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As rolas de Bakunin 
Antón Riveiro Coello 

Unha novela extraordinaria 
na que percorremos o século 
da man dun militante anarquista 
que funde a súa historia 
particular coa colectiva. 
O libro que mereceu 
o. Premio de novela 
Manuel García Barros 2000. 

Un tren virtual 
con efe e tos rea is 

O PP está a usar o tren. Na primeira lexislatura foron os teléfonos ru, 
rais e logo as autovias, como auténtico arrastro de votos. Levamos xa 
catro anos instalados nunha realidade virtual onde esa modernidade 
do tren de alta velocidade se nos presenta en cada rouse de via férrea, 
mentres non pase un tren máis lento que o coche do Marcial ou teña, 
mos que viaxar e nos dé tempo de ler os 800 libros que afirma Fraga 
ter escrito por el. Pero o A VE e a modernización do ferrocarril van 
para longo. A q1da anúncio, un por mes, sabemos moito menos do 
proxecto, pero os cidadáns percíbeno, a maioria, como moito máis re, 
al e contémplano, na vez de fungando coma un tafagueño, coma un, 
ha aparición que se escabule nun horizonte sen muses. O único pro, 
blema é que só aparece coma un feito real nos médios de comunica, 
ción que de rondón repeten dúceas de veces unha mentira oficial. A 
propaganda do tren é tan importante eleitoralmente para o PP coma 
o terrorismo, até o ponto que na TVG a notícia da sinatura do acordo 
entre Cascos e Fraga desprazou 1 O minutos ao atentado que lle cestou 
a morte ao policia municipal de Barcelona Miguel Ángel Gervilla + 

Considera que 
o que perseguen é 
·reafirmar 
o bipartidismo 

O BNG acusa 
a PPe PSOE de 
non deixarlles 
firmar o pacto 
antiterrorista aos 
nacionalistas 

(Páx. 4) 

Na sua ponéncia 
do Proxecto 201 O 

Meilán Gil afirma 
que a Declaración 
de Barcelona se 
adapta 
perfectamente á 
'vontade 
constituinte' 

(Páx. 8) 

Telefónica 
ensaia unha nova 
telefonia rura·I 

(Páx. 5) 

· Vázquez Pintor 
defende a 
'literatura de aldea' 

(Páx. 21) 
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Vários proxectos conxuntos literários, teatrais e musicais sairán das reunións de Compostela. 

O encontro Latim em pó apresenta a língua 
como grande poténcia de futuro 

O galego abre pontes 
- . 

entre catro continentes 
* CARME VIDAL - PAULA BERGANTlfiÍOS 

21 DE DECEMBRO DE 2000 

Reportoxe gráfico: ANDRÉS PANARO 

A língua é unha poténcia que nos pode servir de ponte entre catro continentes. Co noso idioma po
demos entrar en comunicación directa, sen alfándegas, co amplo mundo galego-portugués do que, 

· até o momento, permanecemps afastados. Estas son as principais conclusións do encontro Galega 
no · mundo. L_atim em pó que se ven de celebrar en Co_mpostela, coa preséncia de representantes 
dos distintos países dp área cultural comun. Da xuntanza sairon_ xa vários proxectos. Un disco dos 
músicos participantes, unha novela a Nárias mans; un libro de literatura de cordel e unha manchea 
de_ posibilidades de teatro:conxunto. A vontade de dar continuidade ao encentro está en cada un deles. 

astelao gicia que o idioma é a 
chave. E sorprendente· que o 
galego una catro continentes. A 
língua-ábrenos moitas posibili
dades de futuro". Asi se mani.,. 
festaba o profesor Elias Torres, 
coordenador xeral do encentro, 
no remate do Latim em pó. 
Compostela convertiuse dos 
dias 11 a 1-5 de Decembro en 
ponte cultural que unia os pai
ses de ámbito galega-portu
gués con máis de cento cin
cuenta participantes de todas 
as áreas da cultura. Por vez pri
meira Galiza ia se converter no 
centro ao acoller uns· convida
dos que, se ben entre eles se 
coñecen en distintos níveis, di
fícilmente vén á que foi anfitrio
na como un dos seus. "A nasa 
história é perturbadora para a 
própria identidade portuguesa 
pero ternos que quebrar esa 

idea. Pertencemos a esa área 
cultural e ternos aliados imen
sos como Brasil e África que 
son p_oténcias culturais de pri
meira orde", explica Elias To
rres. 

Na vontade do encontro estaba 
mostrar todo o amplo mundo que 
se abre a través do idioma. Em
presas, axentes culturais ou-os 
próprios criador.es partillaron 
dunha comunicación fluida e 
·descobriron como se desaprovei
ta esa relación que consideraron 
beneficiosa para todos. "Un cata
lán do mundo musical diciame 
que se eles tivesen esas posibili
dades que a nós nos dá a língua 
de abrirnos a novas mercados di
rectamente xa a terian explotado 
canto poideran", comenta Emílio 
Cao, coordenador xunto Xurxo 
Souto da área de música. 

"Podemos ser centro para Afri
ca e América, ser tamén ponto 
de entrada para eles na Europa. 
Estamos neses brazos comuns 
e hai que aproveitalos na medi
da en que queiramos deixar de 
ser periféria" afirma Elias To
rres.- Idea que comparte co con
cel leiro de Normalización Lin
güística do governo municipal 
de Santiago e promotor do en
co nt ro, Manuel Portas para 
quen "o galega non precisa do 
español para ter relacións inter
nacionais. A nasa proxección 
fóra ten que ser .un feito de nor
mal idade". Menta tamén el a 
Castelao para defender unha 
"língua extensa e útil. Podemos 
ter unha cultura normalizada 
que non camiñe con ándiase un 

. mercado amplo no que non pre
cisamos pagar alfándegas lin

Pasa á p~ seguinte Elias Torres, coordenado xeral do' encontro. 
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Vén da páxina anterior 

güísticas. Cumpren os proxec
tos -que normalicen as rela
cións, que permitan que este ti
po de eventos non sexan algo 
novidoso". 

