ou Avilés de Taramancos e o 
encentro, que propícia, cos no, 
vos poetas dun tempo que se lle 
antolla rico pero do que agarda 
que o paso do tempo poida valo, 
rar con perspectiva. • 

!Y!.ro ó que iamos: este libro que 
asina Audep_ é unha cousa curiosa. -
T rátase dunha mostra de citas, seguin, 
do a orde alfabética dunhas entradas 
que nos propón o autQr. Por exemplo, 
entre as entradas do H está a voz de 
Hitle-r; entre as do N a de Napoleón; 
entre as do F ( Good Friday), o Venres 
Santo. Convén indicar que Auden 
~onverteuse á relixión despois d~ 
xeira, a dos anos 30, na que foi un acti, 
vo militante antifascista. A escritura 
persoal do poeta a penas enche carro 
ou cinco páxinas do libro. El limítase a 
escoller citas doutros autores: claro é 
que na súa ollada distinguimos a pup, 
tería do cazador. Quen sabe cazar ben 
as citas doutros autores tén medio 
aprendido o xénero do ensaio, pero 
aquí a Auden nin sequera lle fai falta 
ensaiar: confórmase con dicirnos quen 
son os nomes e as palabras, cómo é o 
mapa do seu planeta. 

~rese na introdución (iso si) cun, 
ha <lesas citas audenianas, que xa son un 
lugar común para os poetas que o seg_µi, 
mos desde moitas partes do mundo. E 
aquela que di que as biografías dos escri, 
tores, sexan escritas por outros ou por 
eles mesmos, son sempre superfluas e de 
mal gusto. ¿Onde a lera eu antes?: nun, 
ha das moitas biografías que se escribí, 
ron sobre Auden. 

. Wonfeso que disfrutei unhas horas 
vendo as citas coas que Auden ilustra 
as palabras claves do seu mapa espiri, 
toal. Fun pasando de Samuel Johnson 
a Holderlin; de Valéry a Lichtenberg; 
de Byron (estes días volvera a ese ma, 
xistral poema seu, a Carta a Lord By, 
ron) a Goethe; de Edward Thomas a 
Brecht .. . En fin, o que non sospeitaba 
(¡quedáronme os ollos coma os dun · 
parvo cando o vin) é que Byron cita o 
poeta de "Campanas de Basta bales". 
Está nunha entrada titulada "As horas 
do día'', xustamente é o que ilusu·a A 
Noite. Anque a forma é versicular e 
está roto o ritmo popular, é doada, 
mente recoñecible: 

Every star its diamond, every cloud its white 
plume, sadly the moon marches on. 

6.egue. ¿A que soa moi ben? Fica 
verdadeiramente fermosa· esta tradu, 
ción de Brenan (supoño que sacada 
da súa Historia da literatura dos pobos 
de España), case parece Blake. Os 
grandes poetas sempre acaban atopán, 
dose. Que Auden cite a Rosalía xusta, 
mente aquí paréceme unha das mello, 
res leccións de lectura que recibín 
nestes últimos tempos. E si: faise de 
noite como no poema de Rosalía de 
Castro e a seguinte entrada, despois 
de Day, Times of, é Death (Morte). A 
mellor biografía dun poeta é a súa 
poesía. Pero que ninguén se esqueza: 
tamén os versos e as palabras dos ou, 
tros coas que pode cpnvivir. • ., 
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~ Apreséntase a 
Banda de MÓsica 
da Federación 
_Galega 
O tradicional pasodobre 
Amoldo, será a peza que abra o 
conceito de apresentación 'da 
Banda de Música da 
Federación Galega, que tetá 
lugar no Auditório de Galiza 
de Santiago, o Sábado 19 de 
Novembro. A agrupación 
incorpora músicos da maioria 
das bandas federadas e ten 
como director titular ao 
rnestre Marcel van Bree, que 
desde 1992 dirixe o 
Conservartório de Música de 
Lalin e a St¡a banda municipal 
e que en 199 3 criou a Banda 
Sinfónica de Galiza ao fronte 
da que gravou un CD.+ 

• Prémio 
de poesi~ 
Espiral Maior 
O 30 de Novembro remata o 
prazo para apresentar as obras 
que queiran participar 
na IX edición do prémio de 

· ·poesía Espiral Maior. 
A editoral, que o pasado ano 
modificou as bases para que 
poidan participar no mesmo 
poetas de calquer idade e con 
obra xa publicada, estabelece 
un único prémio, sen cuantía 
económica, que consiste na 
publicación da obra gañadora 
dentro da colección Espiral 
Maior de Poesía. 
Os traballos terán un mínimo 
de 400 versos e apresentaranse 
por ttiplicado, mecanografados 
a dobre espazo e baixo plica, . 
sen remite, co título da obra 
acompañado dun lema 
identificador. 
Nun sobre aparte incluiranse 
todos os dados perso~is. O x~ri 
estará composto por poetas e 1 

críticos literários de 
recoñecido prestíxio, 
designados pola editorial 
convocan te. < 
O seu fallo terá lugar no mes 
de Decembro <leste mesmo 
ano. As obras deberán 
enviarse ·ao apartado 192, 
15080 da Coruña.+ 

• A curtametraxe 
Globo ·inaugura 
o quinescopado 
en Galiza 
Manuel Millán protagoniza 
Globo, unha curtametraxe 
independent& que se vai estrear 
no mes de Decernbro e que 
utiliza por vez primeira a técnica 
do quinescopado. o realizador 
<leste proxecto de ciéncia fición, 
Alex Valle, e o seu produtor 
Xosé Diaz, están a ernpregar este 
método inédito até agora en 
Galiza para c;:onvertir a curta 
gravada en vídeo dixital a 
formato cinematográfico 35mm. 
O quinescopado abarata 
sustancialmente o gasto en 
equipo cinematográfico e 
aumenta a accesibilidade dos 
produtos independentes ao 
mercado de fóra. Globo tamén 
inclue .animación a partir de de 
fotografías, animación 
infográfica e unha nova 
postprodución de son 
envolvente 3D a partir dun 
programa informático criado 

· polo coruñés Pablo Seoane e 
nunca antes utilizado.+ · 

• Basílio Garcia 
gaña a primeira 
edición do 
Ramón Piñeiro 
O texto titulado A submisióri 
das masas do que é autor Basílio 
Garcia Pérez resultou gañador 
do Prémio de Ensaio Ramón 
Piñeiro, patrocinado pola 
Fundación Penzol e convocado 
pola editorial Galaxia con, 
motivo de cumprirse o décimo 
aniversário da morte de Ramón 
Piñeiro e o cincuentenário da 
fundación da empresa editorial. 
A obra premiada aborda desde 
unha perspectiva crítica e 
orixina~ asuntos corno o papel 
histórico e actual da esquerda e 
a significación de movernentos 
como ecoloxisrno e o 
feminismo. Ademais da 
publicación da obra, este. 
galardón ~stá dotado de 
500.000 pesetas e unha 
escultura conmemorativa. 
B.asílio Ga cia, que asina as 
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• Simpósio sobre Carvalho Calero ~ 

. 

As cidades da Coruña e Ferrol 
acollerán entre os dias 23, 24 e 
25 de Novembro o Simpósio Ri
cardo Carvalho Calero. Memória 
do século que organizan a AS
PO e a Universidade da Coruña. 

- lnaugúrase na Faculdade de 
Filoloxia, no Campus de Elviña, 
coa conferéncia de José Luis Ro
dríguez Femández Carvalho Cale
ro, Gallaecia Magna, á que lle se
guirán duas ponéncias sobre o 
seu traballo na investigación lin
güística e literária que impartirán 
Elias J. Torre~ Feijó e Ramón 
Mariño Paz. A sua narrativa 
achegaranse Manuel Forcadela, 
Arturo' Casas e Carlos Paulo 
Martínez Pereiro, ,da sua poesía 
falarán Xosé Mª Alvarez Cácca
mo, Kathleen N. March e Pilar 
Pallarés, sobre a sua importáncia 
no ámbito dramático disertarán 
Joam Guisam, Araceli Herrero 
Figueroa e Xosé Manuel Rabón 
e, finalmente, José Martinho 
Montero Saltalha, Xosé Ramón 

Barreiro e Justo González Bera
mendi explicarán a sua interven
ción política e cultural. A tercei
.ra xomada do Simpósio, o Sába
do 25, celebrarase na Faculdade 
de Humanidades en Ferrol. Para 
este dia o programa inclue unha 

mesa redonda na que participa
rán Isaac Oiaz Pardo, Miguel 
Anxo Femán-Vello e Aurora 
Marco. A conferéncia de clausu
ra será a cargo de Dario 
Villanueva Prieto e leva o título 
Carvallw Calero novelista. + . •.................................................................................................•..... 

suas obras baixo o nome de 
Basíllo Lquren\:O Fondevila, 
ten publicado, entre outros 
traballos, O nacionalismo galego 
e o futuro do nacionalismo . 
(199q) do que coautor xunto 
con Alvaro López Mira .. Por 
outra banda a editorial 
inaugurou no Liceu de Ourense 
a exposición artellada con 
motivo do cincuentenário. + 

• Conf eréncias 
doBNG 
en Catalunya 
Até o mes de Maio do 2001 a 
Asemblea Local do BNG en 
Catalunya organiza o II Ciclo de 
Conferéncias, que se celebra en 
Barcelona. A programación 
inclue temas específicos a 
respeito da problemática 
nacional (políticos, económicos, 
cultura is. e lingüísticos) e o u tras 
cµestións como a discriminación 
que padecen as mulleres no 
traballo e na política, a 
inseguridade do emprego, 
burocratización dos sindicatos 
ou a explotación da emigración, 
entre outras cuestións. • 

• Descuberta das Casas ... Museu 
Achegarse ás Casas-Museu.como núcleo existencial do artista é a no
va proposta que fai o Consello da Cultura Galega através dunhas xor
nadas que se celebrarán en Compostela os dias 16, 17 e 18 de Novem
bro e quecoordena Gonzalo Rey Lama. O primeiro aspecto a tratar se

Museu de Rosalia. 

rá o da sua tipoloxia museística, 
tema para o cal están convida
dos Gloria Bosch, directora do 
Museu de Arte de Xirona e Xosé 
Carlos Sierra, director do Museu 
Etnolóxico de Ribadávia. Por 
outra banda, Rita Rodrigues, di
rectora da Casa Fernando Pessoa 
e Xesus Alonso Montero, direc
tor do Centro de Estudos Rosa
lianos e da Casa Museu Pardo 
Bazán falarán da sua relación 
coa identidade cultural. A pro
moción da literatura será a 
protagonista da mañá do Y emes 
17, da que falarán o catedrático 
de literatura Xesús Rábade Pare
des, Maria Luisa Alonso, direc
tora da Casa-Museu Tomás Mo

rales e Rosa Maria Quintana. directora da Casa-Museu Pérez Galdos. 
Pola tarde Manuel Bragado, director de Xerais e Xavier Agenjo, da 
Biblioteca de Menéndez Pelayo achegaranse ao reto que supoñen os 
avances tecnolóxicos. Finalmente, Gonzalo Rey Lama, secretário da 
Fundación Rosalia de Castro dará a conferéncia Os camiños culturais 
das Casas-Museus e diferentes representantes explicarán a sua posta 
en marcha. Ao remate de cada sesión está convocada unha mesa re
donda e o programa clausúrase coa ponéncia As Casas Hist6ricas: Pa
norama actual e proxectos a cargo de Rossanna Pavoni, secretaria do 
Comité Internacional de Casas Históricas do ICOM (UNESCO).• 

As Brigadas en Def 4nsa do P atrimónio. Chairego 
denúncian o roubo·e abandono de vários cruceiros en Vilalba 

As Brigadas en Defensa do Patri
mónio Chairego veñen de pór 
duas denúncias ante a Delegación 
Provincial da Consellaria· de Cul
tura, o Seprona, o Concello de 
Vilalba e a Fundación T erra Chá 
polo roubo dun cruceiro e ~ aban
dono xeralizado -en que se ten o 
património cultural vilalbés. 

As Brigadas denúncian en pri
meiro lugar a desaparición do 
cruceiro da da Ponte dos Freires 
da parróquia do Mourence, que 
foi trasladado do seu lugar orixi
nário a unha casa particular hai 
anos a partir da ampliación da 
estrada C-641, que une Vilalba 

e Ferrol. O Concello non tomou 
medida algunha, pésie as reitera
das denúncias feítas polo BNG e 
esta asociación e o cruceiro ató
paS'e mmha casa de Marrube, no 
lugar de Os Freires, própriedade 
privada de Gullie-rno Rey Pena, 
responsábel do seu traslado. 

As Brigadas advirten que se 
trata dun ben que forma parte 
do Inventário Xeral do Patri
mónio Cultural, protexi~o le
galmente. Segun información 
dos próprios viciños a basa do 
cruceiro está nos xardins da .ca- · 
sa, o fuste, o capitel e a cruz do 
Cristo atópanse tirados nun ca~ 

seto . Ao tempo a Virxen, do 
reversÓ da cruz, está nun mue
ble situado no pasillo de entra
da á casa. O cruceiro, proprie
dade da parróquia desde hai 
máis de cen anos, foi confec
cionado polo taller de cantei~ 
ros de Román, artífices de gran 
parte do património etnog1áfi~ 
co relixioso. chairego. ' 

Esta organización denúncia asi
mesmo a situación de deterioro 
e abandono na que se atopan oi
to cruceiros e cruces do mesmo 
concello e solicita a sua ilimpeza, 
reparación ou restauración, se
gundo o que precise cada caso.+ 

l 
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Ferramenta 

. para o .galega 

Título: Manual de Galego Científico. 
Autores: Carlos Garrido e Carles Riera. 
Edita: AGAL. 

Como sinala o professor Manuel 
Portas no seu Ungua e sociedad.e 
na Galiza, o Seminário de Escudos 
Galegas foi umha iniciativa pa, 
ralela e complementar do pro, 
jecto Nós e tivo como principal 
objectivo o alargamento do pla, 
no funcional do galego aos ní, 
veis da investiga<;om e da divul, 
ga<;om científicas. Segundo a 
mesma fonte, este Seminário 
procurou o seu modelo de orga, 
niza<;om e funcionamento em 
institui<;ons semelhantes que 
operavam em Euskádi -Sociedad 
de Estudios V ascos (1918 )- e na 
Catalunha -lnstitut d' Estudis 
Catalans ( 1908). 

Ainda existindo a Longa Noite 
de Pedra, a sementeira realizada 
por Armando Cotarelo Valledor 
e os seus discípulos nunca dei, 
xou de dar frutos e o testemun, 
ho da galeguidade no ámbito da 
investiga<;om científica foi,se 
transmitindo durnha gera<;om a 
outra até os nossos dias. Passam 
os anos, mas esse mesmo espírito 
está activo e vigoroso, contra, 
riando aquela tese de Dámaso 
Alonso segundo a qual para es, 
crever Ciencia ou Filosofía o po, 
vo galega teria que renunciar ao 
idioma próprio. De de os anos 
oitenta anos ternos sobrados 
exemplos concretos e contun, 
dentes que manifestam como 
também no ensaísmo mais téc, 
nico homeris e mullieres empen, 
hados na investiga<;om manten, 
hem plena lealdade ao galega. 
Um bom exemplo de a vontade 
de que a Galiza perdure consti, 
tufra,o um livro que na altura de 

r pu lic d r mpeu muito tó, 
pie . O título, pu licado palas 
Edició d Ca tro em 1982, é Fí, 
sica Xeral. Temas de fí ica axeita, 
dos para COU e primeiro curso de 
estudos universitarios; o autor, 
Antón Ca telo Santaballa, li, 
cenciado em Ciencia Químicas 
pola Universidade de Santiago e 
Catedrático num instituto de 
en ino ecundário em Lugo. 

Nestes quase vinte anos desde 
que se publicara esse texto didác, 
tico para a Física, som indiscutí, 
veis os avan<;os no aperfei<;oa, 
mento do código lingüístico do ' 
galega técnico. Pouco a pouco 
fOrom saindo publicados diferen, 
tes vocabulários específicos -v.gr. 
o Vocabulario de Matemáticas, de 
Belén Fortes e Xosé Maria Ma, 
sa-, umhas vezes com mais e ou, 
tras com menos acertos. 

Agora todos estes vocabulários 
parciais estám integrados numha 
obra de conjunto que saíu do 
prelo recentemente. Referimo, 
nos ao Manual de Galega Cientí, 
fico, editado dentro da colec<;om 
"Universália" da Associa<;om 
Galega da Língua (AGAL) . A 
obra é o resultado .da colaba, 

· ra~offi· de· dous eruditos, que par, 
tilham umha completa for, 
ma<;om nos ramos humanístico 

e técnico. Carlos Garrido (Qu, 
rense, 1967) é doutor em Biolo, 
gia e licenciado em T radu<;om e 
lnterpreta<;om. Actualmente é 
professor desta especialidade na 
Universidade de Vigo, encarre, 
gando,se da cadeira de Tra, 
d u<;om Científico, Técnica. 
Além do labor docente, o pro, 
fessor Garrido possui ampla ex, 
periencia na investiga<;om cien, 
tífica no campo lexical. Da sua 
autoria é um dicionário especí, 
fico para o campo da Zoología 
no qual recolhe o volume voca, 
bular desta área de conhecimen, 
to em quatro idiomas: alemám, 
ingles, espanhol e galego,portu, 
gues. Os re, 
sultados da 
sua partí, 
cipa<;om acti, 
va em con, 
gressos inter, 
nacionais es, 
tám impres, 
sos em volu, 
mes de Actas 
e em diversos 
artigas em 
que explica a 
varia<;om ter, 
minológica 
no campo 
científico e a 
sua rela<;orn 
com a tra, 
du<;om, al, 

Umhaobra 
exaustiva; 
umhanova 
ferramenta 
para 
contribuir a 
assentar o 
córpus do 
galega nas 
disciplinas 
técnico, 
científicas. 

gun dele publicados na revista 
Agália. 

O co,autor do Manual, Carles 
Riera (Mofa, 1959), também pos, 
sui <lúas licenciaturas, umha do 
ámbito humanístico e a outra do 
experimental: é doutor em Filolo, 
gia Catalá e licenciado en Farmá, 
cia. Em seis anos editou tres obras 
monumentais, das quais é <leve, 
dor este mariual para galego,por, 
rugues que aqui apresentamos: o 
Manwl de catala científic (1992), 
El llenguatge científic catala ( 1994) 
e o Curs de lexic científic (1998). 