O concelleiro decatouse de como 
moitos dos convidados ignoraban 
que aqui se talase unha língua 
tan próxima a eles polo que, do 
convívio, tirou máis un obxectivo 
cumplido: "darnos a coñecer nos 
países que se expresan no naso 
idioma e coñecer a rica cultura 
que se produce noutras literatu
ras e á que non ternos acceso". 
Nesta idea tamén insiste o coor
denador da área 'de comunica
ción, o xornalista Xose Lois Pal
meiro. "Nasceu a posibilidade de 
abrir os contactos, romper unha 
inércia de moito tempo, asomar
nos a cuestións de interese mú
tuo, co galego como ferramenta 
útil", afirma. 

Libros e un disco conxunto 

No balanza de Latím em pó so
brancea a vontade de botar a 
andar pro~ectos comuns. Arté
llase a posibilidade de gravar un 
disco conxunto entre todos os 
músieos participantes, os escri
tores están a traballar nun ro
mance comun e na área de tea
tro aventúrase a posibilidade de 
materializar dez proxectos que 
impliquen a protagonistas de 
distintos países. "A comunica
ción é posíbel e iso está de
monstrado. Todas as barreiras 
que existen son mentais", apon
ta Quico Cadaval, coordenador 
da área de teatro. Na sección 
que xestionou, preocúpouse 
Cadaval por afortalar os lazos 
que xa existian no ámbito da es
cena. A compañia Trigo Umpo 
ou o próprio Hélder Costa parti
ciparon no encentro avalados 
polas suas relacións prévias co 
mundo teatral galego. 

"Na selección intentouse non 
darlle carácter fundacional senón 
aproveitar o que ternos de pasa
do. Conseguimos non falar de 
política teatral senón de arte po
pular. A arte moderna pénsasé 
orixinal cando o que tan é copiar
se entre eles mentras a popular 
pola relación co seu tempo histó
rico é orixinalísima e asi ternos 
as marionetas do Alentejo ou o 
teatro popular de Santo Tomé ou 
Moc;ambique", afirma Quico Ca
daval. Un dos proxectos promo
vidos desde a área é a publica
ción dun libro de literatura de 
cordel, impulsado pola preséncia 

do brasileiro Zé Laurentino, con 
xilogravuras populares e con tex
tos de distintas procedéncias. 

En canto á sección de música, 
Emílio Cao relata qu'e, fóra do 
proxecto de gravación comun, o 
encentro deu de si o descobrer 
unha "sorte de complicidade en
tre todos· estes países, bos com
pañeiros de viaxe que están uni
d os pola língua. Os que aqui 
asistiron entendian que Galiza 
poderia actuar coma unha boa 
ponte cara Europa". "Na área de 
comunicación -relata Palmeiro
i nsisti use moito na dimensión 
das novas tecnoloxias, na sua 
importáncia á hora de abrir no
vas vías de comunicación, inter
cámbio e difusión". 

Tamén a área de literatura dará 
ao prelo un libro escrito a moitas 
mans. Trátase do relato policíaco 
O cráneo de Castelao no que 
participan os galega Carlos Qui
roga, Antón Lopo, Suso de Toro, 
Quico Cadaval e Xavier Queipo, 
o caboverdiano Germano Almei
da, o mozambicano Mia Couto, o 
brasileiro Bernardo Ajzenberg e 
os portugueses Miguel Miranda e 
Possidónio Cachapa. Este é un 
dos obxectivos que se apresen
tan a curto prazo, mais, a área de 
literatura, coordenada por Carlos 
Quiroga e Suso de Toro, mostra 
uns proxectos a longo percorrido 
moito máis ambiciosos. 

Alén de aproveitar as posibili
dades da rede para a interco
municación entre as distintas li
teraturas de tronco comun -na 
idea está editar unha revista in
ternauta- intentarán organizar 

\ ' .. . ,.,, ' , 
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anualmente encontros de escri
tores e feiras de libros rotativas 
e introducir o estudo das distin
tas realidades e literatu.ras ga
lega-portuguesas nos temários 
de ensino secundário. "Quere
mos que os nosos tillos saiban 
onde está Cabo Verde. Com
partillar ese espazo de comuni
cación só pode ser beneficio
so. Reclamamos que as nosas 
culturas teñan presenza nos 
meios de comunicación e que 
remate o martírio qo illamento", 
comenta Carlos Quiroga, de
fensor dunha revisión da nor
ma galega no sentido dun 
achegamento ao mundo lusó
fono, tema que' foi obxecto de · 
debate en várias das sesións 
adicadas á liter51tura. · 

"Un encentro máis profundo é a 
nosa maneira de sobreviver e 
os escritores teñen que ter a ou
sadia de se decatar diso ,e pular 
para que se materialice. E preci
so salvar os problemas técnicos 
e políticos que levan á separa
ción. Unha norma máis próxima 
ábrenos un campo imenso", en
gade Quiroga. 

Na mente de todos está que o 
encentro celebrado por vez pri
meira en Compostela se repita 
noutras cidades dos distintos 
países que participaron no La
tím em p6: Cabo Verde·, 
Moc;ambique, Angola, Guiné
Bissau, S. Tomé, Príncipe, Ti
mor, Brasil, Portugal e Galiza. 
Moitos miran cara Porto, que 
no ano que en dias comeza se 

. converterá en Cidade Europea 
da Cultura, tomando o relevo 
de Santiago.• 

O escritor timorense luís Cardoso, o portugués Possidónio Cachapa, e o mozambicano 
Mia Couto. 

Uns encontros con dificuldades 
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Manifestci 
contra o abandono 
do galego exterior 
·En Latim em pó prestouse 
unha especial atención á si
tuación da língua en áreas 
distintas ás que é recoñeci
da como oficial. A conclu
sión foi a denúncia do aban
do no que sofre o "galego • 
exterior" e a aprobación dun 
manifesto no que se recla
ma a atención das institu
cións implicadas que foi asi
nado polos participantes no 
encentro. Das franxas limí
trofes onde se tala galega 
estiveron presentes, entre 
outros, o vice-presidente da 
Mesa pola Defensa do Gale
ga de Astúrias, António Ron, 
o alcalde de Lubián (Zamo
ra) Felipe Lubián, o berciano . 
director de Edicións Positi
vas, Francisco Macias, o lin
güista especialista no gale
go exterior Xávier Frias e 
Domingos Frades e o alcal
de de San Martin de Trebe-
11 os como representantes 
dos concellos galego-falan
tes de Extremadura. 