O Manual de Galega Científico 
está dirigido a amplos colectivos 
de pessoas; non só a especialis, 
tas. No entanto, eremos que vai 
resultar .especialmente interes, 
sante como obra de consulta 
pontual, porque permite a reso, 
lw;.om de dúvidas a um público 
pragmático que norn está inte, 
ressado na filosofia. lingüística. 
Para estas pessoas que necessi, 
tam ·solw;ons concretas e_ rápi, 
das, a par ~ ideal é um "Indice 
de Termos" que em sessenta pá, 
ginas nos fornece mais de dez 
mil vocábulos específicos, a 
maior parte deles nom recolhi, 

dos nos prontuários ou nos di, 
cionários informáticos . 

Nom é este um livro considerado 
unicamente de divulga<;om. O 
professorado universitário, as 
equipas de assessoramento das 
editoras e mesmo os docentes de 
ensino secundário acham no ma, 
nual a ~xposi<;om do~ possíveis 
critérios para a seleq:om do léxi, 
co técnico,científico. O prefácib 
recolhe a declara<;om de objecti, 
vos da publica<;om e os princípios 
de partida. Esta parte, que em
muitas ocasions resulta demasía, 
do retórica e que até se chega a 
considerar suplérflua, é neste caso 
um documento de leitura ~mpres, 
cindível para todas as pessoas que 
deeidam consultar este livro. A 
panorámica sócio, lingüística em 
que vive a na\'.om galega está ex, 
posta oom extraordin.ária clareza, 
sem a menor retórica obscurantis, 
ta. Com certeza, perante nós te, 
mos umha encruzilhada com 
for\'.as apostas em favor da globa, 
liza<;om e da normaliza<;om. Pre, 
cisamente por isso resulta impres, 
cindível reivindicar com perseve, 
ran<;a a presen\'.a da língua no do, 
mínio especializado para superar 
os usos litúrgicos testemunhais. 

A vista dos problemas de in ter, 
ferencias no l:lSO do código que 
gera o conflito lingüístico entre 
galega e espanhol, os autores ela, 
borárom um capítulo especial Pª' 
ra estudar estas interferencias e 
de$Crever o significado de deter, 
minados vocábulos. Segundo as 
suas próprias palavras, "De grande 
interesse pode resultar o capítulo 
final da sec<;om de Semántica, 
pois, levando em canta a si, 
tua<;om diglóssica da nossa sacie, 
dade, oferece,se umha série de 
apontamentos terminológicos 
destinada a esclarecer o correcto 
emprego de numerosas vozes ga, 
legas de interesse científico cujas 
genuínos valores semánticos se 
veem hoje seriamente compro, 
metidos pola pressom do castel, 
hano". Entre os perta de oitenta 
casos com emprego pouco acle, 
qüado nos textos galegas, obser, 
vamos alguns com mínima difi, 
culdade {ave/páxaro; artigo/artí, 
culo; ácido/azedo; lábio/bei\'.o ... ) e 
outros que oferecem maiores tro, 
pe<;os por serem menos habituais 
(camada/capa; algarismo/algorit, 
mo/cifra/dígito/. /logaritmo; pi\'.ª' 
rra/lousa/xisto ... ). 

u~ dos grandes acertos <leste 
novo trabalho de Carlos Garrí, 
do é a vontade de supera<;om do 
dehate a respeito da normativi~ 
za<;om, tema a que se alude só 
em contadas ocasions ao longo 
do texto. Das 460 páginas do 
livro, unicamente um capítulo 
de poucas mais de sessenta estu, · 
da questons ortográficas e prosó, 
dicas. Os capítulos restantes po, 
dem ser assumidos íntegramente 
por qualquer pessoa, com inde, 
pendencia de que adira um siste, 
ma gráfico mais ou menos próxi, 
mo do reintegracionismo. En, 
fim: como em rtgor corresponde 
ao seu título, o Manual de Gale, 
go Científico é 'umha obra exaus, 
tiva; umha nova ferramenta Pª' 
ra contribuir a assentar o córpus 
do galega nas disciplinas técni, 
co, científicas. • 

BERNARDO PENABADE 
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canta de libros 1. 

Nacionalismo 
en Pontevedra 
Losada Diéguez, Paz Andrade, Bóve
da, Castelao e Filgueira Valverde son 
as figuras que actuan de guias neste 
percorrido pola actividade naciona-

lista na década 
dos trinta en Pon
tevedra. En O ga
leguismo na pro
víncia de Ponte
vedra 
(1930-1936), 
Carlos A. Antu
ña Souto fai un 
repaso esquemá
tico dos concei-

. tos de nación 
política e 

nación cultural, o 
proceso evolutivo e madurativo do 
próprio movimento nacionalista, a 
evolución congresual, ideolóxica e 
orgánica do Partido Galeguista e a 
actividade dos Grupos Galeguistas. + 

Pasaxeiros por mar 
Só se conserva nas rias de Vigo e Fe
rrol, pero pola importáncia que tive
ron en tempos, Bernardo Maiz quixo 

achegarse á histó
ria e etnográfica 
de As embarca-

, cións de pasaxe 
das rías galegas 
(1573-2000). A 

·\ crónica editada 
~ por Xerais é o 

resultado dunha 
~ investigación de 
: vários anos que 
·· incluiu o 
·: rastrexo exaus

tivo dos arqui-
. ~. . . os e peiraos do país. 

Este traballo de campo permitiulle re
coller, antes de que se perdera , a me
mória documental, oral e gráfica deste 
médio de transporte adicado ao tráfico 
marítimo de pasaxeiros. + 

Orde.do Temple 
en Galizá 
Co título Os templarios a editorial . 
T osoxoutos ven de publicar a primeira 

monografia que . 
se publica en 

· Galiza referida 
á mítica Orde 
do Temple. 
Recolle os tra
ballos de his
toriografía 
medieval que, 
sobre o tema, 
Carlos Perei
ra Martínez 
publicou en 

. . revistas espe-
ci~ iza as e de divulgación na última 
década.+ 

O Che visto por Fidel 
Artículos, entrevistas, extractos de dis
cursos e outros documentos escritos Fi
del Castro dan conta nesta obra da sua 

relación con Er
nesto Guevara. El 
decoro del mun-

. do (T xalaparta) 
recolle en case 
que trescentas 
páxinas diversos 

, textos que teste
. muñan as suas 

vivéncias 
comuns, a sua 
amizade e o res
peito e admira

. ción que o re
volucionário 

u ano sente polo Che. Castro des
crebe o primeiro contacto entre eles, o 
seu estadio en Serra Maestra, a vitória 
da Revolución, o afán de colaboración 
do comandare coa loita doutros povos, 
a sua tráxica morte e a vixéncia do seu 
legado.+ 

Na procura da 
• • • JI' 

imax1nac1on 

Titulo: Animalia. 

Autor: Antón Riveiro Coello. 
Edita: Galaxia. 

A vida non se entenderia sen no
mes próprios. Grácias a eles, so
mos quen somos, ternos unha 
identidade para que os demais 
poidan recoñecemos e tamén pa
ra non sentirmos perdidos. Esa é 
tamén a función primeira dos tí
tulos dos libros: son o seu billete 
identitário. Por engadidura, al
gúns logran informar, dun xeito 
máis ou menos claro, do contido 
que tras eles se agacha. Non é 
aqui o caso. Animalia é título que 
singulariza .esta entrega entre o 
resto da produción literária de 
Antón Riveiro Coello, mais o seu 
contido non versa só sobre ani
mais. En realidade, do total de oi
to contos só nos dous centrais 
("O veleno dos soños" e "Resalía 
e o Bruión") o mlllldo animal ten 
protagonismo salientábel. A este 
cómputo puidera engadirse o de
rradeiro, onde está presente, sen 
rol protagonista, outra realidade 
non humana. Ninguén . se leve, 
logo, a engano. A tarefa de bus
car entre os oito· contos é árdua e 
implica un proceso de abstrac
ción ben forte, se é posíbel. De 
primeiras, inclusive hai un tema 
que relaciona de maneira moito 
máis clara outros tres contos. "Os 
cadros baleiros" _e "Matías Fandi
ño" tratan o tema da indistinción 
entre realidade e ficción; o pri
meiro empregando a pintura co
mo referente do non real, e o se
gundo sen necesitar esa axl!da. A 
eles dous pode sum~rse, sen de-· 
masiado esforzo, ~'O reverso de 
Karl Brawn", contó directísima
mente derivado, en canto ao te, 
ma e o seu desenxolvemento da 
Metamarf ose kafkaiana, . e que fai 
moi ben en non querer nllllca di
simular vencello tan evidente. 

A meirande comunalidade dos 
oito contos que integran 
Animalia, atópase no estilo. O 
único cunha estructura particu
larmente diferenciada dos de
mais, é o derradeiro, "Os cadros 
baleiros", no que se recorre a un
ha disposición fragmentária para 
deixar ben marcando cada mo
mento da história. Pero aquelo 
que máis uniformidade confire ao 
conxunto é a querencia por na
rradores aos que lles presta moito 
o deleite no mesmo acto da na
rración, cousa que se percebe es
pecialmente no uso de califica
cións escollidas que lle dan ao 
canto un aire de suntuosidade 
contida que se agradece e é o me
llor de este volume, posto que, 
como consecuéncia, o acto da lei
tura . toma prácido e gozoso. Evi
dentemente, isto mesmo pode ser 
tamén visto como unha deficién
cia; pois non deixa de ser casuali
dade excesiva e pouco verosímil, 
o feito de que, no dito, se parezan 
tanto todos os narradores. Esti
mamo~, sen embargo, que tal 
apreciación pecaria de rigorosida
de extrema, toda vez que non se
mella perseguirse outra finalidade 
que non sexa a de oferecer histó
rias nas que se comprace o narra-

Antón Riveiro Coello 

dor contándoas e nas que se que
re procurar tamén, e ante todo, o 
deleite na sua leitura. De existir 
outra finalidade, con máis afán de 
literariedade, dificilmente se ex
plicaria a inclusión de "O veleno 
dos soños" ( enténdase ben, non 
estamos a dicer que sexa un mal 
canto, pero tampouco pode ser 
mellor do que é porque tan gran
de dependéncia do modelo non 
llo permite), 
ondé a liber-
dade creativa 
que todo ati- Só con fer 
tor precisa pa- o primeiro 
ra demostrar o 
seu bon facer 
está tan deli
mitada e cir-
cunscrita. 

conto, nos 
percatamos 
de que en 
Animalia a 

Só con poñer- imaxinación 
nos a Ler conta con 
"Quilate", o especial 
conto que en- · . 
ceta o libro, protagorusmo. 
rapidamente 
nos percata, 
mosdequeen 
Animalia, sen querer nllllca alar
dear, a imaxinación conta con es
pecial protagonismo. Pasa aqui, 
co seu incomprendido e pequeno 
Midas dos dentes de ouro. Pasa 
co seguinte, "A muda de Piñei
ra", que desde Alfonso X poucas 
veces puidemos contemplar cou
sas miraculosas tan amantes do 
cotián. "O reverso de Karl 
Brawn" apreséntanos un caso on
de a vida imaxinária que hai nun 
filme influe no acontecer vital de 
persoas reais. Logo chega o kaf-

FiCC1óN 5. M-TALA 
Chus Pato 

1. EXPEDIENTE 
Xerais 

kiano "O reverso do espello" coa 
sua exaltación do. amor fraternal. 
E despois sitúase "Rosalía e o 
Bruión", onde un ser mitolóxico 
convive cunha rapaza que se sen
te atraida polas ras. Deica aquí os 
contos que recibiron o Premio 
Café Dublín do 1999. Pero ade
mais inclúense outros tres: "Sete
traxes", "Marías Fandiño" e "Ou
ro". No derradeiro deles tamén a 
imaxinación, esa capacidade que 
nos permite fuxir das coordena
das que encadean este mundo, 
conta con rol significativo desde 
o momento en que as figuras dos 
cadro cobran vida. As "extrava
gancias" de "Matias Fandiño" 
(lembran as desaparicións do 
Francisco Vispalia das Vidas sen
lleiras de Darío Xohán Cabana) 
tampouco están lomee do que co
mentamos. O restante, "Setetra
xes", o mellor de todos, sen dúbi
da, é un deses contos onde o má
xico non é só dimensión paralela 
na que podemos crer ou non, 
aqui entra a formar parte da mes
ma vida, condicionándoa. 

Unha visión de corucunto de to
dos os cantos, déixanos a certeza 
de que as personaxes que poboan 
Animalia viven nun mundo espe
cial, un microcosmos fóra do 
nonnal que xera condicións de 
vida extraotdinárias. Pode habe
las que non comprendan e acei
ten as novas regras do xogo; asi é 
no caso dos país en "Quilate" ou 
do comisário en "Os cadros ba
leiros", conflito do que non -é do
ado sair con ben. En todos os de
mais, as personaxes asumen a sua 
peculariedade; en "O Reverso de 
Karl Brawn" e "O veleno dos so
ños" relátasenos tal asunción e 
nos tres restantes ("Rosalia e o 
Bruion", "Setetraxes" e "Matias 
Fandiño") apresentan casos on
de, saibámolo ou non, as vidas xa 
son rexidas polas novas regras. 

A sensación de unidacle que trans
mite o corucllllto de contai, como 
vemos, é grande. Lástima que o tf
tu lo non sexa consecuente co 
contido e deixe recendo de amo
reamento para dar saída a cousas 
feitas. Contos, preferimos fular de 
cantos e non de relatos, que os re
mates climáticos son máis propios 
do conto que do relato. • 

xost M. EIRt 

3. TERRA E 
PROGRESO 

V ários autores 
Xerais 

ARTIEDA 

NoN fiCC1óN Luís Rei Núñez 4. Os NOMES 
Xerais 

DA TERRA 
l. GUIADOS X.E. Acuña 2. NA MALETA COGUMELOS ANosa Terra 

Xurxo Borrazás COMUNS Sot.elo Blanco DEGALICIA 5. ESTRUTIJRA 

3. 0 ESPELLO Marisa Castro ECONOMICA 
Xerais DE GALICIA .._ DO SERÁN 

Xoaquin F. Leiceaga / Otero Pedraio 2. A GUERRILLA Edelmiro L. Iglesias Galaxia ANTIFRANQUISTA Laiovento 

4. ROSAS, c;oRVOS DE MARIO DE 
LANGULLO E CANCIONS António Téllez 

Inma López Silva ANosa Terra Galaxia 

Librari.1~ consulr.id.h: 
Cartal)(íll (\'igo). Couceíro (A Corui1.t). Michelcna (Ponte\'\:dra). , 

Pedrcirn (Santiago). Souto (Lugo). Tmxa (Ouren~d. 
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I~ l3anda deseñada 111 

A forza 
da creación 

Titulo: Promethea. 
Autores: Ala Moore e J.H. Willians Ill. 
Edita e distribue: America's bes comics

World comics 2000. 

No mundo da banda deseñada 
non é usual atopar unha história 
protagonízada por unha muller. E 
menos ainda que seña alguén nor- . 
mal. Promethea conta as aventu
ras dunha rapaza que investigando 
o folclore ao redor dun ser mitoló
xico acaba por se converter nel, 
en Promethea. Pero é que o seu 
autor tampouco é alguén usual. 

O guionista británico Alan Moo
re é un dos persoeiros máis atrain
tes do mundo do cómic: pola cali
dade de obras coma V de V endett.a, 
W atchmen ou From He U, e por un
ha esquiva personalidade que o 
levou a abandonar o mundo da 
banda deseñada durante anos pa~ 
ra adicarse á máxia. Despois dese 
parón fonnou equipa xunto ao de
buxante Eddie Campbell para 
crear a última das obras referidas 
antes, unha escunsima obra mes-
tra (que está sendo editada en 
cinco volumes por Planeta) que 
reconstníe a história deJack o des
tripador. Fundou logo a editorial 
America 's best comics (distribuida 
en España por World comics), na 
que comezou a. publicar varias sé
ries que tiñan en comun o dirixir
se a un público máis amplo que os 
seus traballos anteriores, con certa 
inspiración nos cómics de super
heroes, e un evidente sentido do 
humor. Asi apareceron tftulos co
ma The League of extTaordinary 
men, T om Strong e o que agora 
nos ocupa, Promethe.a: unha série 
que funde mitoloxfa, crítica social 
e unha trama máis ou menos con
vencional. É a história duha rapa
za, Sophie, que se convirte nunha 
personaxe fantástica gracias á for
za da imaxinación, aprendendo a 
entender o que lle ocurre ao tem
po que se defende duns inimigos 
dos que nada sabe. 

O debuxo, obra de J.H.Williams 
III, xoga de xeito hábil cos fon
dos, as páxinas duplas e a simbo
loxia mística. Mentres, o texto 
de Moore mestura as distintas 
lendas que explican a orixe de 
Promethea coas aventuras que 
vive Sophie. Entre a realidade 
superficial e condescendente na 
que vive e o universo de fantasia 
ao que accede como canalizadora 
de Promethea a traveso do poder 
do seu maxin. 

Unha Nova lorque futurista e 
desquiciada, onde o alcalde ten 
personalidade múltiple, secundá
rios como Stacia, a amiga de Sop
hie, e a abundáñCía de histórias 
máis ou menos paralelas á aven
tura principal, son os elementos 
que proporcionan un ritmo áxil a 
este cómic. Unha obra que reco
lle elementos do Sandman do ta
mén británico Neal Gaiman, e 
que apresenta a unha heroína que 
simboliza a criatividade, a parte 
irracional do cerebro que loita 
contra os límites e as convencio
nalidades do dia a dia. • 

ANXO TENREIRO 
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Ria escondido mellqr película do 
FestivCll de Cine lndependente de Ourense 
O xúri prémia a curtametraxe.francesa Gelee Précoce 

O cónsul arxentino foi o enca
rregado de recoller a Gran Cal
pumia, galardón co que se pré
mia á mellor película do Festival 
de Cine Independente de Ou
rense. Nesta edición a fita esco
llida foi Rio escondido da arxenti
na Mercedes Garcia Guevara. 

O xuri concedeu o Prémio ao 
mellor Novo Director Europeu 
ao francés Thierry Boscheron 
por Sur un air d, autoroute. O 
Prémio AEC á mellor dirección 
de fotografia foi parar a Hagen 
Bogdanski, operador da cinta 
alemana No place to go. 

Como homenaxe aos intérpre
tes de reparto, cunha impor
táncia trascendental na histó
ria do cine español, o xurado 
outorgou unha mención espe
cial aos actores de Maestros. Os 
intérpretes des,te filme son Je
sús Guzman, Alvaro de Luna, 
Tornas Zori; Manuel Alexan
dre e Conrado San Martín. 

O Prémio do publico recaeu na 
longametraxe australiana The 
day Neil Amstrong walked on the 
moon, que acadou unha média 
sobresainte de 4,1 sobre uñha 
puntuación máxima de 5. • 

O xúri encargado de enxuizar 
as curtametraxes inclinouse 
pola francesa Gelée Precoce co
mo me1lor "curta" do certame, 
e decidiu entregar a mención a 
HLA Identique, tamén de na
cionalidade francesa. 

O Prémio Eixo Atlantico para 
os traballos galegos e portu
gueses levouno o luso António 
Ferreira por Respirar ( debaixo 
d 'água). O galardón dos es
pectadores, patrocinado por 
Canal Plus, quedou nas rnans 
de Rodrigo Cortés co seu tra
ballo 15 días. 

Coa proxección de Divertimen
'to rernatou a quinta edición do 
Festival de Cine lndependente 
de Ourense, que se desenvol
veu desde o pasado día 4 de 
Novembro e que aumentou 
arredor dun 20% o nivel de 
asistencia ás salas de proxec
ción. 

Divertimento, película que foi 
rodada no Teatro Jofre de Fe
rrol, permite asistir a un dó de 
interpretación entre dous 
grandes actores: o arxentino 
Federic'o Luppi e Francisco 
Rabal.+ 

A fümración intimista de Paola Garcia. Coa exposi~ión Uns ~on deu.ses e outros ~tanto a ar-
tista Paofa'Garcia fuostrou en Boira a sua última obra, unha proposta de •rfiguradón iñ.timista", como ela gasta chamar, na que--as cores xogan 
co fondo en composicións que evocan a sua própria expresividade. Natural de Santiago de Compostela e licencfada en Belas A_rtes· póla Facul
dade de San Femando de Madrid a artista é profesora de pintura e está a preparar novas exposicións parq. abrir en Allariz, Ourense e Madrid. A 
mostra de Boi.ro estaba composta por trinta cadros nos que a artista funde o fondo coas figuras, tvdo rnergullado ni.In coidado traqmiento de co
res que, segundo explica, refiren as emocións que busca comunicar coa obra. En Uns son deu.ses e outros non cantó, Paola García evoca as orixes 
da cultura grecolatina -un referente constante- e, en especial, a preséncia de·deuses ou semi-deuses que se adiviñan en boa parte dos se1:1K óleos.• 

___ --:..N;....;.A..,.A."""Fl A T 1 V A 

Amin Maalouf 
A viaxe de Baldassare 

NARRATIVA 

A vice Je, BJJassa·re 
Amin Maalouf 

Ü COQdeL 

Obradoiro · 
N 2 28. Xullo de 2000. Prezo 4.500 pta. 

Dirixe: Xosé Manuel Rei. 
Edita: Coléxio de Arquitectos de Galiza. 

Neste número apreséntanse as princi
pais navidades arquitectónicas da paisa
xe galega e doutras partes do mundo. O 
tema principal é unha monografía sobre 
os 25 anos de urbanismo e arquitectura 

en Galiza, 
escritas por · 
Xerardo Es
tévez e Car
los Almuí
ña. Os 
novos edifí
cios 
comentados 
son o dos 
xulgados 
de Com
postela, o 
centro de 
saude de 
Comba-

rro, a Biblioteca lntercen-
. tros de Lugo, a Biblioteca central da 
Universidade de Vigo, o Centro indus
trial SL T, entre outros. Apartado á par
te merece a construción da nova Facul
dade de Ciéncias da Información de 
ComP,ostela, obra do arquitecto portu
gués Alvaro Siza. + 

Pesca ,~Internacional 
.L 

Nº "f. Novembro de 2000. Prezo 450 pt;a . . 

Dirixe.: Maria Rodríguez. ,- .·.· 

M¡uia Rodríguez ~dá conta das 
diferéncias de trato que existen entre os 
europeus dos países do norte e os do rul-, ----
en temas tan concretos como a pesca. A 
revista recolle a queixa do sector 
pesqueiro galego, quen considera que se 
atenta contra os seus direitos cando se 
adían permanentemente os acordos que 

lle afectan, ao 
tempo que se 
amplian os 
tratados 
pesque iros 
para estados 
como 

, . Hqlanda ou o 
·:· · Reino 

Unido. 
Alberto 
Alonso 
entrevista o ' 
Comisário 
de Pesca da 

UE, Franz Fischler, quen se 
mostra contrário ao estabelecemento de 
cotas individuais de pesca e recoñece 
que será moi difícil renovar o acordo 
con: Marrocos nos termos actuais. + 

Galicia 
Revista del Centro Gallego 
de Buenos Aires 

N 2 676. Agosto de 2000. De balde. 

Dirixe: Maria Mirta Vázquez. 

Aactualidade da comunidade galega en 
Arxentina e dos cámbios producidos nos 
últimos meses no Centro galego da 

capital federal 
centran o 
miolo deste 
número. 
Atención 
especial 
recibe o 
pasamen-ri 
do doutor 
René 
Favaloro, 
grande 
estudoso 
médico 
arxentino, 

moi relacionado con Galiza. No 
capftulo de recordatórios históricos, 
Maria Vázquez lembra a Carolina 
Lorenzini, sócia do Centro Galego e 
maior expoñente feminina da aviación 
anéentina.+ 

/.) 
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A Conselleri~ de Cultura ampara o expólio de Rozas Vellas 
O alcalde de Cotobade leva en tractor o petroglif o a un galpón municipal 

Nun encontro oficial que 
mantiveron representantes 
do Concello de Cotobade con 
Maria Xesus Tallón, xefa do 
Servizo de Arqueoloxia da 
Dirección Xeral de Patrimó .. 
nio, estivo a orixe do expólio 
realizado cun petroglifo do 
conxunto da Laxe dos Cebros 
en Cotobade e que supuxo a 
denúncia da Comunidade 
de Montes de Fentáns ante 
os xulgados de Pontevedra. 

Na reunión solicitouse por par, 
te do Concello ante as autori, 
dades de Património autoriza, 
ción para transladar do seu em, ' 
prazamento orixinal o petra, 
glifo de Rozas Vellas aducindo 
b seu suposto mal estado de 
conservación. As autoridades 
municipais, asesoradas nesta 
ocasión pola arqueóloga Marta 
Nicolás, logo de insistir ante os 
servizos da Conselleria do peri, 
go de deterioro da peza arqueo, 
lóxica conseguiron o que se en, 

·; tendeu como unha autoriza, 
.cióri· verbal do · Director Xeral 
de. J:'atr:ii;hónio Cultural, Anxo 
Sicart. ~- . ~. 

.· ~ 

En días posteriores a milenária 
peza df .pedra foi arrincada do 
seu asehtamento primixénio 

por un tractor que cargou na 
sua pala o petroglifo. Descober, 
to o expólio polos comuneiros 
de Fentáns e logo de averigua, 
cións entre os veciños soube, 
ron que fora arricando seguin, 
do ardes directas do alcalde .. 
Mancho Abal. 

A concelleira do BNG en Co, 
tobade Lina Garrido denun, 
ciou o atentado contra o patfi, 
mónio cultural e a identidade 
da parróquia de Fentáns. Men, 
tras, a Xunta de Montes puxo o 
caso en coñecemento do Xul, 
gado de Instrucción n 2 1 de 
Pontevedra para depurar res, 
ponsabilidades dunha actua, 
ción da que acusan directa, 
mente ao alcalde do Partido 
Popular e a sua asesora, a ar, 
queóloga Ana Nicolás. 

A gravidade do expólio levou a 
Pilar Rojo, delegada provincial 
da Conselleria de Cultura, a ne, 
gar calquer tipo de autorización 
por-escrito do translado do pe, 
troglifo. Mesmo Moncho Abal 
pasou de afirmar con rotundida, 
de que a actua<;:ión fora riecesá, 
ria a recoñecer, días máis tarde, 
que se tiña equivocado. 

Asimesrrib insistira que a ma, 

nipulación realizada por Marta 
Nicolás sobre o petroglifo reu, 
nira as condicións necesárias 
para que a peza non sufrira da, 
nos . Abal' declarou que fora 
"protexida por mantas" pero 
os veciños demostraron que o 
translado de 19 km ,pola pista 
que separa as Rozas Y ellas da 
Casa do Concello de Cotobade 
foi realizado na pala do tractor 
"protexido" por unha simples 
cama de terra e fentos. 

O alcalde de Cotobade aduciu 
tamén o carácter cautelar da 
medida e que o seu destino fi, 
nal poderia ser o Museu de 
Pontevedra. Sorprendente, 
mente a Comisión Provincial 
do Patrimonio non tratou de 
xeito previo o deterioro e po, 
síbel translado da peza rupes, 
tre . Fontes da Comunidade de 
Fentáns denunciaron o des, 
prezo polos restos arqueolóxi, 
cos por parte de Anxo Sicart 
e a falta de profisionalidade 
de Maria Xesús Tallón e Mar, 
ta Nicolás á vez que centra, 
ron ·as suas críticas na apertu, 
ra sen control arqueolóxico 
dunha pista de sendeirismo, 
causante segundo eles, do de, 
samparo do petroglifo das Ro, 
zas Vellas. • 

..... :: 

O Arquivo Pillado Mayor convida a ler obras de teatro 
Promove ·unha campaña de animación co lema O teatro tamén se le 

Singular é que desde a Universi, 
dade se promovan campañas de 
animación á leitura. Extraordi, 
nário é que desde o mundo do 
teatro se busquen leitores. Sin, 
gular e extraordinária é a cam, 
paña que protagoniza a Bibliote, 
ca,Arquivo Francisco Pillado 
Mayor, dependente do Departa, 
mento de Galego,portugués, 
Francés e Lingüística da Univer, 
sidade da Coruña e que ten co, 
mo obxectivo animar á leitura 
de textos teatrais. O lema é ben 
claro: "O teatro tamén se le". 

A campaña está a ser difundida 
en bibliotecas, librarías e cen, 
tros de ensino. Cartaces e ser, 
paradores de distintos deseños 
convidan a que os leitores se 
acheguen aos textos teatrais. A 
iniciativa da Biblioteca,Arqui, 
vo Francisco Pillado Mayor ca, 
miña parella á colección de pu, 
blicacións que ela mesma pro, 
move e que cada ano conta cun 
fondo máis rico de obras dra, 
máticas e ensaios arredor do te, 

atro. Os Escritos sobre teatro de 
Carvalho Calero son o último 
título da colección que, en bre, -
ve, se verá incrementada co 
texto portugués .Castro de An, 
tónio Ferreira , que encetará a 
série adicada á literatura en 
língua portuguesa- e o teatro 
completo en edición bili:ngüe 
da escritora medieval Rosvita 
de Gantdersheim. 

A anovadora campaña busca 
captar leitores para o teatro. 
Cando o teatro é motivo dalgun 
feí to promocional céntrase 
maiormente en conseguir maio, 
res · asistentes aos espectáculos. 
"Coidamos que hai unha rela, 
ción directa entre a leitura de 
teatro e a asisténcia ás salas" 
afirma o profesor Carlos .Paulo 
Martínez Pereiro, director do 
departamento de Galego, Portu, 
gués, Francés e Lingüística da 
Universidade da Coruña. 

Especialmente animosos cos re, 
sultados da campaña, os promo, 

tares móstranse gab§l_nciosos da 
sua orixinalidade. "E unha ma, 
neira de devolver á sociedade o 
que a sociedade dá á Universi, 
dade, un proceso que debería ser 
máis natural do que, por desgrá, 
cia, é" anotan. 

O consello científico que coor, 
dena as publicacións da Biblia, 
teca,Arquivo Pillado Mayor foi 
quen decidiu botar a andar a 
campaña, recoñecendo a "se, 
cundarización" do xénero teatral 
dentro dos textos literários e de, 

t . 

·.·;... 

~ i.:1.- . 

fendendo "a textualidade do te, 
atro que volve estar presente 
con forza. Falouse da morte d 
texto pero agora e tá de n vo 
resucitando. Antes o teatro d 
Otero ou de Valle,Inclán c n i, 
derábase irrepresentábel pero 
agora volveuse a un equilfbrio 
no que se valora enormemente a 
riqueza do texto", afirma o pro, 
fesor Martínez Pereiro. 

A Biblioteca,Arquivo Teatral 
Francisco Pillado Mayor é un 
centro de documentación espe, 
cializado que se está a converter 
en referéncia para os estudosos 
do teatro, imprescindíbel para os 
investigadores na história do xé, 
nero en Galiza pero tamén rece, 
be visitantes doutras Universi, 
dades de fóra do país. Desde o 
seu funcionamento várias son as 
teses de licenciatura que se nu, 
triron cos seus fondos e na ac, 
tualidade son tamén vários os 
investigadores que centran os 
seus traballos no estudo do tea, 
tro galego. • 

ANO 
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• A peregrinaxe e o camiño a Santiago. 
De Hermannus Künig de Vach. 
Traducido e anotado por K. Herbers e 
R. Plotz. 
Versión galega'. de X.M. García 
Álvarez. · 

• Un novo mundo para un home 
universal. 

Partida de Humboldt desde A 
Coruña cara á súa viaxe americana. 
Coord.: Díaz-Fierros Viqueira e Daniel 
Rozados Grela. 

• Libro de notas de Á~varoPérez, 
Notario da terra de Rianxo e 
Postmarcos. 

Ponencia de Lingua. 
Autor: Femando R. Tato Plaza 

• Dereitos Lingüísticos. 
Arquivo de Planificación e 
Normalización Lingüística. Centro de 
Documentación Sociolingüística de 
Galicia. 

• Revista Estudios Migratorios n~. 5~ 

Arquivo da Emigración Galega. 

• Arco da veUa. 
Método de piano (Inspirado no 
folclore de Galicia e adaptádo 
as clases individuais e colectivaslle 
acordo coa LOXSE). 
Ponencia de Múska e Artes Ese 
Autor: Antonio Cerviño Loira. 

• Co;oación poética de Ramón 
Cabanillas. 

Paulina Pedret Casado, Aquilino 
Iglesia Alvariño, Ramón Otero 
Pedrayo. 
Estoxo con CD + transcrición. 
Arquivo Sonoro de Galicia. As Nosa 
Voces 17. 

• Boletín de Sumarios. 
Arquivo de Planificación e 
Nonnalización Lingüística. Centro de 
Documentación Sociolingüística de 
Galicia. 

• Acordes en sol e lúa. Os ·quince 
órganos do noso Santiago vello. 

Ponencia de Música e Artes Escénicas 
A~tor: Enrique Jiménez Gómez. 

• O Centro Integrado de Música. 
Ponencia de Música e Artes Escénicas. 

• Nomes da Comunicación en 
Galicia. 

Ponencia de Comunicación. 
Autor: Xosé López e outros 

1 1 

literatUra glitég"a. 
(Textos e documentos para unhas 
xomadas de estudio e debate). 

onso Monter · 

_ _J 

16 DE NOVEMBRO DE 2000 • N2 961 2 5 

Cultura Galega 

• Novas voces da poesía galega. 
Recital. 

Acto conmemorativo do Día das 
Letras Galegas 1999. 
Arquiv9 Sonoro de Galicia. 

• El Catóµ Compostelano. 
Facsímile. 
Ponencia de Comunicación. 

• O castiíjeiro: bioloxía e patoloxía. 
Autor: E. Viéitez Cortizp e outros. 
Ponencia de Patrimonio Natural. · 

,G.rlis dos I Encontros Cultura e 

Homenaxe a Noriega Vareta. 
afilón Otero Pedr~yo.' 

As nasas voces 18. 
Arquivo Sonoro de Galicia. 

• ¿De quen é a aúga? 
Cómic. 
Guión: M.ª Pilar Jiménez Aleixandre. 
Documentación e asesoramento: F. 
Díaz-Fierros V. 

• Boletín. N.º l. , 
Arquivo de Plwrifkac.ión e · 

e N~nnalizaCÍÓR. Li~~üls~ca. 
. . 

·.JI Animát;ión Tea!J:til: Te~rias, . 
. experiencias, materiai$. 

Comisión Técnica de Teátro. Ponencia · 
de Música ~. Arte~ ~scén~as. · 

~~: 

. • El Catón Compostelano. 
Estudios. 
"Coordinador: Xosé Lópe; García. 
.Ponencja de ·comúnicación. 

• A actividade artística e.n Santi.ago, 
1600-1648. 

Autora: Ana Goy-Diz. Ponencia de · 
Patrimonio Histórico.· 

• Condicións laJ?o~_a_is !__a_cti_·tu_ d_e_s __ -J---

profesionais nos ·medios de ', 
comunicación. 

Coordinadores: Miguel Túñez e Xosé 
López García. Ponencia de 
Comunicación. 

rmalización Lingüística. 
e Planificación e 

-. 
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San Roque, San Xaán Baptista, Madalena e San Sebastián vistos por Pierre _& Gilles. 

Cando os santos son übxecto de desexo 
Xosé Manuel Buxán apresenta 
nas Xomadas sobre arte e erotismo -O seu estudo sobre o erotismo do santoral 

9*C.V. 

A Orquesta Mondragón apresenta 
o seu último disco cunha imaxe 
dun San Sebastián negro. A can
tante Mónica Naranjo ocupa ca
pa dunha revista da comunidade 
gai co carpo atravesado por fre
chas. Artistas como Pierre et Gi
lles, Ron Athey ou o galega R°' 
berta González Fernández recrian 
nas suas obras a imaxe do santo 
avogoso da peste. Miguel Anxo 
ou Caravaggio son dous dos xé
nios que converteron en eróticas 
as suas obras relixiosas. Sebastián 
-indiscutíbel-, Xoán Evanxelista, 
Xoán Bautista, Madalena ou Te
resa son os santos máis desexaaos 
da história da arte. Os exemplos 
salferirán o estudo que o profesor 
da faculdade de Belas Artes, Xosé 
Manuel Buxán B_ran apresenta 
nas Xornadas sobre arte e erotismo 
que se celebran no Muséo de Be
las Artes da Coruña dos dias 15 a 
17 de Novembro. 