"O estado de abandono e de
sídia en que se acha a língua 
galega nas franxas do galega 
exterior e en Extremadura 
son un síntoma da ·falta de 
aprécio polo próprio 'que ma
nifestan as diversas institu
cións á respeito do noso idio
ma dentro da Comunidade 
Autónoma. Ternos a sensa
ción de absoluto desvalimen
to e indiferenza". Asi comeza 
o manifesto de denúncia que 
apela á esixéncia recollida na 
Lei de Normalización Lingüís
tica de apoio ao idioma, "que 
tamén é o noso", enganden. 

Esixen que se promova un 
"fluxo cultural permanente 
que rompa as fronteiras" e 
para iso reclaman ás institu
cións medidas encamiñadas 
a promover a comunicación. 
En especial éitan á Direc
ción Xeral de Cultura, Direc
ción Xeral de Política Lin
güística, Consello da Cultu
ra -que nos oitenta organi
zou os encontros Líndeíros 

da Galeguídade pero, ao 
seu ver, abandonaron o in
tento- organismos autonómi
cos dos distintos territórios 
ou mesmo á Rádio e Televí
sión Galegas, a quen de
mandan que recolla informa
ci.ón das diversas franxas 

.amáis dunha desconexión 
en língua galega da TVE en 
virtude do convénio existen
te coa Xunta de Galiza. 

Galego, 
optativo no ensino 

"Ninguén sabe na Galiza que 
, hai 15 dias foi aprobado no 
Parlamento castelán-leonés 
unha proposición non de lei 
pola cal o galega pasa a ser 
matéria optativa nas escolas 
d.Q.s concellos galego-falan
tes" informa o manifesto ao 
tempo que reclama a "elabo
ración dun concerto de cola
boración entre a Xunta de 
Galiza e a Junta de Castilla y 
León· para por os meios ne
cesários para poder impartir 
esta maté ria". 

O coordinador da área, Xosé 
Manuel Sarille denúncia asi
mesmo o esquecemento no 
que se atopa o galega exte
rior despois do esforzo que 
se_. desenvolvera por volta 
dos anos oitenta para estabe-
1 ecer pontes de comunica
ción. Daquela, por exemplo, 
o concello de Lubián recebeu 
300 libros en lingua galega 
para a biblioteca local, remiti
dos pola Dirección Xeral do 
Libro. Desde entón non foi 
enviado máis material cultural 
a ningun dos territórios de fó
ra das nosas fronteiras nos 
que existen galego-falantes. 
"Compre defender o galega 

. exterior tamén como unha 
cuestión simbólica. Atención 
especial mereceria, por 
exemplo, a comunidade de 
talantes que desde o século 
XII hai en Extremadura. O 
abandono é tamén abandono 
do próprio idioma", defende 
Sarille.t 

Latim en Pó non só é un nome sonoro, senón unha 
bonita idea, necesária e perfectamente acaida aos 
tempos. que corren, á velocidade de impulsos por cabo 
ou ondas polo espácio. Os encontros entre os países 
que talamos un idioma de raiz comun, capaces por iso 
de entendernos sen alfándegas, o que permite 
sobardar os límites das elites culturais, poden dar 
proxectos comuns, pero, sobre todo, a ocasión de 
coñecer máis e mellor as distintas realidades 
nacionais, tanto nas vertentes culturais como 
sociolóxicas e políticas. 

ámbitos unha clara e lóxica animadversión. O feito 
colonial leva tamén a unhas 'relacións entre a antiga 
metrópoli e as ex-colónias onde os desencontros, os 
receios e os enfrontaméntos,·están ainda gravitando 
·sobre calquer proxecto conxunto e ps intentos de 
interrelación: A supeditación a Portugal sobrevoa no 
subconsciente colectivo como águia rapiñeira saida 
dos blasóns históricos. 

como o demostran as dificuldades de asinar convénios 
(por exemplo entre universidades) que non teñen as 
entidades españolas. Pero a proba máis palpábel é a 
supeditación dos distintos governos portugueses, mália 
os múltiples organismos transfronteirizos, aos desígnios 
de Madrid e a sua aposta decidida por viver de costas 
ao idioma é a cultura galega. 

Precisamente o seu coñecimento permítenos albiscar 
como sori moitos os atrancos para unha coordenación 
mínima, mesmo para un intercámbio de información, 

· comezando pola continuidade destes encontros. A 
falta de coñecimento e de información entre os 
distintos países, ainda nos membros máis activos 
socialmente (escritores, músicos, xornalistas, artistas, 
políticos ... ) é tan evidente que alguns dos participantes 
descoñecian que Galiza tiña un idioma próprio. 

Para comezar, é preciso ter moi presente que nas ex
colónias portuguesas africanas e asiáticas o portugués 
é un idioma minoritário contra o que existe ·en certos 

Queren estes países, incluida a non nata grande 
poténcia brasileira, que Galiza xogue un papel 
interlocutor/moderador, ollando con ela unha 
posibilidades de relación de igual a igual, sen tutelaxes 
nen arruallos imperiais. · 

Pero o Portugal oficial, no que hai que incluir a 
bastantes intelectuais, non está polo labor, unhas veces 
inconscientemente, outras cunha política perfectamente 
calculada. Para Portugal, Galiza, como interlocutor das 
suas ex colónias africanas, asiáticas e americanas, 
fronte á UE é un perigo. A oficialidade portuguesa 
segue a ollar a Galiza baixo un prisma que reflicte a luz 
desde Madrid. Unhas veces témelle ao perigo español, 
sempre presente no imaxinário portugués, e, outras, 
desprezan a Galiza por non ser a "España auténtica", 

Nen que dicer ten que os distintos cónsules 
portugueses na Galiza, perfectamente instalados no 
español, nunca fixeron ren polo achegamento real 
entre ambos países, máis alá do aspecto comercial, o 
folclorismo e unhas relacións oficiais de marcado 
carácter decimonónico. 

Os que na Gal iza nos definimos por_ nós e para nós 
apostamos pola relación cos países lusófonos e, en 
particular por Portugal, no presente e tamén na 
história. Esta liña decidida non nos pode levar a 
esquecer que, alén do noso território, tamén ternos 
outras comunidades, os galegas no exterior, que, 
mesmo perdendo o noso idioma, teñen que ser base 
principal da .nosa relación porque forman parte da 
nosa comunidade nacional.• 

ANOSA TERRA 
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Francisco Rodríguez entrevistouse con Luis de Grandes (PP) e Jesús Caldera (PSOE) 

O BNG avoga por un acordo antiterrorista unitário 
-0- A.E. 

b BNG pretende conseguir un acordo unitário de todos os parti
dos con representación no Congreso para combater o terroris
mo. O seu. voceiro no Congreso, Francisco Rodríguez, entrevis
touse cos seus homólogos do PP e PSOE, Luis de Grandes e 
Xeus Caldera, solicitándolles que se posibilitase a participación 
de todas as forzas democráticas, pero, segundo o BNG, estes 
partidos non están pola labor ainda que os nacionalistas acei
ten todos e cada un dos pontos firmados por eles en exclusiva. 

Tanto o BNG como CiU e IU 
móstranse de acorde con todos 
e cáda un dos 1 O pontos do 
pacto antiter.rorista asinado po
lo PP e PSOE, ao que se están 
sumando agora outras forzas 
políticas e organizacións secto
riais, pero non poden suscribi
los. Ambos partidos estatais 
néganse rotundamente a "mo
dificar ainda que sexa só unha 
coma", en palabras de Javier 
Arenas, o secretário xeral da 
direita española. 

A redacción do docúmento es
taba pensada para que fose 
unicamente desas duas organi
zacións "maioritárias", porque, 
segundo a comisión de segui
mento de ambos partidos reu
nida o 19 de Nadal, "estamos 
lexitimados para asinalo en ex
clusiva, porque somos as úni
cas forzas con opción de go
vernar". Tanto é asi que na re
dacción, que se negan a modi
ficar, aparecen "PP e PSOE 
decididos a reformar a sua uni
dade" ou "estes dous partidos", 
como os propietários exclusi
vos do documento. " 

Se a redacción xa mostra o es
píritou do documento, o. preám
bulo marca-decididamente ca
les 'son os obxectivos ao cali
ficar o direito de autodetermi~ 
nación como "excluinte e xenó
fobo" e tratar de entronizar a 
"constitución e o estatuto como 
único espácio de e·ncontro", 
admisíbel. Asi, ainda que se
melle que o que se pretende é 
excluir primeiramente a PNV e 
EA da firma, o acorde ataca a 
todos os nacionalistas periféri
cos, anulándoos, negándooos 
e agachándoos. Ten asi unha 
meno(base de a·poio que o 
Pacto de Madrid, onde estaban 
todos os partidos present~s no 
Congreso e unha menor eficá
cia prática real. 

O deputado do BNG Francisco 
Rodríguez entrevistouse cos 
voceiros parlamentários do PP 
e PSOE para deixarlles claro 
que o nacionalismo galego 
avoga por un acorde unitário 
de todos os partidos democrá-. 
tices e que asume cada un dos 
1 O pontos do pacto firmado po
lo PP e PSOE. 

Francisco Rodríguez, o mesmo 
que o portavoz de CiU, Xavier 
Trias, solicitoulles que, para po
sibilitar esta participación, se ·re
dacte un novo limiar e se ~n
cluan no acordo "aos demais 
partidos como suxeitos anun
ciantes do pacto". 

O BNG lamenta, "á luz dos 
contactos realizados por Fran-

cisco Rodríguez" que o PP e 
PSOE se neguen a abrir o 
acordo e introducir mínimas 
modificacións, . o que "proba a 
sua consciente e premeditada 
actitude excluinte". 

Para Francisco Rodríguez "o 
acordo non só ten como obxec
t i vo combater o terrorismo. 
Perseguen tamén damu o plu
ralismo político, fustigar ao na
cionalismo e reafirmar o bipar
tidismo como modelo político 
en contra da tilosofia constitu
cional e dos mínimos critérios 
democráticos". 

Deslexitimar 
ao nacionalismo 

Para o BNG este pacto PP
PSOE é un "regreso ao biparti
dismo quimicamente puro" en 
palabras de Francisco Rodrí
guez. O deputado nacionalista, 
pédelle á sociedade galega -
que "non se deixe engaiolar 
.por cantos de sereá. Non se 
combate o terrorismo -afir-
mou- deslexitimando opcións 
políticas democráticas". Se
gundo Francisco Rodrí_guez, o 
que pretenden PP e PSOE é 
"laminar o pluralismo e reducir 
o eleltorado nacionalista". 

O BNG pretende ql.Je a socie
dade galega comprenda "o di
mito a existir de·-todas as for
zas política_s" ªº considerar 
que "nos estamos xogando o 
pluralismo frente ao bipartidis
mo que defende este acorde 
entre o PP e PSO~". 

Ante as acusación de Mariano 
Raxoi, quen afirmou que BNG 
é "títere ' do PNV", Francisco 
Rodríguez argumenta en ton 
profundamente incomodado 
que "o BNG en nengunha oca
sión, nen unha só, votou en 
contra dos intereses de Gali
za". Fronte a esta postura ní
dia, Rodríguez recórdalle a 
Mariano Raxoi como el o fixo 
"e votou en máis dunha oca
sión a pFOI dos intereses de 
Euskadi na época do pacto en
tre o PP e PNV na anterio.r le
xislatura". Tamén lembra Ro
dríguez a Raxoi os "constantes 
~espropósitos da política do 
Governo central para con Gali
za", citando unha manchea de
les, desde as peaxes, á cuota 
láctea, negociación pesqueira, 
liberalización de horários ... 