Carne divina. Estudio de certas re
presentacións homoeróticas do san
toral cristiano é o relatório que 
apresenta o profesor da Universi
dade de Vigo Xosé Manuel Bu
xán que se doutorou en Belas Ar
tes coa ~ese Hamoerotismo na ico
nografia de S~n Sebastián mártir. 
Refire Buxán o erotismo presente 
no santoral pola convivéncia da 
igrexa católica cos xeitos paga
nos de cultura. "Un investigador 
como John Broswell descobreu 
en documentos do século VIII, IX 

e X cartas de amor entre monxes, 
poemas nos que se recrian mitos 
homoeróticos e defende .a tese de 
que, naquela altura, a igrexa non 

- castrou esas expresións de cultu
ra" afirma Buxán. Esa relación 
está presente nas expresións ar
tísticas promovidas desde a pró
pria igrexa e na que dis,tintos au
tores recriaron as suas particula
res imaxes dos santos. "Penso na 
capela Sixtina de Miguel Anxo, 
na que logo se taparon os carpos 
nus, ou a interesante relación en
tre Caravaggio e o cardeal Del 
Monte, o mecenas que o apoiaba 

incondicionalmente ainda a sa
bendas da p~rversidade que ani
ña nas suas obras nas que apre
senta unha virxe cos pés suxos 
que resulta ser unha muller afo
gada recuperada do rio ou toda a 
pulsión erótica dalguns dos seus 
cadros" explica Xosé Manuel Bu
xán dando conta da auséncia de 
monolitismo na história das au
toridades eclesiásticas. 

Relación íntima coa imaxe 

O erotismo pres~nte en determi
nadas imaxes do santoral non se 
traspasa con facilidade á imaxi
neria popular. A sexualidade 
elúdese nos santos que povoan a 
maior parte das nosas parróquias. 
"A iconografía de San Sebastián 
feita no renacernento italiano 
para un cardeal ou un cliente da 
aristocrácia xoga con elementos 
como a androxínia, a ambigüida
de, a beleza masculina ... O artis-

- ta que fai un San Sebastián para 
unha igrexa local é menos sub
til" comenta co exemplo dunha 
irnaxe que el ten estudado. A 
imaxe cobra asi unha vida dis-

· tinta en relación ao seu destino: 
"Cámbia completamente un San 
Sebastián para unha ermida ou 
para un oratório privado dun no
ble. No oratório hai moitos máis 
xogos, estabelécese unha rela
ción íntima coa imaxe, -é feita 
por encargo segundo uns deter
minados critérios, por exemplo, 
tendo como modelo a un rapaz 
melancólico ou sendo o retrato 

'dalguén concreto". 

Por que San Sebastián se con
verte en icono gai? Nada na sua 
biografia ou na lenda tecida 
arredor da sua figura o relaciona, 
en princípio, co mundo homoe
rótico. "A história ven de antes 
do renacemento, cando aparece 
espido e asaeteado e comeza a 
construirse o mito. Unha série 
de artistas o tratan con maior 
mimo e o ~epresentan con gran
de beleza. E un santo recoñecido 
en calquer retablo porque, agás 

, a figura de Cristo en determina-

das ocasións, é a única que apa
rece espida e cun eorpo mimado 
e iso fa¡ que sobre el se vaian de
positando cerras connotacións. 
No Renacemento adquíre gran
de-apoxéo porque é boa excusa 
para recriar o apolo grego, un 
home novo, de carpo fermoso". 

No entanto, será o decadentismo 
do século XIX o que consagrará a 
Sebastián como a grande imaxe 
erótica que chega até os nasos 
días. ''Fronte á máquina reivindi
can o dandy, aS igrexas con chei
ra a incenso, o apego por toda a 
parafemália relixiosa e Sebastián 
ven corno anel ao dedo. Por que 
é homoerótico? porque era a 
ímaxe do desexQ masculino, que 
pervivía desde a antigüidade, 

aquela idea do home novo. San 
Sebastián popularízouse tamén 
como santo protector contra a 
peste e este foi tamén un ele
mento recuperado no movimen
to gai na loita contra a sida". 

A éxtase de Teresa 

Paradoxal é esa confusa con
fluéncia entre a igrexa que non 
aceita a homosexualidade e o 
movimento gai que recria até o 
infinito a Sebastián como un dos 
seus iconos. Buxán opina que in
teresa "que se manteña ese terri
tório difuso, ambiguo. Non inte
resa que se perda o elemento reli
xioso porque ai está tamén a sua 
perversión, a quebra da norma, é 
unha releitura irreverente". 

Se Sebastián consegue ser unha 
- imaxe hornoerótica recoñecida, 

outros nomes do santoral apare
cen tarnén representados na his
tória da arte con elementos que 
tiran máis para o goce do corpo 
que da fe. Entre as mulleres, Bu
xán non dubida en citar a Ma
dalena, recriada maiormente co
mo muller pecadora, cos peitos 
ao ar ou tapada por cabelos. 
Non, esquece tarnpouco a Teresa 
de Avila "a de Bemíni sempre 
foi referida cun éxtase que seme
lla ter que ver con outro tipo de 
excitación". Sen embargo a 
comparanza entre as representa
cións masculinas e femininas 
dálle ao investigador para con
cluir en que "dan idea de quen 
eran os artistas e os clientes e 
que sempre se daba unha mirada 
masculina heterosexual, no caso 
de Madalena, ou homosexuali 
no caso de Sebastián". 

T amén atopa erotismo nalgun
has imaxes que identifican aos 
dous Xoanes santos. "O San Xo-
án Bautista de Caravaggío é cla-
ro, o rapaz abandonado no deser-
to. No caso de Xoán Evanxelista 
el mesmo faciase chamar ao discí-
pulo amado de Xesus, o máis no-
vo tamén, e a iconografia repre
séntao na escena na que el ache-
ga a sua cara ao carpo de Xesus e, 
íntimamente apoiado nel, per
gúntalle quen. é o que o vai dela-
tar. Albisco esa recriación cando 
menos, de forma difusa". 

A representación do santoral 
continua en permanente recria-
ción e renovación. "Sebasti-á,1--1.----1---1 
segue servindo aos intereses da. 
comunidade gai. Tense relacio-
nado coa plaga da sida e un artis-
ta como Ron Athely fai perfor
mances agresivllij con sangue real 
e a sua imaxe. E unha iconogra, 
fía perversa que resulta intere
sante". Sen embargo, Xosé Ma-
nuel Buxán non dubida en con-
cluir que á intolerante igrexa ca-
tólica actual, "maldita" grácia lle 
debe facer que os hornosexuais 
veneren aos seus santos.• 
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O exemplo de Ramón Piñeiro 
A satanización de Ramón Piñei
ro, a cal parece desprenderse de 
artigos aparecidos no n º 9 5 8, IV 
xeira, de A Nosa Terra, que se 
plasmou no recente Congreso 
Castelao, celebrado en Ponteve
dra, dame alicerces pra incluir ao 
finado metafísico da saudade, entre 
os exemplos de polémica, ou dis
contínua, vivencia do galeguis
mo. Trátase de enfrentar, xa na 
historia, a duas personalidades 
senlleiras que a min sempre me 
semellaran afíns, sucesivas e com
plementarias: Castelao e Piñeiro. 

Mirando a ambos dende fara 
do seu partido, sen coñecer 
a tempo os intríngulis dil 

na clandestinidade, nin as dife
rencias cos nacionalistas do ex
terior; pero observando con 
atención o que ian facendo cul
turalmente os selectos galeguis
tas, con Ramón Piñeiro de ins
pirador, xa dende o primeiro 
momento en que volveu a ac
tuar na política secreta. 

• NA XUNTANZA DO PRE .. 
GUNTOIRO. Pois tiven a sorte 
de ser un dos primeiros alteas ao 
elenco galeguista que coñeceu a 
Ramón Piñeiro e a misión que 
tiña encomendada. Acababa il 
de ser escollido polos tres super
viventes en Galicia da executi
va do PG -Gómez Román, Pei
nador e Del· Riego- pra guialo 
na clandestinidade. Atopámo
nos na histórica xuntanza do Pre
guntoiro en que nos reunimos os 
delegados das organizacións po
líticas, opostas ao réximen de 
Franco, que revivían naqueles 
anos coarenta, ainda coa espe
ranza da volta á tortilla. 

Sementes fallaba o Partido Co
munista en tal Alianza Na
cional de Forzas Democráticas, 
que celebraba a sua primeira 
reunión en Galicia, andando 
p las rúas; en aber nde aco
llerse o clandestinos represen
tantes ata que me atrevín a le
valos a9 piso da miña tia cente
naria. Eramos máis dunha ducia 
os alf reunidos, dos cales recor
do ao venerable prohome das 
lrmandades da Fala, e goberna
dor de Extremadura coa Repú
blica, Luis Peña Novo, que re
presentaba os republicanos, e ao 
arriscado anarquista García Du
rán, quen sería o mellar exem
plo de revolucionario sen medo 
e sen tacha que poderfamos po
ñer aquí. E, claro está, represen
tando ao galeguismo, Ramón 
Piñeiro, e ao Partido Socialista, 
Raimundo García Domínguez 
(o outro eu de Borobó). 

Vimos en Piñeiro tras as cata
ratas que apagaban seus ollas, 
coma unha emanación de Caste
lao, tan próximo á cegueira. Pe
ro si a visión física de ambos era 
moi osc:.ura, a visión política da 
Galiza ideal que soñaban mos
trábase ben clara e-diáfana. Pi
ñeiro expoñendo o ideal do 
guieiro transterrado, consiguéu 
alí que todas as organizacións ga
legas da ANFD, determinaran 
que o proteico rianxeiro debía 
representar a Galicia como mi
nistro do Góberno da República:. 

Cumplindo ise' unánime anceio, 
Piñeiro atravesóu clandestina
mente a fronteira pirenaica, e lo
gróu en terra. francesa, que o pre
sidente Giral incluise a Alfonso 
Daniel no seu ministerio do exi
lio. O que logo pasaría, entra na 
polémica, que cantos máis anos 
pasan faise roáis virulenta. 

• No LIBRO DOS TROPEWS. 
Contóu detalladamente Hermut 
Heine, nos seus libros, todo o 
episodio da .xuntanza do Pregun
toiro, e narreina eu tamén no Li
bro de los Tropiezos; volume no 
que fixen unha extensa semblan
za de Ramón Piñeiro, xunto coas 
dos doctores García Sabell e Fer
nández Albor. Seguramente nin 
guién escribira tanto adrede qa 
personalidade política de Piñei
ro, ata aquil ano 1989, en que se 
publicóu o libro de Borobó. 

Niña sinxela narración, sen 
meterse en fonduras ideoló

icas, era superficial coma 
unha bandexa de plata; das moi
tas que enriquecían a casa da Ro
saleda, onde don Ramón de T ra
salba englutía cálices de natillas 
e nos pasmaba co seu parladoiro 
sen fin. Debín excederme o dei
xarme levar pala maxinación, 
porque os poucos días recibín un
ha breve carta de Piñeiro, na que 
me decía: ''Desde lago, agradez
co a xenerosidade cordial con 
que me tratas, independente
mente dos erros de datos ou das 
graciosas fantasías interpretati
vas. O certo é que o lin con sin
cera complacencia e con gratitu
de á tua boa vontade amistosa, 
pero con clara conciencia de que 
a miña importancia real é moito 
máis modesta do que a túa von
tade me concede". 

Xa estaba ferido de marte o pri
meiro presidente do Consello da 
Cultura Galega. A sua escueta 
misiva, cecáis a máis pequena de 
seu inmenso epistolario, mostra 
que o meu Tropezo non lle ale
grou un intre de seus derradeiros 
días. Sobre todo as páxinas en 
que trataba o galeguismo nas 

distintas porcións ideolóxicas 
coma se fara un queixo de San 
~imón; na comparación de don 
Anxelo Novo. 

Tido aquil material sobre Pi
neiro utiliceino pra discurrir 

mantenta da sua figura po
lítica e humana nas VII Xoma
das de Cultura Gallega, consa
gradas, no nadal de 1991, a Ra
món Piñeiro e súa circunstanGia. 
Medrado con outros orixinais 
coma o que establecía o paran
gón de PifÍeiro con Pío Cabani
llas, nunha serie de vidas parale
las de personaxes da transición, 
que aparecera nuns xomais ma
drileños. Describía alí, entre ou
tas semellanzas que predomina
ban niles a cautela, a reflexión, 
a sagacidade. Igual qu~ noutro 
par de ilustres galegos, cuias vi
das paralelas escribira xa: Paz 
Andrade e Iglesias Corral. E que 
tamén, coma eles, figuraban en
tón entre os candidatos máis ca
lificados: "pra alcanzar a estu
penda sinecura de T arradellas de 
Galicia"; é dicer, a presidencia 
daXunta. 

• A EMINENCIA GRIS. Ramón 
Piñeiro -informaba eu aos -lecto
res dos Madri.les- "concilia as 
súas lecturas e escritos filosófí
cos cunha acción política que 
rebasa as lindes do seu país e, in
cluso, as fronteiras españ-olas. 
Pasou a ser o cerebro _do gale
guismo, a erQ.inencia gris que, 
con frecuencia, ha de expoñerse 

- á xestión directa". 

Tal calificativo de eminencia 
gris xa. a empregara, sen eu sabe- _ 
lo, referíndose a Piñeiro, Rodol
fo Prada, o conspicuo galeguista 
de Bos Aires, nunha carta a il 
escrita, dez anos antes de que eu 
o utilizara na miña sección de 
Frente a frente. 

"Algo que me deixóu estampi
nado -escribíalle Prada- é a sua 
declaración de que personal
mente vostede non pertenece a 
ningún partido nin grupo ... pero 
que eso si, ten excelentes rela-

ción persoais con xentes de to
dos eles .. ., e que moitos promo
tores dos distintos grupos gale
gas acoden á súa casa pra falaren 
longamente do pasado, do pre
sente e do futuro de Galicia ... 
¿Qué me quere decir con iso? 
¿Qué o seu papel é de facer de 
eminencia gris ou de referi no 
campo de futbol político gale
ga? ... p meu lirismo e a miña 
tendencia seráfica -continua, 

_con sorna Prada- non chega, 
certamente, a entep.der o seu 
pragmatismo". 

Era no tempo no que os mo
zos da xeneración da Noite, xa 
deixaran de acudir a escoitar 

as lección do seu mestre gratui
to, na mesa camilla. Pero arredor 
dista iban sentándose os intelec
tuais, metidos a políticos,- que 
constituirían a Realidad.e Galega. 

Ao metafísico da saudade disgus
toulle aquilo de que o ~onsidera
seri ref eri do xogo político. Acla
roulle na súa resposta (que sí fi
gurará, supoño, no inmenso 
Epistolario), "pra salvar a inde- -
pendencia ideolóxica e orgánica 
dos partidos", que non era, en 
absoluto, cerebro g;ri.s de ningún 
deles. -

Cerebro g;ri.s, escribía e non emi
nencia, corno-lle apuntaba Pra
da. Se cadra por prevalecer máis 
nil. a súa masa encefálica que a 
conciencia do seu eminente, an
que arcano, papel na sociedade 
gal9,ica. Nen embargantes pra 
min Piñeiro fo.i, sen dúbida, 
"unha especie singular de emi
nencia gris. Non tuvo o lecer de 
selo dun monarca no seu trono, 
ou dun estadista poderoso", co
ma nos casos do P. José, o Dr. 
Stockmar, ou Van Holsten, que 
analizara eu nun temperán en
saio. Mais, "ven senda, ata hoxe 
[afirmaba, coincidindo co que 
indicara Prada, no meu Libro de 
los Tropiezos] a eminencia gris 
dunha colectividade reducida, 
dunha aristocracia mtelectual á 
que Piñeiro mesmo acentou o 
seü embrionario elitismo". • . . 

Xoán Manuel 
Esté vez 

'O arraigo do Zeca no 
folc é moito maior 
do que ímaxinaba' 

Un libro s6bre o guitarrista portu
gués Carlos Paredes que se titula A 
guitarra dun povo e do que é autor 
Mário Correia. Está feíto a base de 
declaracións del e de reflexións so
bre o papel da guitarra como ins
trumento de convívio. T améf). tra
ta a sua faceta de musicólogo. · 

Que-·recomenda ,ler? 

Gasto moito da poesia cecais 
por herdanza da época na escoi
t abamos versos de Machado 
cantados por Serrat ou de Rosa
lia por Amá.hcio Prada. T amén 
o ensaio, que é boa unha fonte 
bibliográfica para achegarse e 
descubrir outros autores e temas. 

Está~ ponto de publicar, xunto 
con Osear Losada, unha histó~ 
ria sobre o folc? 

Vaisé titular Folc Gálego. Losada 
aborda a década dos 90 e adícalle 
un e.?¡Jazo importante a Carlos Nú
ñez pero taméri a grupos como Be
rrogüeto, Os Cetnpés, todas as no
vas formacións que foron xurdin
do. No meu caso achegome a gru
pos como Doa, Milladoi-ro, Na Lua, 
Emilio Cao, Luar na Lubre ou Mu
xicas. Hai un apartado adicado aos 
cantautores que reproduciron no . 
seu repertório cancións populares 
e outro sobre folc progresivo e ou
tros. A grande surpresa foi descu
brir que en 1969 existiu un grupo 
na Coruña que se chamaba La Ge
neración 49, no que estaba Xoán 
Piñón, e que se adiantou ao seu 
tempo interpretando temas popu
lares con instrumentos do rock. 

Que momentos destacada? 