As organi:zacións sociais -

. PP e PSOE pretenden ensan
char a base social ao seu pac
to antiterrorista a meio do res
paldo explícito de organiza
cións_ sociais, tal e como acon-

tecera cos Acordes da Mon
cloa. A comparanza entre o 
acordo asinado en 1978 e o 
pacto acadado agora por popu
lares e socialistas foi de Pérez 
Rubalcaba o negociador da
quelas e tamén agora dos 
acordes. Tamén foi Pérez 
Rubalcaba quen puxo de mani
festo que, se daquela se pacta
ra a configuración do Estado 
das autonomias porque non se 
vai poder realizar agora algo 
semellante, deixando patente 
que o acordo actual vai en re
lación aos nacionalismos e non 
ao terrorismo. Outro político 
que comparou ambos pactos 
foi Xosé Luís lravedra, o presi
dente do PP en Lugo. 

Despois de que a Federación 
de-Municípios de Províncias 
acordara secundar o pacto, PP 
e PSOE tentarán que se sume 
a patronal CEOE e os sindica
tos UGT e CCOO. Os sindica
tos xa am•nGiaron que o apoia
rán pero que non van asinalo. 
Tiveron un trasacordo (ainda 
poden mudar de novo despois 
da entrevista que terá lugar o 
21 de Nadal con PP eJPSOE) 
despois de que as federacións 
de ambos sindicatos en Eus
kadi, Nafarroa e, sobre todo, 
Catalunya se negase con ro
tundidade_ a asinar ese docu
mento. 

PP e PSOE tamén rénunciaron 
a integ.rar de imediato a CiU e 
IU, pero nunca se referiron á po
sibilidade de integrar ao BNG. 
Unha das estratéxias principais 
do acordo, ademais de lograr 
que as eleicións bascas se reali
cen na Primavera, é tirarlle ao 
gov~rno de Vitória o control de 
Euskal Telebista, dominar o en
tramado empresarial basco, 
cambiar o sistema educativo en 
euskera e rachar a Declaración francisco Rodríguez afinnou que "só desde a má fe" se pode acusar ao BNG de "ribie-
de Barcelona.. za" a respeito do tenorismo. A.N.T. 

A. Emí: 

Un pacto antinacionalista 
Antón Louro (ex,nacionalista), secretário de or, 
ganización do PSdG, PSOE, ameazou ao BNG con 
ra<;:har os pactos · múnicipais se non asina o pacto 
antiterrorista. O secretário xeral ·do seu partido, 
Emílio Pérez T ouriño,. rectificou as declaracións 
ao tempo que as explicaba como resposta ao ma, 
lestar xerado por uns comentários de Xosé Manuel 
Beir:as sobre a aproximación do PSOE ·ao PP. O 
deputado do BNG Francisco Rodríguez, calificou 
a5 verbas de Louro como de "auténtico chantaxe 
que non irnos aceitar". Desde o PP non perderon 
oportunidade ·e o seu secretário xeral na Gatita, 

. Xesus Palmou, afirmou que ·"O BNG está máis 
perto dos fascistas qúe o PSOE". 

Como se poQ.e comprobar, o problema da violé~cia 
que, segundo PP e PSOE "non é político'', está a ser 
utilizaslo profusamente na confrontación 
político/eleitoral galega, imprimíndolle unha diná, 
mica supeditada á basca. Mesmo Aznar e Fraga pre, 
tenden que as eleicións coincida en ambas nacións, 
pero, fixar o_ dia en Euskadi, non está nas suas mans. 

Este xeito de actuar dos p°"rtidos españois na Galiza 

: " : '")- r 1r.: - • \' J ), ' ~· 

non é máis que unha das consecuéncias do pacto 
entre Arenas e Rubalcaba ( co que moitqs socialis, 
tas, sobre todo cataláns, se mostran en desacorde). 
Non teñen nengunha intención de abrilo á partid, 
pación das forzas nacionalistas porque vai directa, 
mente contra delas ,( é un pacto antinacionalista, 
non antiterrorista). E máis, desde o PP oferecéron, 
lle ao PSOE ci seu apoio para que o PSdG, PSOE 
desbanque ao BNG como segunda forza nas próxi, 
mas eleiccións se áceptan a sua política demoniza, 
dora. Pérez T ouriño, que trata de lograr unha via 
própria, terá que decidir ao fin se se presenta ante a 
sociedade galega como alternativa a Fraga (só será 
creíbel se une as forzas ás do BNG) ou como o seu 
sostén; se pensa na Galiza ou supedita a sua política 
unha vez máis aós desígnios de Madrid. . 

O BNG, ante os agoiros ou presións tacticistas, de
be de calibrar que esta ofensiva pretende non só a 
demolición das forzas nacionalistas, danando o 
pluralismo polític0 e reafirmando o bipartidismo, 
senón das próprias realidades nacionais e que só un 
mecanismo comun de defensa política entre as na
cións poderá protexemós da aniquilación.• 

; ) .... 
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O campo seguirá coa rede obsoleta por non ser rendíbel para as compañias 

Un proxecto piloto en · Lugo 
,;) 

ensaia a substitución 
dos teléfonos rurais por Óndas 
9* HORÁCIO VIXANDE 

Telefónica informou que está 
a modernizar o servizo de 
3.600 clientes da província de 
Lugo abonados á Telefonia 
Rural de Acceso Celular 
(TRAC), dentro dunha expe
riéncia piloto que tamén se 
ensaia en Ávila e Alacant e 
que dará ao rural acceso a in
ternet nunhas condicións se
mellantes a unha cidade. Con
tad o, o novo servizo tamén 
quedará obsoleto e o rural ga
lego estará perpetuamente en 
desvantaxe porque non é 
rendíbel para as compañias. 
Por outra banda, en 2007 re
mata o contrato que abriga a 
Telefónica a soster os TRACS. 

Dos 83.000 TRACS galegos, 
3.600 están a ser substituidos 
por novas aparellos que combi
nan duas tecnoloxias e que te
ñen capacidade para dar servizo 
de inter:net a unha velocidade 
comparábel á que hai nas cida
des. O novo servizo pode sopor
tar tamén a videoconferéncia, 
asegurou Eduardo Cillero, dele
gado para o Noroeste de Alca
tel, a empresa que subministra 
os novos aparellos a Telefónica. 