En primeiro lugar Marzo do 75, 
cando se apresenta en Composte
la o Movimento Popular da Can
ción Galega. T amén destacaría o 
Prémio Gaya de Cinematografia 
que lle conceden a MiUadoiro no 
1986 e que sentou moi mal te:: 
que darllo a uns galegas, de feíto 
non queri3;.n nen pronunciar o 
seu nome. E importante a home
naxe ao José Afonso o 31 de 
Agósto de 1985, no que partid
pou todo o mundo desde Ricardo 
Portela até Na Lua ou Fuxan Os 
Ventos. Ao facer este traballo 
quedei abraiado co arraigo-que 
ten o Zeca no folc galega e a pre
senza dos seus temas no repertó
rio de multitude de gru¡ros. • 

Crítico musical. Guillarei (Tui). 1955. 
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O Trinque 
Suso Vaam.oode 

Unha recopilación dos 
mellares temas do cantor de 
Regodobargo está xa nas 
rendas. O máis teimudo 
popularizador dos nasos 

poemas deixou unha obra 
extensa que podemos escoitar 
con pracer e señardade. 
Morreu o ~rtista pero ficou a 
sua arte. Por sempre. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR M2 X. GÓMEZ • 
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Re:bolorock 
Organizado polo colectivo Rebolo de 
BUEU, chega á sua V edición baixo o 
epígrafe "Polo Morrazo". O festival come
zará, ao meiodia do Sábado 25 de Novem
bro, cunha sesión vermu a cargo de grupos 
tradicicionais, aliñada con mexilóns para 
todos, pastos de artesania e de outros co
lectivos que queiran sumarse, e informa
ción sobre os recursos naturais do Morrazo, 
da sua má xestión (Via Rápida, Empaca
dora, Acordo de Pesca ... ). Polo serán reali
zaranse obradoiros de artesania para todas 
as idades, e, desde as 9 da noite, actuarán 
Quempallou, Dr. Cotomorulongo , Soak e 
Lamatumbá. Sen medo que dispoñen 
dunha carpa ao pé do Pavillón Polidepor
tivo. Máis información no 600 717 628. t 

O Barco 
•TEATRO 

}OYAS DE LA ZARZUELA 
O Venres 17 a partir das 20 
h. na Casa da Cultura, pola 
Compañia Perseides. Divi
dida en duas partes, na 1 ª 
ierá El barberillo de lavapies, 
El bateo, e Don gil de Alcalá; 
na 2ª serán El caserio, Cha
ceay Margaux e La tabernera 
del puerto. 

Bue u 
• EXPOSICIÓNS 

SÁVIA ANDINA 
Fotografías de Roberto Car
bajo Nogueira que preten
den amasar un ancao do le
gado dos "filias do sol, o 
império inca". No bar Atu
ruxo durante todo o mes . 

•MÚSICA 

B~VIOLET 
Este grupo catalán anda 
entre o punk máis afiado e 
o hardcore, son coñecidos 
polo seu CD Ultraviolet, 
gravar para Radio 3, e ago
ra presentan o seu segundo 
traballo My reality? No 
Aturuxo o Domingo 19 a 
partir_ das 21:30 h. por 602 
puas. 

Burda 
•TEATRO 

EL ORGUUO DE SIR GAY 
Subirá ao cenário da Casa 
da Cultura o Venres 17 da 
man de Teatro de Malta. 

Caldas de R ... 
• EXPOSICIÓNS 

DE PICASSO A BARCELÓ 
Mostra pitórica que pode
remos coñecer no Auditório 
Municipal e que permane
cerá aberta até o 10 de De
cembro. 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

ROSA ÚBEDA 
Colga as suas pinturas, até 
o 23 deste mes, na galería 
Borrón4. 

•TEATRO 

EL ORGUUO DE SIR GAY 
Cenificada polo Teatro de 
Malta, o Domingo 19, no 
Auditório Municipal. 

Ca.ngas 
·•MÚSICA 

CORAL P. 
DE PONTEVEDRA 
Dará un concerto o V emes 17 
ás 20 horas na Ex-Colexiata. 

O Carballiño 
•MÚSICA 

CAMARErA AD LIBITUM 
No Auditório Programa de 
Nadal con obras a ca.pella de 
K verno, Chilcott ou Laurid
sen. O Venres 18 ás 19,30 h. 

Cee. 
•TEATRO 

FINIS MUNDl CIRCUS 
Sube ás táboas da Casa da 
Cultura con Mofa e Befa o 
Domingo 19. 

A Coru.ña 
•ACTOS , 

HOMENAXE 
A VÍTOR CASAS 
Director de A ·N osa T erra 
no 36, fo¡ fusilado na Caei-

ra (Poio). Agora será ob
xecto diinha homenaxe o 
Venres 1 7 ás 19 h. no edffi
cio do au"tigo local das Ir
mandades da Fala na que 
estarán Pilar Garcia Negro, 
deputada do BNG; Rubén 
Cela, Secretário Xeral de 
Galiza Nova; e Vítor 
Casas, fillo do homenaxea
do. Ás 20 h . no local na 
A.C. A . Bóveda realizarase 
unha mesa redonda con Er; 
nesto Vázquez Souza, in
vestigador; Francisco Ro
dríguez, deputado naciona
lista no Congreso; e Af onso 
Eiré, director deste xornal. 

•CINEMA 

CGAI 
O Centro Galega da Artes 
da Imaxe continua co ·ciclo 
adicado ao Terror clásico da 
Universal con.. Drácula, de 
Tod Browning (EE UU, 
193 1), este Xoves 16; Fran
kenstein (James Whale, EE 
UU, 1931) e A mo<:a de 
Frankenstein (J. Whale, 
1935) o Venres 17; Amó
mia (Karl Freund, 1932) o 
Sábado 18; e A sombra de 
Frankenstein / Son of 
Frankenstein (Rowland V. 
Lee, 1939) o Martes 21. O 
Mércores 22 tócalle a 
Things to come / A vida fu-

tura dentro do ciclo Ciéncia 
ficción europea, de William 
Cameron Menzies (Grande 
Bretaña, 1936) . As sesións 
son ás 20:15 non senda o 
Sábado que é ás 18:30. h. 

UNHA LUZ ACENDIDA 
Curtametraxe galega que 
poderemos ollar, o Venres 
17 e Domingo 19, en Los 
Rosales , dentro do ciclo pro
gramado pala Consellaria. 
Pola sua parte o teatro Colón 

.acolle a proxección da cur
tametraxe O matachín, e as 
longametraxes Dame algo e 
Sempre Xonxa, o Luns 20; o 
Martes 21 serán os cortos 
Amor serrarw e ¿A ti como 
se che di adeus? e os longas 
Finisterre, Beatriz, Sei quen 
es e Vrxa; o Mércores 22 tó
calles ao corto Una luz en
cendida e os longas Arde 
amor e El bosque del lobo. 

• CONFERÉNCIAS 

MASONERIA, 
RELIGIÓN, SOCIEDAD 
Por Tomás Sarobe Piñeiro, 
grande meste da Grande 
Lóxia de España de Masan 
antigo, livres e aceptados . 
Organizada pala Fundación 
Instituto de Estudos Políti
cos e Sociais, terá lugar o 
Venres 1 7 ás 20 h. no salón 
de actos do RR. de Arte
sáns (Sto. André 36) . 

• EXPOSICIÓNS 

NANDO Mouruz 
Fotografías. Até o 1 de No
vembro no Salóri de Actos 
da AC Alexandre Bóveda 
(Linares Rivas 49, 1 º e 3º) 

150 ANOS DE FOTOS 
A mostra de fotografía orga
nizada por Publio Mondejar, 
aberra desde o día 9 de N~ 
vembro na Sala da Exposi
ción da Fundación Caixa G~ 
licia (Médico Rodríguez 2) 

SEN OBXECTO 
Até o 7 de Xaneiro, no Palá
cio Municipal de Exposi
cións Quiosque Afonso, ~ 
deremos contemplar esta, 
óleos procedentes maior
mente do museu Estatal de 
San Petesburgo, que supo
ñen a aponación máis rele-

vante da arte non figurativa. 
A exposicición, ademais, ad
quire un interese adicional 
ao seren unha das primeiras 
realizadas no Estado sobre a 
pintura abstracta rusa diste 
período. Vassily Kandinsky, 
Kazimir Malevich e Mikhail 
Larionov, que determinaron 
a variante rusa do sen ob
xecto e abriron o carreiro 
dos Alexander Rodchenko, 
lvan Kliun, Vladimir Lebe
dev, Mikl).ail Matiushin, 
Ivan Puní, Pavel filonov, 
Boris Ender, Natán Altamn, 
Alexander Bogomasov e Ni
kolay Evgrafov ademais das 
máis emblemáticas criadoras 
Luvov Popova, Oiga Roza
nova, Alexandra Exter e 
Maria Vladirninovna Ender, 
compoñen esta mostra de 
trinta obras que abranxen o 
período que tra.nscorre entre 
1910 e 1930. 

XILOGRAFIAS 
DE Luís SEOANE 
Encóntrase na Fundación 
Luís Seoane, Durán Loriga 10 
- 2 º, e nela poderemos con
templar os gravados en ma
deira que realizou para livros, 
como por exemplo ¡Eh, los to

ros!, de Rafael Alberti; ou os 
que fuco para Lorenzo Varela, 
Unamuno, García l..orca, Ne
ruda; ou os de temas criollos: 
Martín Fierro, El Matadero .. ; 
o bestiário para a poesía de 
Albeno Girri; os retratos de 
Machado, Kafka, Conázar, 
Klee, Durero ... Difuentes te
mas e livros xunto coas ma
deiras que Seoane utilizou e 
dou ao Museu do Gravado de 
Buenos Aires, ademais dunha 
escolma de Ubros da Bibliote
ca de Arte de L. Seoane. Ad
miten grupos reducidos para 
visitas guiadas paro o que hai 
que concertar cita no telf /fax 
981 227 355 - 981 227 527 
ou no correo electrónico luis
seoane®retemail.es. Até o 9 
de Decembro, Domingos e 
festivos pecha. 

XOAQUIN V AAMONDE 
Mostra dedicada á recupera
ción deste pintor galega, 
integrante da "xeración do
ente" e figura indiscutida do 
retrato no Madrid finisicular, 
composta por 39 obras, al
gunhas delas procedentes ,da 

Biblioteca nacional, o Mu
seu do Prado e a Fundación 
Casa de Alba. Na Furulación 
Barrié até o 7 de Xaneiro. 

GUSTAV VIGELAND 
Podemos contemplar unha 
mostra deste escultor norue
gués, no Museu de Belas Artes 
até o 26 de Novembro, con 
obras pertencentes a sua pri
me ira época (de 1893 a 
1899), e bustos e personali
dades como Henrik lbsen, 
Edward Grieg, Henrik Wer
gland e Beethven, xunto con 
bronces e escaiolas perten
centes ao parque público de 
Oslo; o Parque de Escultura 
Vigeland, monumental obra 
na que traballou durante co
renta anos; un espácio públi
co que contén 200 pezas cun 
total de 600 figuras co tema 
do ser humano e o transcurso 
da vida, desde o berce até a 
camposanto. T rinta e seis pe
zas que fan un percorrido po
la obra do artista desde 1893 
a 1939. Ademais oferécense 
as fotografías que o noruego 
Knut Bry realizou baseánd~ 
se nas esculturas do Parque. 

FRANK LLOYD WRIGHT 
A cidade ~vinte é o título da 
mostra <leste arquitecto nor
teamericano, primeira rerros
pectiva en Europa en máis de 
catro décadas, dun dos cria
dores do deseño moderno. Co 
obxectivo de explicar a visión 
do arquítecto dunha arde so
c ial ideal e documentar as 
suas solucións, a mostra reune 
máis de 200 obras (mobles, 
vaixela, fiestras), debux:os e 
planos orixinais, Ubros dese
ñados por Wright, maquetas 
e fotografías. Na Fundación 
&rrrié até o 7 de Xaneiro 

•MUSICA 

LOQUILLO 
O rockeiro catalán e o seu 
grupo Los Trogloditas na sa
la Playa Club o Venres 24 
ás 22:30 hs. Entradas á ven
da en Portobello, Noni 's e 
Café Playa Club da Corui'ía. 
En Santiago Discos Gong. 

SUSAN 6 
Este grupo rockeiro estará 
na sala Mardi Grass o Sá
bado 18 a partir das 22 h. 

A Fundación 
Luís Seoone, 
da CORUÑA, 
acalle unha 
mostra 
de gravados 
deste autor 
relacionados 
coa 
litenrtura. 
Áesquerda, 
podemos 
ollar o 
retrato de 
García 
Márquez. 

anos. O que se anúncia como 
unha reflexión humorfstíca 
sobre a codícia convértese 
nun tédio cos mesmos erros 
no ritmo qoe Acción mutante 
e O Día da Besta1 do mesmo 
f.iret.tot, Álex: de la Jgleshi. 



Ocantautor 
arxentino 

Diego Dana 
canta no 

Clavkém&olo 
deLUGOo 
Martes 21 

••••••••••••• 
XOVES INTÉRPRETES 
Desta volta están Núria Lo
renzo López, soprano e AJi. 
na Pociute, piano, que in
terpretarán obras de F. 
Schubert P. Tosti, F. Han
del, G. Rossini, e Barbieri. O 
Luns 20 ás 20:30 h. no Au
ditório da Furu1aci6n Barrié. 

Ü PRÍNCIPE IGOR 
Será interpretada pola 
Ópera Nacional de Kiev 
no teatro Rosalia de Castro 
o Sábado 18 ás 20:30. 

A Estrada 
•TEATRO 

SEMANA 
DE TEATRO AMAOOR 
Que se celebrará no teatro 
Principal do Mércores 22 ao 
Domingo 26. 

Ferrol 
•CINEMA 

CUBALIBRE 
Curtametraxe galega que 
poderemos ollar, o Venres 
1 7 e Domingo 19, no Goya, 
dentro do ciclo programado 
pola Con.sellaría. 

• EXPOSICIÓNS 

Erxo ATLÁNTICO 
As obras presentadas a este 
prémio de pintura, desde este 
Vemes 17 ao 9 de Decembro 
na Sala de Exposicións do 
C.C. Torrente Ballester. 

LEYRA DOMÍNGUEZ 
Inaugura unha mostra o 
Manes 21, no C.C. Torren
te Ballester onde permane
cerá até o 9 de Decembro. 

SIRO, 30 ANOS 
DESPOIS 
As outras causas, é o título 
da mostra diste artista, 
conxunto de traballos rea
lizados ao longo de 30 
anos: carteis, ilustracións, 
medallas, maquetas da 
praza do humor da Coruña 
e errol. Na galería So:rgade
los até o 19 <leste mes. Ta
mén o Centro Cultural 
Torrente Ballester oferéce
senos unha mostra dos 
seus debuxos. 

CAMIÑOS 
DOS ENCONTROS E 
DA CULTURA 
Exposición fotográfica. Do 
16 ao 28 de Novembro no 
Arene u. 

•MÚSICA 

FADOS 
No Ateneu o Venres l 7 ás 
20 h., actuación de Maria 
do Sameiro e Toni Castro. 

•TEATRO 

SUCESOS 
Representada por Áncora 
Producións, este Xoves 16 
no Auditório T. Ballester ás 
20:30 h. 

Lalin 
• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
Mostra que poderemos co
fiecer no Audit6rio Munici
pal, onde permanecerá até 
o 3 de Decembro. 

Lug_o __ _ 
•CINEMA 

Ü MATACHIN 
Curtametraxe galega que 
poderemos ollar, o Venres 
17 e Domingo 19, no Yel
mo, dentro do ciclo progra
mado pola Consellaria. 

•ACTOS 

SEMANA CULTURAL 
DEAVIGNON 
Cunha exposición, no Museu 
das Peregrinacións; conferén
cias no CGAC; cinema no 
Yago; e semana grastronómi
ca no Hootal dos Reis Católi; 
ro;. lb 20 ao 26 deste mes. 

•CINEMA 

CiNEUROPA 
A XIV edición do certame 
comewu o Mércores 1 e in
clue a proxección de trinta 
películas ainda non estrea
das comercialmente e que 
foron exibidas e premiadas 
en festivais intemacionais. 
No Teatro Principal proxec
taranse as últimas obras de 
realizadores europeus, como 
Ken Loach, Stepheo Fre
ars ou Marco Bellochio, 
xunto ás de John Waters, 
Lombardi ou Tran Anh 
Hung. Ademais haberá un 
apartado adicado á recupe
ración dos clásicos do cine
ma europeu e unhá home
naxe ao realizador xa faleci
do Claude Sautet 

ÜRANDÉCRAN 
Seminário de cinema reali
zado por artistas franceses, 
do 20 ao 26 de Novembro 
noCGAC. 

• EXPOSICIÓNS 

VIVERNO 
ATLÁNTICO NORTE 
Mostra que acolle o Mu
seu do Povo Galego, até o 

• EXPOSJCIÓNS 

X.MARRA 
Ten unha exposición foto
gráfica, na sala Bacabu, até 
o 24 deste mes. De 19:30 a 
21:30 non sendo os Do
mingos que abre de 12 a 14 
e pecha os Lun.s. 

FRAXILIDADE FUNDIDA 
yidro artisrico contemporáneo. 
E a mostra que poderemos 
coñecer, até finais de mes, 
na Fundaci6n Caixa. Galicia. 

DESEÑO DE V ANGARDA 
1880-1940 
Mostra que poderemos co
ñecer, até o 10 de Decembro 
no Museu Prooincial. Perco
rrido histórico a través da 
evolución do deseño. O 
ponto de partida é a toma de 
consciéncia que se produce 
no seo dos movimentos mo
dernistas da Europa indus
trializada, con obras de Van 
de Velde, Josef Hoffmao, 
Olbrich, Peter Behrens ou 
Héctor Guimard. Continua 
coas formulacións raciona
listas propugnadas polas 
Werkbund, Bauhaus, ou De 
Stil... e a sua influéncia no 
estilo internacional de en• 
treguerras onde xa quedan 
definidas as bases do deseño 
contemporáneo. Obras de 
Witzmann, Breuer, Mies 
van der Rohe, Rietveld e 
Schiaparelli entre outros. 

PAULA SALINAS 
Esta artista lucense mostra a 
sua série escultórica Caixas de 
lus na Capela de Sta. Maria 
até finais de mes. Ferro, vi
dro, laca, pintura ... sérvenlle 
para desenvolver a sua per
cepción dos límites do corpo. 

•MÚSICA 

CLAVICÉMBALO 
O clube de arte está en ple
no X Festival de Jazz de 
Lugo, que comezou o pasa
do Mércores 15, pero conti
nua, no Círculo das Artes, 
cun concerto este Xoves 16, 
e con jam sessions no Clavi, 
o Ven..cs 17 e Sábado 18. 
Por outra parte, o Martes 
21, acollerán ao canta-autor 
arxentino Diego Dana que 
presentará o seu disco Bohe
mia, e anda a cabalo entre 
Carlos Gardel e o ano 2000. 

30 de Novembro, promo
vida por Santiago, Bergen 
e Reikiavik, cidades euro
peas da cultura, coa parti
cipación da illa normanda 
de Tatihou. No decurso 
dos séculos a comun fa
chada atlántica serveu de 
tránsito a conquistadores 
e peregrinos, navegantes e 
pescadores, homes da cul
tura e do comércio. A im
portáncia das pesquerías a 
longo da história é o que 
retrata a mostra: A visita 
para grupos escolares in
clue uns obradoiros didác
ticos con diversos módu
los práticos. 