Como se trata dunha experiéncia 
piloto, de momento descoñécese 
se se estenderá aos restantes 
TRAcs instalados no país. Telefó
nica tampouco informou de nen
gun acordo coa Xunta neste sen
tido. Contodo, o BNG apresentou 
unha proposición no Congreso 
para que se garanta o aceso a in
ternet dos núcleos rurais con ace
so celular. A petición do Bloque 
inclue tamén a garantía de aceso 
a "outros servizos como o paga
mento con tarxetas de crédito nos 
comércios". Todas estes servizos 
son posíbeis cos aparellos que se 
empregan na experiéncia piloto. 

Agora ben, os aparellos instala
dos en 3.600 vivencias de Lug9 
non son os máis modernos. E 
tecnoloxia que iguala ao rural 
coas condicións do servizo que 
teñen as cidades na actualida
de, pero ao paso que vai a tec
noloxia e o ritmo que esta impri
me na tran~feréncia de informa
ción, en moi poucos anos que-· 
dará de novo obsoleta. 

Hai, porén, tecnoloxia que situa
ria por diante das cidades ao ru
ral durante vários anos, algo que 
evitaría que en dez anos o cam
po galega quedase cunha tecno
loxia obsoleta. Trátase da tercei
ra xeración de telefonía m_óbil, a 
UMTS, segundo as suas siglas 
en inglés, e a televisión por alta 
frecuéncia, a LMDS. A primeira 
permite unha transferéncia de 
dados moi superior á Rede Dixi
tal de Servizos Integrados (RD
SI) en fixo e a segunda é capaz 
de soportar 150 canles de televi
sión . Ambas son adaptábeis· á 
telefonía rural, como no seu dia 

As infraestruturas da telefonia móbil empregáronse para os Traes. Na foto unha ante
na instalada en Guitirh. P.B. 

se adaptou a telefonía móbil á 
telefonia rural. Pero tanto a 
UMTS como a LMDS tañen un 
inconveniente: os altos custos 
económicos da instalación dun
ha tecnoloxia moi recente. 

Rendibilidade social 

O Governo central concedeu li
céncias para a explotación da 
UMTS e da LMDS, pero estes 
servizos están por desenvolver 
porque hai dúvidas de que comer
cialmente a UMTS teña éxito nes
tes momentos. Telefónica non ten 
claro se os usuários da telefonía 
móbil da terceira xeración farán 
uso dos sistemas avanzados que 
pode subministrar a UMTS .. Oeste 
xeito, a UMTS poderia rematar 
como soporte doutros servizos 
como televisión ou vídeo confe
réncia, para adaptar a tecnoloxia 
ás demandas do mercado. 

Certo -é que neste momento non 
hai unha demanda no rural de ca
pacidade de transferéncia de da
dos maior que no espazo urbano 
e que esta demanda limítase á in
ternet a unha velocidade que a 
tecnoloxia que experimenta no ru
ral galega a Telefónica subminis
tra sen dificuldades, pero hai ou~ 
tro aspecto a ter en conta: no 
2007 remata o_contrato que Tele
fónica asinou co Estado para o . 
mantenimento dos TRACS e da
quela a compañia até hai pouco 
monopólio verase libre duns abo
nad?s aos que presta un servizos 

economicamente non rendíbeis. 
Sempre queda a posibilidade de 
tirar da Lei de Liberalización das 
Telecomunicacións e abrigar ao 
operador dominante a prestar o 
servizo universal de telefonía, pe
ro por lei haberia que ampliar este 
conceito para que se entenda por 
telefonía non só a transmisión de 
voz, senón tamén a de dados a 
unha velocidade comparábel ao 
_resto da rede. Pero todo iso con
denaria ao rural a ir a remolque 
do espazo urbano e a padecer 
certa obsolescéncia tecnolóxica 
perpétua, só subsanada despois 
de moitas reivindicacións políticas 
e sociais -e sempre co auxílio 
económico da Administración-, 
como sucedeu c;os TRAcs, obsole
tos desde o mesmo momento da 
instalación e claramente deficien
tes desde os últimos catro anos, 
como denúncia A Nosa Terra 
desde princípios de 1.997. 

Hai outra opción: considerar a 
rendibilidade social e obviar a 
rendibilidade económica. Asi, 
emerxeria a posibilidade da cria
zón dunha empresa pública de 
telecomunicacións para o rural. 
Médios ·hai. Mesmo están pos
tas as bases nas redes de tele
com unicacións do transporte do 
sinal da televisión pública gale
ga. Esta seria a única garantía 
de oferecer, con igualdade de 
condicións e ao mesmo tempo, 

· o acceso de toda a cidadania 
- servizos que hoxe se conside

ran imprescindíbeis. + 

ANOSATERRA 

O AVE galego terá 
a metade dos cartos do catalán 

-
O alta velocidade galega nace coxo. O convénio asinado o 
Mércores 20 de Decembro entre o Ministério de Fomen~o, 
a Xunta e Renfe, contempla un i.nvestimento de 160.000 
millóns para a rede interior, dos que 119.000 millóns son 
para a adaptación da rede á alta velocidade. A Xunta terá 
que aportar 30.000 millóns e os máis dos cartas correrán a 
cargo de financiamento europeu, polo que se non está re
matado antes do 2007, non se concluirá nunca porque é 
nesa data cando rematan os fundos dé coexión. Ademais, 
o tren de alta velocidade só será operativo no Eixo Atlánti
co, da Coruña e Vigo, o que coloca definitivamente á Gali
za na órbita de Lisboa e impédelle a conexión con Europa. 
As obras do AVE son todo un exemplo da discriminación: 
na Galiza invístense 500 millóns por quilómetro e en Catalun
ya 1.200 millóns, ademais, aquí a Xunta e CaixaGaliza (que 
financiou os estudos) teñen que pór cartas, mentres eh Cata
lunya e no AVE andaluz todos os cartas púxoos o Estado.+ 

, Francisco Vázquez 
arremete de novo contra o PSdeG 

5 

O alcalde da Coruña sabe que Emílio Pérez Touriño non leva 
a cabo as suas ameazas de abrirlle un expediente, poºr esa 
razón periodicamente arremete contra a dirección do PSdeG. 
O último exemplo veu dado cando Paco Vázquez acusou ao 
PSdeG de actuar contra os intereses da Coruña cando votou 
no Parlamento en contra da p¡;trtida presupostária para o 
Palácio de Congresos do Porto. A resposta de T--oariño foi tan 
febre como a acostumada e advertiu ao alcalde que "non 
poñ~ a cidadania contra o partido".+ 