Ü MUNDO SECRETO 
DE LUIS BUÑUEL 

_ Mostra sobre o mundo 
<leste director cinemato
gráfico aragonés que se 
encontra na lgrexa da 
Universidade. 

As FACES DE DEUS 
Trata sobre as diferentes re
lixións e os símbolos da di
vinidade no seu seo. Procu
ra un achegamento ás dis
tintas crenzas e mostra a 
evolución das representa-

Marin 
• EXPOSICIÓNS 

ILUSTRACIÓNS 
Na Colección Merlín, que 
poderemos vis itar no Ate
neu Santa Cecília durante 
todo este mes. 

As CRUCES DE PEDRA 
POR CASTELAO 
Organizada polo BNG, po
deremos coñecela na Casa 
da Cultura de Seixo até o 
19 deste mes, incluso Sába
dos e Domingos. 

PROVÉRBIOS E 
TAUROMAQUIA 
Ambas séries de grvados de 
Goya podermos contem
plalas, até o 3 de Decembro, 
no Museu Manuel Torres. 

Moaña 
• EXPOSICIÓNS 

CoSAHARA 
No Café-teatro do Real, fo
tografías de Manuel G. Vi
cente e Mundo Cal en so
lidariedade co Sahara. 

•TEATRO 

EVA VILA 
Adícase a contar contos pa
ra crianzas e estará, o Do
mingo 19 a partir das 19:30, 
no café-teatro Do Real. 

Muros 
•TEATRO 

CRIATURAS 
Escrita e dirixida por R. Vi
dal Bolaño e interpretada 

cións utilizadas a traves do 
tempo e as influéncias dun
has nas outras. Está estrutu
rada cronolóxica e ternati
camente para dar conta das 
ligazóns entre os diferentes 
cultos: Espazos Sagrados, 
Stmbolos sagrados, Os deuses 
nas relixións do pasado, Épo
ca de confluéncia e As reli
xións do presente (xudaismo, 
cristianismo, islam e relixións 
de Oriente). Ademais canta 
cunha sala introdutória 
con paneis fucos e pantallas 
interactivas e unha sala de 
debate na que se realizan 
congresos e conferéncias. 
En San Martiño Pinári, até 
o 30 de Novembro. 

•TEATRO 

CALÍGULA 
De Albert Camus, repre
santada polo COO, baixo a 
dirección cénica de Ma
nuel Guede Oliva. Calígu
la, príncipe relativamente 
amábel até o momento, de
cátase da morte de Drusila, 
a sua irmá e amante, de 
que o mundo tal e como 
está feíto non é satisfactó
r i o. Desde entón tenta 
exercer con perversión un
ha liberdade que finalmen
te descubrirá que non é 
boa. No Salon Teatro até o 
10 de Decembro, sendo os 
Mércores e Xoves as fun
cions ás 1 7 horas; o Venres 
e Sábado ás 20; e o Domin
go ás 1 7 horas. As entradas 
custan 1.000 pta. non sen
do o Domingo que se fui un 
50% de descomo.• 

por M. Varela, B. Consten
la, R.V. Bolaño e R. Ruibal, 
é dicer Teatro do Aqui, so
bre Franquenstein coma 
moderno Prometeo. O Ven
res 1 7 na Casa ·da Cultura. 

Oleiros 
•TEATRO 

EL ORGULLO DE SIR ÜAY 
Polo Teatro de Malta, o Sá
bado 18 na Casa da Cultura. 

Ortigueira 
•TEATRO 

Ocmm I:E 1fNIN3RAro 
O Venres 17 na Casa da 
Cultura representada polo 
Teatro do Atlántico. 

Ourense 
•ACTOS 

SEMANA CULTURAL 
DE PRAGA 
Que comezou o pasado 
Luns 13 e chega até este 
Domingo 19, con exposi
ción e conferéncia no Edifi
cio Simeón; concerto e ciclo 
de cinema no teatro Princi
pal; e semana gastronómica 
no restaurante San Miguel. 

•CINEMA 

ISOLINA DO COUREL 
Curtametraxe galega que 
poderemos ollar, o Venres 
17 e Domingo 19, no No
vocine, dentro do ciclo pro
gramado pola Consellaria. 

•DANZA 

EIFMAN BALLET 
THEATRE 
Recofiecida coma a mellor 
compafiia rusa de ballet, foi 
fundada en 1977 por Boris 
Eifman, o coreógrafo máis 
criativo de Kirov. Este Xo
ves 16 no teatro Principal 
coa obra Tchaikovsky, o 
mistério da vida e da morte. 

• EXPOSICIÓNS

UNHA PELICULA 
DE PELVI 
Título da mostra de tres ar
tistas galegas, Alberto Ba-

ANOSATERRA 

·····~··~················ 
rreiro, Salvador Cidrás e· 
Andrés Pinal que foron 
compafieiros de promoción 
e que estiveron presentes na 
xa mítica cita 30 anos no 
2000. Artistas galegos por 
un cámbio de milénio. Nis
ta nova exposicións pode
mos contemplar tres manei
ras moi actuais de enfron
tarse á fotografía. Na galeria 
Marisa Marim6n formando 
parte do Outono Fotográfico. 

EDUARDO NARANJO 
Baixo o título Realismo, 
sentimentos e soños escón
de~ cincuenta e cinco ca
dros que repasan a vida e 
obra do artista, un dos máxi
mos expofientes do realismo 
pictórico, de realidades, de 
sentimentos e tamén de só
ños. Do expresionismo ao re
alismo ou seurrealismo, sem
pre na busca do sentimento. 
Na Aula de Cultura Caixa
nova até o 3 de Decembro. 

VIRXILIO VIÉITEZ 
Fotografías datadas entre 
1955-1965 da Terra de 
Montes, até o 20 de No
vembro no Claustro de San 
Francisco. Organiza Funda
ción Caixa Galicia. 

Ponteareas 
•CINEMA 

CICLO GALEGO 
O cine Séptima Arte serve 
para a proxección de O 
matachin, Fisterra e Po
rriño en ..• o Luns 20; os 
cortos Amor serrano, Arde 
amor e Miss Ledya, o Mar
tes 21; e Coruña imposible, 
Sei quen es e Nuestra fies
tas de allá, o Mércores 22. 
Tocios eles dentro do ciclo 
da Consellaria de Cultura. 

• EXPOSICIÓNS 

VELLAS IMAXES ... 
Da vila nas coleccións do 
Museu Municipal, que é 
onde podemos ollalas até o 
30 <leste mes. 

Pontevedra 
•CINE~ 

UN VFRÁN CDN MóNIO\ 
Fita de lgmar Bergman 
(Suécia, 1952) que proxec'ta 
o cine-clube Pontevedra este 
Xoves 16 na sala de Caja Ma
drid ás 20:15 e 22:15. Pero 
hai máis, ·O trio da bencina 
será pasada na mesma sala o 
Venres 17 ás 18 h. Tamén o 
V emes pero no teatro Princi
pal, pcx:leremos ollar O meu 
tío, ás 20, e~ (T erry Gi
lliam, G. Bretaña, 1995), ás 
21:45. O Luns 20, en Caja 
Madrid, programa Bola de 
Lume, ás 19:15; Guedellas 
no serán, ás 20:45; e Alícia 
nas cidades, ás 22 h. Nesta 
mesma sala, o Mércores 22 ás 
19:45 e 22: 15, poderemos 
contemplar Mumford, (EE 
UU, 1999), de La.wrence 
Kasdan. Máis información 
en www.dneclubponteve
dra.com. 

CORUÑA IMPOSIBLE 
Curtametraxe galega que 
poderemos ollar, o Venres 
17 e Domingo 19, no 
ABC, dentro do ciclo pro
gramado pola Consellaria. 

• EXPOSICIÓNS 

LA:xEIRO& 
ULTIMAS ADQUISICIÓNS 
Da Furu1aci6n Caixa Galicia, 
que é onde podemos ollar 
ambas mostras, até o 2 7 
deste mes. 

MANUEL FRAGOSO 
Colga as suas pinturas na 
gaieria Sargadelos, até o 9 
de Decembro. 

SOROLLA PAlSAXISTA 
Na sala de srte Gagos de 
Mendoza, onde poderemos 
visitala até ó 10 de Clecem
bro. Formada por 69 cadros 
pertencentes aos fondos do 
Museu Sorolla e da Fundación 
Museu Sorolla, está artellada 
arredor da paisaxe, unha das 
temáticas desenvolvidas na 
sua vida, e organizada sobre 
dous eixos: as etapas, forma
ción, consolidación, culmi
nación e últimos anos e as 
referencias xeográficas. 

CARLOS v. NÁUTICA E 
NAVEGACIÓN 
Con motivo da comemora
ción do centenário de Car
los V no Edificio Sarmiento 
do Museu de Pontevedra até 
o 17 de Decembro. 

ÜALIZA XACOBEA 
Exposición de fotografía 
até o 30 de Novembro no 
Albergue de Peregrinos . 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA 
DE WALLONIE 
Este Xoves 16, ás 20,30 h, 
no teatro Principal. 

•MÚSICA 

TOP DOGS 
De Urs Widmer, dirixida por 
Mario Gas, e con Mar Re
guera e F. Guillén, entre ou
tros, no reparto. O Sábado 18 
no Pazo da Cultura ás 21 h. 

Porriño 
• EXPOSICIÓNS 

ANTÓNIO ABAD 
Mootra a sua pintura na ga
lería Hera, até finais de mes. 

•TEATRO 

ÜRABO · 
En homenaxe a Xosé Rui
bal, que é o autor, e inte
pretada por Rara Avis: Ri
ta Cabezas e Raul V aro. En 
realidade son catro obras 
xocosas deste autor galego 
hai pouco finado, pouco re
coñecido na sua terra, pero 
que triunfou, particular
mente nos EE UU onde fo¡ 
profesor do Actor's Studio 
de New York. O Domingo 
19 na Casa da Cultura. 

Ribeira 
• EXPOSICIÓNS 

As IMAXES DE CAsillAO 
Mostra que poderemos vi
sitar no Audit6rio Municipal 
até o 22 diste mes. 

San Sadurniñ.o 
•TEATRO 

A VIAXE DE LOLA 
Será cenificada por Alalá 
Produccións o Venres 1 7 
na Casa da Cultura. 
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Deseño de 
Vongordo, 
no Museu 
Provincial de 
WGO,fai un. 
percorrido 
histórico a 
través do 
deseño. 
Na imaxe, 
Fervedor, 
de Peter 
Behrens da 
Wertcbund. 

.. 



Manuel 
Bouzo 

mostra as 
suas 

instalacións 
na galería 

Trinfade 
SANTIAGO. 
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Santiago 
•CINEMA 

THEEND 
Curtametraxe galega que 
poderemos ollar, o Venres 
17 e Domingo 19, nos mul
ticines V aIIe Inclán, dentro 
do ciclo programado pola 
Consellaria. 

•DANZA 

KUBILAI KHAN 
lNVEsTIGA TIONS 
O Martes 21eMércores22 
Kubilar Khan lnvestigations, 
de Avignon, únicas fun
c}óns no Estado español. 
As 22 horas na Sala Galán 
(Gómez Úlla 7) 

• EXPOSICIÓNS 

CGAC 
Abriranse de contad~ as 
mosttas de Sarah Dobai (23 
de Novembro a 7 de Xanei
ro); a colectiva de artistas 
franceses e italianos das co
leccións das Fundacións 
ARCO e CGAC (20 de 
Novembro a 7 de Xaneiro); 
Florence Paradeis ( 23 de 
Novembro a 7 de Xaneiro) 
e ·a proxecto Mondophre· 
netic (30 de Novembro a 
14 de Xaneiro) 

CASTELAO 
O Museu. do Povo Galega 
acolle unha mostra sobre o 
ilustre nacionalista. 

MIGUEL Rlo BRANCO 
A Universidade e a Funda
ción La Caixa organizan 
esta mostra fotográfica ti
tulada Entre os ollos no 
Colexió Fonseca e que será 
inaugurada o Venres 17. 

SOLEDAD PENAL TA 
Exibe as suas esculturas na ga
leria Citania (Algália de 
Abaixo39). 

VIRA 
Mostra de pintura titulada 
Made in Finlándia, aberta 
até o 1 de Decembro no 
pub Trisquel (rua Travesa). 

EDUARDO ALONSO 
Este xove pintor santanderi
no é a primeira vez que 
mostra a sua obra no noso 
país-; táboas nas que a arqui
tectura e o estudo das pers
pectivas son os protago
nistas. Até o 6 de Decembrc 
na galeriaJosé Lorenzo. 

SABELA BAÑA 
Ten unha mostra plástica 
titulada "Valores" que se 
encontra no café Miudo, 
até o 27 de Novembro. 

DALI-GALA-LACROIX 
O priviléxio da intimidade 
é o título da mostra que a 
Fundación Eugénio Granell 
acolle, con fotografias feitas 
por Marc Lacroix de mo- • 
mentas privados de Dalí e 
Gala en Cadaqués e de Ga
la no castelo de Pubol. As 
fotos van acompañadas de 
comentários nos que se 
plasman as lembranzas do 
fotógrafo, os diálogos co 
pintor e a criación artística 
entre os dous. Poderémola 
coñecer no Museu GraneU. 

MIGUEL Rlo BRANCO 
Exposición de fotografia En
tre os ollos, organizada pola 
Fundación La Caixa. No colé
xio de Fonséca (Prza. de fon
seca s/n) desde o V~ 17. 

XOSÉ Luís DE DIOS 
Mostra aberra até o 30 de 
Novembro na galeria José 
Lorenzo (Trav. do Franco 3) 

CARTEIS CuBANOS 
Mostta de materiais de de
seño do cine cubano entre 

Convocatórias 
TRAXE TRADICIONAL 
O Premio de Investigación sobre o T ra
xe Tradicional Galega "Antonio Fra
guas'', organizado pala Asociación do 
T raxe Galega terá dous premios: un na 
modalidade de traballos analíticos 
(200.000 pesetas) e outro na de traballos 
descritivos (100.000 pesetas). Considera
ranse na modalidade de traballos descri
tivos aqueles que, recuperando traxes, 
especifiquen a matéria con que están 
feitas as pezas, medidas, patróns, onde se 
atoparon, onde están actualmente e de 
que época é cada unha das pezas anali
sadas, pero evitando elevar esas pezas ou 
esos traxes, sen mais documentación 
que a confirme e complemente, a ·cate
goria absoluta para unha terta ou unha 
époC.a. Traballos ID?líticos serian aque-

llos presentaranse en galega, en sobre 
pechado no que conste un lema e non 
poderán asinarse. O autor/a ou 
autores/as indicarán nunha 2uartilla os 
seus dados personais: nome, . apelidos, . 
enderezo, teléfono e NIF, nun sobre ta· 
mén pecho no que conste o ·mesmo le
ma que no sobre que contén o traballo. 
Os traballos achegaranse á sede da Aso
ciación do Traxe Galega, Hórreo24, 3º 
direita, 15. 703 Santiago de Composte
la, por correo certificado até a data lími
te do 30/11/00. Pódense obter máis da
dos no 98156 27 33. 

xunto á Asociación Agora Cultural 
convoca tres prémios de Cómic, Cono. 
tos e Fotografía para mozos e adultos 
non profisionais de todo o Estado es
pañol. Os prémios convócanse en 
dous grupos para menores de 1 7 anos 
e para maiores desta idade, agás no de 
Fotografía que é un só grupo. A temá
tica é livre e o periodo finaliza o 29 de 
Decembro. As bases deste certame pó
dense pedir á Oficina- de Información 
Xuvenil (Aviación ~año la 22-24 -
27002 Lugo) ou a Agora Cultura 
(Apartado 227 - 27080 Lugo) 

narrativa, a poesia, o teatro,_ a inter
vención política e cultural e o home. 
Máis información nos telf. 981 167 
150 / 981 278 259 

PRÉMIO LECTURAS LITERA TURA FANTÁSTICA 

SEMINÁR10 
DE MICROTOPONÍMIA 

Os dias 29 e 30 de Novembro organi
zádo polo Servicio de Normalización 
Lingüística da Área lntermunicipal de 
Vigo. lnscricións no 986 423 366. ln
terveñen Xesus Costas, X.M. Pérez 
Sardiña, César Cunqueiro, Femando 
Garcia Pazos, Xoaquin Monteagudo, 
Luz Méndez e Gonzalo Navaza. 

- les nos que, ademais se investigue quen _ . 
fuco o traxe, con que mecanismos, como 
traballaba, en que área distribuia a sua 
produción. Nesta modalidade de inves
tigación recoméndase non só a recolla e 
catalogación das formas (incluindo a 
pescuda en inventários post-mortero, na 
tradición oral ou na iconografía), senón 

A Asociaicón Galega do Libro Infantil e 
Xuvenil ( GALIX) oorivoca o 1 º Prémio 
de Literatura Infantil e Xuvenil Lecf:!lras 
para fomentar e animar á leitura nas bi
bliotecas. As bibliotecas deberán infor
mar a GALIX do seu interese en partici
par antes de Decembro. Pm: médio dos 
seus leitores/as máis novas/as deberán se- · 
leccionar entre a produción do ano 1999 
dez volumes pertencentes aos xéneros de 
narrativa, poesía, teatro e cómic, de ma· 
neira que haxa tres gn,¡pos con dous títu· 
los para cada tramo de idade (até 8 anos, 
de 8 a 14 e a partir dos 14 anos). 

A Fundación Vicente Risco e o Conce
llo de Ourense. convocan o Prémio 
Risco de Literatura Fantástica con un 
millón de pesetas de dotación. Exten
sión mínima 150 fólios. Prato límite 5 
de Xaneirn. Relatos inéditos, en gale
go normativa oficial. Máis dados na 
sede da Fundación Vicente Risco (San 
lorenzo 3, 32660 Allariz (Ourense). 