As resolucións_ da Dirección Xeral 
Notarial dificultan 
a galeguización de apelidos 
Alguns xuíces dos rexistos civis están a utilizar certas re
solucións da Dirección Xeral de Rexistos ' e Notários co
mo pretexto para dificultar a correción ortográfica dos 
apelidos na Galiza. Asi o vén de denunciar o BNG no 
Parlamento -e puxo como exemplo_s a negativa a que o 
apelido Puente pas'e á sua forma xenuinamente galega 
Ponte, do mesmo xeito que se impede que Villameá se 
convlrta en Vilameá. Francisco Rodríguez, deputado au
tor da iniciativa, di que a Lei 40/1999 non deixa lugar a 
dúbidas nen debería prestarse a interpretacións arbitrá
rias por parte dos ·encarregados dos rexistos. Neste sentido 
demanda que o,.Governo central se pronúncie ao respeito.+ 

O Tribunal Superior anula o pleno 
que aprobou a ,empacadora de Vilaboa 
O Tribunal Superior de Xustiza vé'n de anular a votación 
do pleno da corporación municipal de Vilaboa celebrado 
o 28 de Febreiro de 1997, no que se aprobou a instalación 
da empacadora de Sogama neste concello. A sala do 
contencioso administrativo considera que a actividade 

_ profisional do daquela alcalde, Henrique Fernández (PP), 
como sócio administrador dunha empresa de fabricación 
de portos deportivos puido alterar a "libre e imparciar 
formación da sua vontade" para emitir o seu voto. Entre 
as contrapartidas para o município atopábase a da 
criación dun porto deportivo. Ao fio o BNG solicitou do 
Governo central que se anulen as multas aos viciños que 
participaron nas mobilizacións contra a empacadora .. Por 
outra banda o PP vén de escoller a Sandra Penas como 
nova presidenta da xunta directiva do partido nesta 
localidade en substitución do ex-alcalde.+ 

-Condenado o Faro de Vigo 
por intromisión ~o direito ao honor 
de Bieito Lobeira 
O Faro de Vigo foi condenado por un artigo publicado o 
dous de Novembro de 1'999 nas edicións de Pontevedra e 
do Morrazo, asinado por Xúlio Santos Peña e no que se 
acusaba ao deputado do BNG Bieito Lobeira de activida
des que puñan en dúvida a sua honorabilidade. A acusa
ción, "carente de importáncia pública e sen comprobar a 
sua veracidade'', provocou un prexuízo ao honor do depu
tado e á sua vida privada, polo que o xulgado de primeira 
instáncia e instrución número un de Redondela condenou 
ao Faro de Vigo, ao redactor Xúlio Santos Peña e ao da
quelas director Xúlio Puente a pagar unha indenización de 
un -millón de pesetas por intromisión ilexítima no direito 
fundamental ao honor de Bieito Lobeira. Os condenados 
terán que pagar do seu peto a publicación da senténcia 
no xornal Faro de Vigo, asi como as costas do proceso.• 
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OPtNIÓN 

LAGOAS CIENTÍFICAS NA ENFERMIDADE 
DAS VACAS TOLAS 

No pasado Marzo a axéncia Reuters di, 
fundiu a, nova da existéncia dun posíbel ca, 
so., de doenza de Creutzfeldt,Jakob do tipo 
variante en Portugal. Dito noutras palabras, 
sospeitábase a existéncia dun caso de trans, 
rnision da enfermidade das vacas tolas -va, 
cas loucas, corno din os nasos viciños- a un 
ser humán. Notícias sernellantes téñense di, 
fundido várias veces, tratándose habitual, 
mente de falsas alarmas por ser casos clási, 
cos de enfermidade de CreutzfeldHakob, 
doenza que produce alteracións na ·coorde, 
nación dos movimentos, dernéncia, e co 
tempo, inexorabelmente, a morte. únha ou 
duas persoas de cada millón sofren esta en, 
fermidade que nalguns casos ten unha orixe 
xenética e noutros descoñecida, charnándo, 
se entón "esporádica". Pero as posibilidades 
de que o caso portugués fose "variante", é 
dicer, transmitido por consumir vacun con, 
tarninado, eran máis altas: con vários cen, 
tos de casos do mal das vacas tolas, Portugal 
era e continua a ser un dos países europeus 
rnáis afectados por este mal das vacas. Só as 
análises de laboratório poden distinguir de 
xeito definitivo entre as formas clásicas e a 
variante da doenza. Non se ten sabido rnáis 
nada, polo que hai que supoñer que o caso 
era, efectivamente, unha falsa alarma .. 

Namentres estes dramáticos acontecirnentos 
ocorrian no país viciño, o mal das vacas tolas 
era considerado, ao Norte do Miño, corno 
pouco máis que unha anécdota.· Non era así 
para os expertos da Unión Europea, que no 
seu documento de Maio do 2000 sobre o ris, 
co de aparición da encefalopatia esponxifor, 
me bovina, nome técnico do mal das vacas 
tolas, no Estado español, concluiron que era 
praticamente segura unha próxima aparición 
de casos, e que o risco era fundamentalmente 
interior (aparicion de casos ·autóctonos por 
uso de pensos contaminados) e non exterior 
(importación de gado enfermo). 

XEsus R. REQUENA 

tra, é aberrante e tóxica para as células ce, 
rebrais. O extraordinário do prión é que as 
proteínas que apresentan a forma Se son 
quen de forzar aos prións normais e a adop, 
tar a forma alterada, a traversa dun meca, 
nisrno bioquímico ainda mal coñecido. Al~ 
guns investigadores 

doenza dos que xa se falou ao princípio; 
asi, nos casos xenéticos existe unha muta, 
cion no xen do prión que o fai máis pro, 
penso a adoptar a forma Se espontanea, 
mente. Os prións Se das vacas enfermas 
pasan ao sistema dixestivo humán, e poste, 

riormente aos nervos 
e cerebro. Ali inícian pensan que os prións Se 

forman un agregado ca, 
paz de atrapar unidades 
e e forzalas a encaixar 
en dito agregado, ao 
xeito de pezas que en, 
caixan nun "puzzle". 
Prodúcese asi. unha len, 
ta autopropagación dos 
prións Se que princípia 
no intre en que estes ""' 
prións infecciosos en, 
tran nun cerebro san. 