SIMP6sro R. CARVALHO CALERO 
Celebrarase os dias 23, 24 e 25 de No
vembro, na Coruña e Ferro!, organiza
do pola ASPO e rnáis o Departamento 
de Galega-Portugués, Francés e Lin
güística da Universidade da Coruña. 
Sesións de comunicacións sobre a in
vestigación lingüística e literária, a 

PRÉlvllO DE POESIA EsPIRAL MAlOR 
Na sua IX edición estabelece un pré
mio único, sen cuantia económica, 
que consiste na publicación da obra 
gañadora na colección Espiral Maior 
de Poesia. Poderá concurrir calquer 
persoa sen límite de idade, con ou sen 
obra publicada. Mfnino 400 versos 
que deberán ser presentados por tripli· 
cado, a dobre espazo e baixo plica ca 
título da obra e lema identificador. En 
sobre aparte irán os dados rferente á 
identidade, enderezo, tle. e currfculo. 
As obras deberán enviarse a Espiral 
Maior, Apdo. 192, 15.080 - A Corufia 
antes do 30 deste mes, senda o fallo 
do xúri en Decembro des te ano.• 

. tamén a investigación verbo das crenzas 
e valores relacionados co traxe, da in
fluéncia na indumentária 9os poderes 
relixiosos, economicos e políticos, e fi
nalmente dos aspectos sociolóxicos, co
ma o dos artesáns da nasa indumentária 
( zoqueiros, costureiras, etc.). Os traba-

PRÉMIOS ÁGORA CóMIC, 
CONTOEFOTO 
A concellaria da Mocidade de Lugo 

VALLE INCLÁN (Gómez Ulla 7) o Venres Sou.toma1or 
NOS TEATROS 17 e Sábado 18 ás 22 h. A 

Até o 3 de Decernbro na incapacidade do ser huma-
• EXPOSICIÓNS 

Sala de Exposicións da Fun- no, en clave de humor, pa-

dación Caixa GaUcia ( Carrei- ra saber viven en liberdade 
RAQUEL BLANCO ra do Conde 18). - co outro, a trampa na que 

caemos reiteradamente. Mostra a sua pintura, até o 

•TEATRO 
26 deste mes, no Castelo de 

Sá.rria Soutomaior. 

8 OLIVETTIS POÉTICOS Tui Comédia bárbara en O ac- • EXPOSICIÓNS 
tos que será representada 

)UAN )OSÉ VIVANCOS • EXPOSICIÓNS pola Fábrica de Teatro 
Imaginario de Bilbao. Este Exposición de fotografia na 
Xoves 16 e Venres 17 ás Casa da Cultura. SULAREPANI 
22 h. e o Sábado 18 ás 23 Ista pintora, nacida en Ate· 
na sala NASA (San Lou- •MÚSICA nas, mostra, baixo o título A 

1964 e 1999. Na galeria 
Sargadelos. 

MANUEL Bouzo 
Até o 15 de Decembro,' 

mostra Ultimas notícias 
do império, instalacións, 
na galeria de arte Trinta 
que se encontra na rua 
Nova 30. 

renzo 51-53). 

EL AMANTE 
Polo grupo madrileño La 
Esrquirla na Sala Qalán 

CORAL DO LICEU 
pintura das almas, un ttaballo 
baseado na color, unha rea-

DE VILAGARCIA lidade perdida, nenes que 
En concerto, o Sábado 18 semellan quedos, co engado, 
na lgrexa do Rosário. a soltura e a gracia que dá o 

Outono Fotográfico 
Como o ano pasado, abranxe ao res
to do país. No que se refire ás mas· 
tras de ÜURENSE podemos con
templar Roberto Vmno a trooés dlU 
suas 'fotos de moda, onde as cria
cións do deseñador chegan ao públi
co a través da cámara de Jacques 
Olivar e Sara 1.arraquino, na Bodega 
do Gargalo, até o 30 deste mes;. no 
CC Edifício Sime6n, até o 19, estará a 
mostra Monumentos da República 
Checa baixo a ala da Vnesco, a tra
vés das fotos de S. Bolonky, P. Do
soudil, P. Eric, J. Houdek, N. 
Huryn, V. Hyhlk, M. Krob &jr., 
L Myslivec e J. Sekal; na Casa da 
Xu~, do 14 ao 26, teremos o X 
Certame de Fotografia de Médio 
Amhiente 2000, cos prémios e 
obras seleccionadas no certame or
ganizado polo Ateneu de Fe~ol; e 
no Ateneu, até o 30, estará a mostra 
GaJicia en Foco, certame de fotoxor
nalismo organimdo polo Clube de 
Prensa de Ferro~ que reune 43 fotó
grafos; Vítor E. Rodríguez Barca, 
baixo o título Memória dunha ama 
rnostra un traballo sobre a memória 
e a construción dunha realidade, se· 
gundo as suas pal¡¡.vras, ña galeria. Vi
sol até o 19 de Novembro. Miguel 
Rey oferece a sua visión, desde o co
che, dunha viaxe por Marrocos: no 
pub Zoco, as imaxes de estrada, e na 
Trampa.de Venus, as de espácios, am
bas durante todo o mes; Manuela 
López, co título de Viver para ver, 
ollar para sentir na sala Studyo 34 ate 
finais de mes; Xabier R. lombarde
ro mostra as imaxes de duas mareas 
do bonito na Casa da Xuventude bai
xo o título Homes de bonito, até o 26 
deste mes; Xosé Lois Vázauez C'lae, 
Fotografia. transitiva, no Museu Muni-

dp.;il, até flnais; Ana Expósito V áne, 
V émonos en Cosow , sobre os refuxia
dos albano-cosovares, la libraria Ei
xo; Pedro López Cañas, Jardín de 
sombras, sobre a fotografia como 
opantalla e obxecto na arquitectura, 
no Edifício Sime6n do 21 de Novem
bro ao 5 de Decembro; Fran Herbe
Ilo, A imaxe e seme/larcy.¡, elementos 
cotiáns criando novas situacións, na 
Casa da Xuventude do 27 deste mes 
ao 10 de Decembro; Otis e Susana 
Gil, Interiores exteriores, a roupa co
mo reflexo de nós mesmos, no Liceu 
do 16 ao 30 de Novembro; Fotogra· 
fia matemática, obra de profesores, 
alunas e xente do mundo matemáti
co, no Museu Arqueolóxico do 16 de 
Novernbro ao 15 de Decembro; 

_ Ourense en pé de foto, as obras dos 
70 fotógrafos que participaron nesta 
convocatória, no Museu Municiapal 
do 16 ao 30 deste mes.; Foto Ex
press, obras do alunado da Escola de 
Arte António Failde, na ~a de expo
sicións do ·Claustro de San Francisco, 
do 21 de Novembro ao 10 de De
cembró; Cara a cara, con Henri 
Cartier·Bresson corno centro, na sa
la de exposicións da Fundación Cai
xa Galicia, do 23 de Novembro ao 
31 de Decembro. Xa no resto da Ga
liza ternos a mostra De sta. Agripina 
a san Bernardo, a 'alegria das festas 
alaricanas, na sala. de exposicións da 
Fábrica, en ALLARIZ, até o 3 de 
Decembro. Incéndios, morté da te• 
rra, prémios e participantes no con
curso convocado por Xevale, na Ca
sa da Xuventude de CHANTADA a 
partir do 27 de Novembro. Isabel 
Crespo Pintor, Desde o balcón, intres 
que relembra a dureza da Postguerra, 
na Casa da Cultura do BARCO DE 

V ALDEORRAS, até o 29 deste 
mes, vila onde tamén se encontra a 
mostra Máis adentro, de Ismael Nú
ñez e Manuel Ortiz, unha ollada in
timista das igrexas, na Casa da Cul
tura até o 29 de Novembro. Luís 
Botana Pérez, Máis alá da mirada, 
unha visión sobre a Índia, na Casa 
do Concello do CARBAlllÑO, até 
flnais de mes. António Piñeiro, Ne
ve, nevada na Chaira de Acebeda, 
na cafetaria América de Cm.ANO.. 
V A, até finais de mes, nesta vila, na 
sala de exposicións do Antigo CárLe
re podemos ollar Celanova inédita, 
até finais de mes. Camiños da me
mória e do saber, o concurso convo
cado polas universidades da Coruña 
e do Minho, no Ateneu de FER.ROL 
até o 28 de Novembro; Femando 
Gago, co título Calquer cor que c'lae 
guste presenta unha mostra na que a 
cor é protagonista: flores, paisaxes ... 
na Sala de Exposicións do Edificio da 
Xunta de Luoo, até flnais de mes. 
As paisaxes da Ribeira Sacra, con· 
curso convocado polo Concello de 
MACEDA, en cuxo Salón Verde po
dermos ollalo ate flnais de mes. Xosé 

·· Garrido, Q Magreb, visión persoal 
de Marrocos, na Oficina Municipal de 
MONFORTE ate o 30 de Novem
bro; nesta vila ~én podemos ollar 
a mostra Xuderias de Galiza no edi
ficio Multiusos do Concello, atéfi
nais de mes. Vellas imaxes, 1844· 
1944 é unha mostra de fotografias 
antigas de PONTEAREAS, doadas 
pala família González Ojea, onde 
poderemos ollar unha visión históri
ca dos s&;ulos XIX e XX., no Museu 
Municipal, até finais de mes. José 
M. Mosquera, co título Paisax.es 
por ~n nu;smo, oferécenos unha es-

tética paisaxística a cabalo entre a 
realidade e unha certa visión onírica 
da natureza, na cervexaria El Ma
són, Centro de Am, de PoNI'EVf...
DRA até finais de mes. Alberto Pa
rres Viñes, Etiopia: as stribos do Sul, 
na Casa da Cultura de RmADA
VIA até finais de mes. Fronteira 
Sul, de Xosé Manuel Otero, colec
ción de cibachrames da paixase urba
na da raia miñota, na Casa da Xu
ventude de SANnAGO até o 30 de 
Novembro; nesta mesrnma cidade 
pero no Hotel Los Tilos, está a mos
tra Foto T rabalo 2000, os prémios e 
escolma dest:a convocatória de Nor
tempo, até finais de mes. Teresa 
Freiría, A fraga máxica, sobre os bos
ques e as ~ do país, na Área Pa
norámica de TUI, até finais de mes. 
Pavel Havelka, Dexeneración, as úl
timas obras deste autor na sala de ex
posicións da Casa do Escudo de VE
RIN. En XlNzo DA LíMIA, na 
Casa da Cultura e até o 30 .diste mes, 
António Hernández González pre
senta, baixo o título O Tempo 
Tranquilo, unha selección de foto
grafias en branco e negro entre as 
que se estabelece un nexo comun na 
busca consciente da serenidade. Na 
mesma vila Pilar Sevillano Cuadra
do, presenta Di-visións espaciais, 
mostra onde a técnica de' fotos en
sambladas serve para reconstruir en 
duas dimensións o espácio tridimen· 
sional. Mostra de livros galegas de 
fot9grafia na livraria Torga de Ou
rense. Proxeccións, presentacións de 
livros, escursións ... Para máis infor
mación pódese chamar ao telf. 988 
228 500, no correo electrónico casa
xou@tele line. es ou na páxina 
www.outonofotografico.com. + 

O grupo 
madrileiio 
la Esquirla 
representa 
El amante, 
o Venres 17 
e Sábado 18, 
no teatra 
Galán de 
SANTIAGO. 
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ir á procura do tempo deti
do. Até o Sábado 25 na ga
lería T risquel e Medúlio. 

•MÚSICA 

XOSÉ MAQUIEIRA 
Recital de arpa celta, o 
Venres 17 ás 21 horas, na 
igrex~ de San Francisco. 

Vedra 
• EXPOSICIÓNS 

MEMÓRIA 
DA EMIGRACIÓN 
Título da mostra que reune 
unha importante série de 
materiais relacionados coa 
emigración, desde fichas dos 
emigrantes até publicacións 
e fotografías da época rela-

. donadas con V edra e as suas 
asociacións na emigración. 
Até o 31 de Decembro. 

Verin 
•MÚSICA 

CORAL DO NÁUTICO 
DE VIGO 
O Sábado 18 ás 20:15 na 
igrexa dos Mercedários. 

Vigo 
•CINEMA 

ONE-CLUBE LUMIERE 
O Luns 20 ás 20:30 horas, 
no Auditorio do Concello, 
A t1iaxe de Felicia, (EE 
UU - Canadá, 1999), de 
Atoro Egoyan. 

LA VIDA ES UN DOLOR 
Curtarnetraxe galega que 
poderemos ollar, o Venres 
17 e Domingo 19, nos cines 
Centro, dentro do ciclo pro
gramado pola Consellaria. 

• CONFERÉNCIA 

LUMES FoREST AIS 
O naturalista Afonso Ro
dríguez, do grupo Eroa fala
rá dun dos principais pro
blemas ecolóxicos da Gali
za. O Venres 17 ás 20 horas 
na sala Ritual (Romil 13). 

•DANZA 

DANZA 
CONTEMPORÁNEA 
Visionado de vídeos sobre 
as duas última década de 
danza cont mporánea o 
Sábado 25 na Artística 
(Barcelona 35, baixo), ás 
17 horas. T odo o mes de 
Novembro está aberra un
ha exposición temática so
bre danza contemporánea. 

•FESTA 

MAGOSTO 
O Sábado 18 castafias, vifio 
e intervención do grupo fol
clórico do Centro Cultural 
de Valadares. Todo no Adro 
Parroquial desde as 19 h. 

• EXPOSICIÓNS 

INTER VENCIÓ NS 
URBANAS 
No bairro de T eis, ftuto da 
colaboración da Xeréncia 
de Urbanismo e a Faculdade 
de Arquitectura da Coruña, 
e que podemos ollar na sala 
de exposicións do COAG 
até o 31 de Decembro. 

CARME CHACÓN 
Titula as suas instalacións 
W ood blood e poderema; velas 
desde este Venres 10 ao 14 de 
Xaneiro, na Casa das Artes. 

ÁNXELHUETE 
O pintor ourensán praticou 
un expresionismo abastrac
to debedor da pintura ame
ricana, ainda que con certo 
carácter simbólico polos 

IX FoTOBIEN . .\L 
Oito exposicións prota
goni:adas por múis de 
, ·inte fotógrafos perma
lll'l'erá en seis salas de 
Vicro até o l í de Dc
ce1~1hro tendo como te
ma principal a denún
c ia soc ial. A mostra 
histórka, no CC Caixa
no,·a, deixa , ·er a co
lecc i<Ín partinilar de 
José M" Massú, imaxcs 
dos anos , ·inll' inéditas. 
i\a Casa das Artes. l'st;Í 
a l'Xposil'iún Cl'lltral. 
qu e recolll' o trahallo 
lk oito fotógrafo;. intcr
nac ionai ... hai:-.:o o título 
:\ outra ml'tade. ondl' 
"l' mo-.,tranin, ..,<>hrc to· 
do, prohll'ma• "ºl·iai ... L' 

qlll' i1H·h1l' o trahallo 
d;i anl·n1i11a (iraL· il'la 
~au1, EriL· Larr;l\·adiL' ll , 
)allll'" :"achtwl'\', 011 as 
obra ... do franL·és ( iilll'" 
l'arl'""• Lllle rdlicten a 
fl' a 1 i d a J e c o t i <Í d L' 

Huanda; os hrasikiro ... 
Juan ( Íl·rnrnin, PalríL· ia 
· .. \cl'Vl'do e '.\lurilo Go
dov pn•sl•ntan o tema 
dos nenos da rua. i\a 
sen· iú n \ ' igov isi<Í ns, 
no ml·smo edifício, l'S• 
tar;Ín as ohras da pe
rtHllHI Mila\.:ros Je la 
Torre, o cu.bano José 
Manuel Fors, o Ín\.:lés 
JulilÍn Germain, . .\na 
Teresa Ortega e Belén 
Gúme:. A. Sala dos 
Peiraos acolle Cader
nos Je viaxe de Antoi
ne d '...\~ata; a Funda
ción C;1ixa Galicia, a 
oi-.ra de Frarn;ois Joli; 
l' no Coléxio Ofo:ial 
de ..\.rquitccros póden
se ollar as imaxes de 
Susan '.\1eiselas e Ad 
\'an Dendcren. A Ca
sa das Artes acolle as 
foto~rafias dos novos 
cría.dores co título 
Identidades e . na Casa 
da Cultura exporán 
Xavier Teniente, Xa
, ·icr lgrcxas, e Xúlio 
\'illarino. • 

motivos xeométricos que 
integra. Agora presenta a 
sua última obra, renovada 
e expresiva pero fidel á sua 
traxectoria, na galería 
VGO até o 27 de Febreiro. 

PABLO ÁL V AREZ 
Mostra as suas obras de ar
te en madeira no café Ar
dora (Alfonso x 5). 

PETROGLIFOS 
DE ÜAIJZA 
Mostra que podemos con
templar na sala Ritual (Ro
mil 13), durante este mes, 
a través das reproducións 
de Paulo Novoa. 

ARTISTAS SOLIDÁRIOS 
En Directo, que estará até 
o 25 diste mes no Rincón de · 
los Artistas. 

Suso FANDIÑO 
Presenta a sua obra baixo o 
título Sample colletion na 
galería Ad Hoe até o día 27. 

DOM V ALElRAS 
Mostra a sua pintura en BF 
Espácio, até o 29 de No
vembro. 

XOSÉ POLDRAS 
Gravados. Figuras animais 
e humanas. Até o 22 de 
Novembro na Cava dos Ra
tos(Romil 3, baixo) . Orga
niza a AC Caleidoscópio. 

TEBEOS E XOGUETES 
Nos locais do Centro Co
mercial Praza Elíptica ex
posición de tebeos e xogue
tes antigos desde o início 
dos procesos industriais de 
fabricación até os anos 60. 
Até o 23 de Novembro. 

Anú.ncios de balde 
• Rapas de 26 anos, sério, respon
sábel, con boa presenza e gañas de 
traballar, busca calquer tipo de em
prego en Ferro! e comarca. Tfno 619 
488 761. André. 

• Preciso contactar con profesionais 
de fontanaria e calefacción para ins
talar unha calefacción de chan ra
diante, alimentada con bomba de ca· 
lor na Estrada. As persoas interesadas 
poden chamar a Dario aos telf. 61 O 
784 780 / 986 570 862 á tardes e noite. 

• Véndese dúplex en Marin novo, 
todo exterior, vostas ao mar. 3 dormitó
rios e 3 baños. 2 prazas de garaxe. 
Tfno. 630. 171 865. 

• "É mellor rodear polo camiño que 
perderse polo atallo" ... 77 dltos popu
lares por 140 pesetas en selos. (Tfno. 
6n383BOO) . 

• Muller séria e responsábel, traballa
dora, brasileira con permiso de traba
llo, oferecese como empregada no 
fogar. Agarimosa cos nenos e an
ciáns. Zona Neda, Ferro! ou Narón. 
Razón no teff. 619 488 761 . 

•Vendo AX 11 TRE en bon estado. Cu
lata e amortiguación revisadas. Neumáti
cos Michelín novos. rTV pasada até Arps
to. 200.000 pes~tas. Próbeo sen 
compromiso. Santiago. Tfno 654 046 453. 

• Se estás interesado na Ciéncla Fic
ción ou na Literatura Fantástica acu
de ás tertúlias dos Xoves ás 21 ,30 h. 
no café Uf (Pracer 19) en Vigo. Per
gunta por Nacho ou Pedro. 

•Se estás interesado/a en receber o 
nosso Boletim Reintegracionista pi
deo ao apartado 24048-28080-Madrid. 

• Vendo Peugeot 309 diésel en moi 
bon estado. Se estás interesado chama 
a Xosé M. Álvarez ao tfno. 61 O 081 165. 

• Alúgase apartamento na Estrada 
Provincial en Vigo. Novo, con elec
trodomésticos. Telf. 986 812 479 I 
417 515, Xosé Vázquez. 

• Arréndase piso amoblado en 
Cangas do Morrazo , a carón da 
Praia de Rodeira, sen tfmite de tem
po. Telf. 986 314 140 ou no correo 
electrónico tamaraa@teleline.es 

• En Lugo, alúgase piso con buhar
dilla e dous cuartos máis comedor. 
Moi económico . Telf. 982 375 264. 

• Vendo Talbolt Horizon, 19 anos 
pero 84.000 km. Embrague, batería 
e rodas novas; 100.000 pta . Telf. 
617 574 466. 

• Se eres fan de Jonathan Richman 
e gostas do pop, rock dos 501 e do 
country, xa podes mercar o novo CD 
de "Anímese Martínez", grupo con inte
grantes galegos residentes en Euska
di, que pon á venda o seu novo traba
llo na tenda de discos Honki-Tonk de 
Vigo. Tamén o podes solicitar ao apdo. 
38 de Ordizia (Gipuzkoa), ou no ende
rezo electrónico luti@esuskalnet.net 

• A Asociación Viciñal de Bouzas 
(Vigo) organiza un curso de gaita e 
percusión tradicional. O horário seria 
os Marrtes de 14:45 a 16 :45 ou de 
20:30 a 21 :30. Para máis información e 
inscricións p6dese coritactar cos organi
zadores na Ruado Pazo 2, Vigo, no 
telf. 986 238 047 (de 20 a 22 h.), ou ben 
no correo electrónico awb@inicia.es. 

• Bono-árbore de Xevale para a re
povoac i ón forestal con teixos, 
aclvros, cancerelxos ... Por 500 pta. 
plantamos catro árbores. Merca o teu 
bono. Envíos por xiro postal a Xevale, 
Apdo. 35 de Chantada. 

• Cachoeira dispón da ·Guia Am
bientatista que publicou a Federación 
Ecoloxista. Doada de ler e interesante: 
axuda a coñecer a problemática am
biental da Galiza; proporciona pautas 
para manter un comportamento ecolóxi
co e anímanos a ter unha actitude activa 
fronte ás agresións. Prezo de 200 pta. 
Se a queredes poñédevos en contacto 
con Mane! eskimo@wanadoo.es 

• O nacionalismo galego non pode 
pechar os olios ante o asoballa
mento que os innaos do Bierzo su
frimos a cargo da Junta de Castela e 
León. -Interésate pola nosa problemá· 
tica. Contacta con Fa/a Ceibe do Bier· 
zo, rua Lago Carucedo 5, 22, 24.400, 
Ponferrada, ou falaceibe@lettera.net. 

• Véndense 45 accións de A Nosa 
Terra. Razón no telf. 629 461 106. 

• Clases de ioga pola Escola Sana
tana Dharma,.pola mañá, serán e 
noite en Cangas, Moaña, Redonde
la e Vigo (Teis, Bouzas, Coia) . As 
persoas interesadas poden chamar 
ao telf. 986 304 357. 

• En Santiago, oferécese señora 
para traballar como empregada de 

fogar, coidando nenos, anciáns ou 
enfennos. Responsábel e con expe· 
riéncia. Tlf. 616 253 366. 

• Busco casa en aluguer todo o 
ano, pequena e admitindo cámbio. 
Preferentemente nas proximidades 
do Alto de S. Cosme-Erville (Mos). 
Tfno. 636 566 155. 

• Coido enfermos en hospitais ou 
fago traballos de limpeza, en San
tiago. Responsábel e con experién
cia. Tlf. 616 253 366. 

• Vendo acordeón diatónico dun
ha só ringleira de botóns, en tonali
dade de do, marca Hohner, sen es· 
trear, por 45.000 pta. Perguntar por 
Xan no telf. 981 316 543. 

• Regálase, por cámbio de morada, 
Snawcher xigante con pedigrí, de 3 
anos. Razón no telf. 629 709 119. 

• Búscase persoa para compartir 
piso no centro de Santiago, calefac
ción, teléfono, etc. As persoas intere-

- sadas poden chamar ao 981 563 832. 

• Nen@s da Revolta, busca teclista
galteiro que comparta os plantexamen· 
tos do grupo. Teff. 606 722 492 Sérxio. 

• Taller Contemporáneo de Artes 
Plásticas, un xeito diferente de 
abordar a criación a través de dis· 
tintas manifestacións artísticas, debu· 
xo, fotografía, escultura, pintura, etc. 
Atención aos nenos de 7 a 12 . Tfno. 
981 589 258 e 609 825 898. 

• Rías Baixas de Galiza en Asados, 
Rianxo, vendo chalé 2 plantas máis 
garaxe, tamén 2.520 metros de terreo 
e unha casa vella. Tfno. 923 267 657. 

il Véndese quentador eléctrico de 
175 litros e posición vertical. A estre
ar. Tfno. 986 530 853. 

• Busco CDs non oficiais (piratas) de 
Led Zeppelin e mais de Pearl Jam 
(eu teño algúns) . Pedro: 986 412 834 

• Atoparás poemas de Irene Ca
cabelos, Beltza, Maria Golpe ... no 
novo número de PolpA, que xa está 
na rua xunto coa segunda entrega 
de Alentia. Podes pedírnolos facen
do chegar dous selos _de 35 ao Hu
milladoiro. Apdo. 81615080. A Coru
ña . Estamos agardando os vosos 
traballos para facer posíbeis novos 
números.+ 

Vilagarcia lao, exposición na Casa de 
Galicia (Praza Maior, 16-
2º pl). Até o 30 de No
vembro. • EXPOSICIÓNS 

LOLA SAA YEDRA & 
}UNTO lLHUICAMINA 
Ambros mostran as suas 
pinturas, até fmais de mes, 
na galeria Arcana. 

Vil al ha 
• EXPOSICIÓNS 

FONDOS MUSEU Luoo 
Exposición de fotografia 
dos fondos · artísticos do 
Museu na Casa da Cultura. 

•TEATRO 

• CONFERÉNCIAS 

Mª XosÉ QUEIZÁN 
Dentro do seminário per
manente Galegas de Onte 
e de Hoxe, organizado po
la Asociazón de Mulleres 
Galegas no Exterior Rosa
lia de Castro, Maria Xosé 
Queizán falará sobre A ex
periéncia dunha escritora 
galega do noso te mpo, o 
Mércores 22 ás 20 horas 
no Centro Galego (Carre
tas 14-3º).+ 

•MÚSICA 

LAÜREJA 
DE VAN GooH 

as Cantareiras Bouzacoba 
finalizarán o ciclo. Os locais 
están na estrada de San Xo
an 195 en Freixo-Valadares. 

JOYAS DE LA ZARZUELA 
O Domingo 19 a partir das 
20 h. no Auditório Munici
pal, pola Compañia Persei
des. Na 1 ª parte irá El lxirbe
rillo de lavapies, El bateo, e 
Don gil de Alcalá; e na 2ª se
rán El caserio, Chateay Mar
gaux e La tabernera del puerto. 

O grupo basco estará este 
Xoves 16, ás 21 h. no Pavi
Uón das Travesas . 

SUSAN 6 
Este grupo rockeiro estará 
no Iguana Clube o Venres 
1 7 a partir das 00:30 h. 

o PRÍNCIPE IGOR 
De Borodin, pola Ópera Na
cional de Kiev, o Venres 17 
ás 20:30 no CC Caixanova. 

FOLCLORE NO FREIXO 
A A.C. Bouzacoba organiza 
un festival dominical du
rante o mes de Novembro. 
O Domingo 19 actua o 
Grupo de Gaitas e Pande
reteiras Belqúne de Mata
má; o 26 as Pandereteiras 
Ledaiña da A V de Freixo; e 

•TEATRO 

MALANDROS 
De Mario Zambujal, por 
Máscara Producións, o Sá
bado 18 ás 22:30 e o Do
mingo 19 ás 20:30 no ce. 
Caixanova. 

ACCIÓNS NENOS.COM 
Por Dobre Xiro Dama, o Sá
bado 18 na Praza da Consti
tución (de chover na Biblio
teca Central) ás 6 do serán. 

TOP DOGS 
De Urs Widmer, dirixida 
por Mario Gas, e con Mar 
Reguera e F. Guillén, entre 
outros no reparto. Este Xo
ves 16 ás 20:30 no CC Cai
xanova. 

Barcelona 
• CONFERÉNCIAS 

CASIFlAO E O\TALUNYA 
Por Xa>é Lois Garcia, este Xo
ves 16 á5 19:30 no C.C. Cot
xeres de Sants. Previamente 
pasara;e o vídeo da ASPG so
breo ilustre rianxeiro. 

Ma.drid 
• EXPOSICIONS 

CASTELAO 
Ronsel Gráfico para Caste-
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O escritor Xosé Manuel Martínez Oca viaxa P,Ola Terra de Montes e Tabeirós 

Dos tilos do pazo de Oca aos espíritus· da aldea de G~bas 
~ c.v. 

Aquela fervenza que Xosé 
Manuel Martínez Oca atopa é 
a mesma que seu pai, Andrés 
Martínez, retratara hai xa se
tenta anos nunha excursión 
·na que tamén participaban 
Manuel Garcia Barros e Caba
da Vázquez. O escritor vira en 
distintas ocasións o retrato 
de grupo e non parou até dar 
co lugar. Agora relata o epi
sódio en Dos camiños arriei
ros ós pazos da U/la. Terra 
de Montes e Tabeirós (As 
Viaxes, A Nosa Terra), un li
bro para o que camiñou de no
vo as terras da sua infáncia. 

Atopa unha enorme palleira de 
, bloque, os muiños desfeitos, o 

cruceiro destruido é os camiños 
asfaltados na SIJa querida parró
quia de Agar. E entón cando o 
escritor garda enfurruñado a sua 
cámara fotográfi.ca e bota en falta 
a "habeléncia dun pintor para re-· 
criar o lugar como o vira por pri
meira vez". Xosé Manuel Martí
nez Oca marchou da Estrada 
con a penas dez anos. Tempó 

· abondo para imprimir as primei
ras vivéncias que agora ecoan 
con facilidade no libro. Pero a pe
sar de facer vida fóra do seu lu
gar de nacimento, nunca o escri..: 
tor abandonou aqueles primeiros 
réferentes. Boa parte desas ima
xes marcadas na nenez foron as 
que o acompañaron agora, can
do de novo percorreu os camiños 
da Terra de Montes e Tabeirós 
descobrindo novos paraisos e ta
mén laiándose daqueles que xa 
nunca máis poderá recuperar. 

Non quixo facer Martínez Oca 
unha guia ao uso. Tampouco po- · 

. deria tratándose de terras tan 
próximas para el. Decidiu apre
~entar a sua particular mirada, e, 
nela, era imposíbel eliminar as 
críticas ao que el chama o "pro
greso mal entendido". "Non po-

demos regodearnos na 
perda do país, aqui o le
.ma semella levantar para 
arriba e non sei se tere
mos xa que talar da cultu
ra do tellado de uralita, os 
bloques-Oe formigón e a 
carpintei.ria de alumínio", 
anota o escritor que, na 
viaxe, cotexaba a mañten
ta os retratos que atopaba 
con aquelas outras es
·tampas que gardaba na 
memória. Botou en falta · 
asi os alpendres de feiran
tes que lembraba entre o 
Foxo e Berres do mercado que 
daquela se celebraba. ·A sua falta 
levouno a afiar o recordo, esa 
sorte de arma· que se conxura 
contra tantas auséncias. · 

Grobas, 
a Coma/a de Forcarei 

Foi esa destrucción a que lle pro
duciu os máis amar.gos momen
tos da viaxe pero os novos des
cob rimentos compensaron -sen 
dúbida os sensabores do formi
gón que mira cara o ceo. Sur
prendeuse das próprias surpre
sas, daqueles lugares descoñeci
dos que estaban, coma quen· di, 
ao pé da casa. Entre eles, non 

dubida en mentar ·o camiño de 
Pedre a Serrápio, unha incríbe! 
corredoira para a que non aforra 
adxectivos. Tres quilómetros de 
paseo entre carballos por unha 
congostra coa compaña do ruido 
do Lérez a baixar cara Ponteve
dra. Apenas un alma atopa no 

· percorrido. O despoboamento 
mudou vida por siléncio. O via
xeirn-escritor escoita atento e 
comparte o dicer de duas viciñas 
ao mostrar a saudade daquel Se
rrápio da sua mocidade, de cah
do non imaxinaban que algun dia 
non chegarian a dez os habitan
tes da aldea. 

"Murmúrios de siléncio" atopa 

tamén en Grobas , a aldea 
abandonada pala que mostra 
sinceiro fascínio e na que agar
da calquer momento atopar as 
''voces e fantasmas dos vellos 
moradores desta Comala 
agreste, deste Nigures como o 
que Antón Risco visitaba preto 
de Ourense" e mesmo semella 
adiviñar a figura fuxídia dun ne
no ou a inexistente imaxe dun
ha muller indo ás vacas que 
tempo há deixaron de existir. 

A soidade que regala a nature
za é o que recomenda Martínez 
Oca da Terra de Montes. Na 
Ulla, imprescindíbel é a visita 
aos Pazos, en especial ao de 
Oca mália que o escritor lamen

te só poder percorrer os 
xardins prévio -"abusi
vo" - pago de cincocen
tas pesetas. Convida , 
case solidário, a que co
ñezan a sua terra a pe
sar da vertixe 'que lle 
produce a posibilidade 
de sofrir máis perdas. 
Onde vai o areal do rio 
de Berres que el lembra 
visitar de cando os seus 
tillos eran cativos? 

Pero se ten que escoller 
imaxes desas que pren

den de seguido, Xosé Manuel 
Martínez Oca quedaria co con
xunto de hórreos da Eira da Er
mida (Cerdedo) e co santuário 
do Pego, camiño de Cerdedo 
para Forcarei, onde, ao seu di
cer, a natureza é tan frondosa 
que mesmo fai que as pedras 
parezan vexetais. Por momen
tos, prefire aforrar máis indica
cións. Ningun consello mellor se 
lle ocorre que recomendar bo
tarse a andar sen rumo, para 
que sexan os ollos os que se 
vexan surpr-erididos por aquilo 
que talvez ninguén nos poidera 
ensinar mellor. O escritor ase
gura que é bon exercício para o 
corpo e para a mente. + · 

Pepe Rei e 
a libertade 
de .expresión 

MANuEL CrnRAs 

M entres o mundo edito, 
rializa sobre os votos 
da Florida, aquí a pren, 

sa divide os artigas de fondo en, 
tre o rexoube electoral e o es, 

· camio de Pepe Rei por denun, 
cia,la connivencia entre certos 
xornalistas e o Ministerio do 
Interior. A pública lapidación 
de Pepe Rei comezou coa apari, 
ción do famoso vídeo O negocio 
de mentir, antes do atentado 
frustrado contra lntxausti e Pa, 
lomo, pero tras <leste o tempo, 
ral acadou cotas raianas na his, 
teria. Poucos comentaristas re, 
pararon en medios para atacar 
ao "delator'', con máis saña que 
sentido común e con olímpico 
desprezo da liberdade informa, 
tiva que tamén lle asiste ao Sr. 
Rei. A excepción, notable, pú, 
xoa Luis Mª Ansón, nun atina, 
do artigo publicado no seu xor, 
nal La Razón do que lle pla~:io 
título pola sua capacidade para 
centra,lo problema. 

Eu descoñezo de certo a veraci, 
dade das informacións do vídeo 
invisible ( unha vez máis se nos 
informa do desmentido e non da 
noticia), pero as causas que de, 
nuncia non me escandalizan 
porque as historias dos fondos de 
reptís son vellas e universais. ei, 
como sabemos todos, que os xor, 
nalistas máis belixerantes con 
ET A e co nacionalismo vasco 
(normalmente non se matiza: o 
que irñ.porta son os fins, como di 
Fraga) están dende hai temp 
arneazados, o que non s6 pon en 
perigo as súas vidas senon tamén 
a súa libertade de opinar. Pero 
lamentar esta merma da liberta, 
de informativa de, por acaso, 
Luis del Olmo e lago despreciala 
na persoa de Pepe Rei (que de 
seu ten unha libertade menor 
polos canles minoritarios no 
que se ten de manifestar), pon 
en claro un sentido relativista da 
libertade que resulta tremendo: 
segundo para qué. T amén no 
franquismo había libertade se, 
gundo para qué. 

O tema é recurrente, e retrotrá, 
enos ao video electoral de HB 
ou a clausura do Egin, páxinas 
negras da historia democrática 
nas que a loita contra a violen, 
cia se erixe en pretexto para a 
purga política. Trala moderna 
descalificación dos violentos es, 
tá a máis resesa dos separatistas. 
Máis auténtica, tamén. + 

V oLVER Ao REGO 

"°; s erán as alusións testicu, 
lares as marcas que dei, 
xará na história o azna, 

rismo? Miguel Arias Cañete 
ven de asegurar que o Plano 
Hidrolóx ico vaise aprobar 
"por huevos'.' porque asi o di, 
xo Aznar. Negociará cos mes, 
mas argumentos con Marro, 
cos? Ao mellar logra o mesmo 
que Trillo, que acabou ensal, 
zado pala sua "língua castiza". 
Os cronistas da Corte aplka, 
ranlle a Cañete o da cantiga 
"cando se emborracha o rico 
que gracioso está: ·o señor"?+ 