'Compre admitir 
que os coñecimentos 

científicos 
sabor da doenza e 

o proceso de autopro, 
pagación, probabel, 
mente moi lento 
dadas as pequenas di, 
feréncias entre os 
prións vacuns e hu, 
máns (vol vendo ao sí, 
mil usado anterior, 
mente, as pezas huma, 
nas ,encaixan peor no 
puzzle bovino) 

os s.eus mecanismos 
de transmisión 

aos humáns • 5. É
1 

CERTO QUE 
SÓ AS VACAS ADUL
TAS TEÑEN A ENFER
MIDADE? É falso. o 
correcto é afirmar que 
só as vacas adultas (de 

• 3. COMO SE INFEC
TAN AS VACAS? As 
vacas inféctanse princi, 
palmente ao consumir 
pensos que conteñen 

amosan moitas 
lago as" 

osos e vísceras tritura, 
das de vacas enfermas· 
deste mal, ou de ovella.S 
enferm~ de "scrapie", unha doenza ovina 
semellante. No Reino Unido dúceas de mi, 
lleiros de vacas infectáronse deste xeito 
desde meados dos anos oitentª, até que as 
autoridades proibiron o uso de fariñas de 
orixe ~nimal na ~limentación do vacun. 
Inicialmente non se proibiu o seu uso na 
alimentación doutros animais domésticos. 
Está probado que esta situación conduce a 
que algunhas vacas continuen consumindo 
estas fariñas a causa de descoidos, neglixén
cias o~ erras, nas explotacions mixtas. Esta 
conclusión apóiase na observación de que 
despois da proibición, moitas máis_ vacas 
enfermaron en granxas onde tamén había 
porcos, e por tanto fariñas, que en granxas 
onde só habia vacas. Na maioria dos países 
europeus, Estado español incluido, as fari, 
ñas teñen sido legais para uso non vacun 
até que hai poucos dias a Unión Europea 
decidiu proibilas totalmente. 

• 4. CONTÁXIASE .A DOENZA DAS V A .. 
CAS TOLAS AOS SERES HUMÁNS? Sen dú, 
bida neng~ha. Máis d~ 80 petsoas téñen, 
se contaxiado no Reino Unido, unha en 
Irlanda e duas. na Franza. Nos seres hu, 

máis de 30 meses) 
apresentan claramente 
os sintornas da enfer, 

midade, e que os animais de menos de 20 
ou 24 meses non dan positivo nas análises, 
ainda que poden estar incubando o mal. 
Por outra banda, é certo que o nível de in~ 
fectividade dun animal novo que non apre, 
sente os síntomas do mal, ainda no caso de 
que o estar a incubar, é moito menor, dado 
que o nível de infectividade é directamente 
proporcional á cantidade de prión aberran, 
te Se formado 

• 6. É CERTO QUE SÓ OS MIOLOS, Vise& 
RAS E EN XERAL OS CHAMADOS MATE
RIAIS ESPEciFICOS DE RISCO SON fNFEC .. 
CIOSOS? Probabelrnente, ainda que non se 
pode contestar con total certeza. Sábese con 
seguridade que a maioria dos prións Se estan 
nesas partes do animal enfermo, e os experi, 
mentos de laboratório non teñen mostrado 
infectividade no músculo (carne). O perigo 
da carne pode estar mais ben asociado á prD' 
ximidade de certas pezas a osos con médula 

·ou outros tecidos de risco . 

E Úns meses despois, todos soubemos da Pa, 
rrula: crónica dunha marte anunciada. As 
importantísimas repercusions sanitárias, 
económicas, ecolóxicas e políticas do caso 
son evidentes, e estan a xerar un intenso 
debate social. Neste contexto, compre que 
a sociedade dispoña dunha informacion ri, 
gorosa e obxectiva para poder tomar deci, 
sions dun xeito consciente. V elaiqui onde 
os científicos poden aportar algo, descri, 
bindo'norr só o qüe ·se·Gofiece, senón tamén 
o que se descoñece desta doenza. ' máns a doenza, que é mortal, denomínase. 

"enfermidade de GrutzfeldHakob varían~ 
te" polo seu parecido cos tipos r;:lá.?icos da • 1. QUE E · o MAÍ:.: DAS VACAS TOLAS? 

Tráiase dunha doenza ·qé áfecta ptincipal, 
mente ··ao cerebro déstes animais. O norrie 
téc:qico ( ence_falopatia esponxiforrhe) fa( 
refer~nci.a go aspec~q:;,"espOl).fCOSQ"' dos cere, · 
bros afocfadqs ''yistos"' áo mkroscóplo, na:.: .... 
mentres qué· o ·· notne popular .der1va 09 ' 
comportamento irritábel das vacas na fase 
final da doenza, que é mortal. 

• 7. TRANSMÍTESE A ENFERMIDADE 
DUNHA VACA ENFERMA AO SEU XATO? 
Os 'dados disponíbeis suxiren tal causa, ain, 
da que o risco é relativamente pequeno. 
Porén, a µnica forma de poder asegurar que 
un becerro está libre da doenza, cunha cer, 

• 2. CAL É A CAUSA DO MAL? A hipóte, 
se aceit?da pola maioria qos cientffiGos sos, . 
tén que a enfermidade está causada por un 
axente infeccioso denominado prión. A di, 
feréncia da imensa maioria dos axentes in, 
fecciosos, como bactérias e virus, que son 
organismós,..complexos· e se reproducen no 
interior do organismo infectadd, o prión é 
unh<i"simples proteína. 'As proteínas són · 
compoñentes esenciais de todos ' os organis, 
mos, e teñen formas (conformacións, na 
linguaxe bioquímica) axeitadas á sua fun
ción._ Os prións, de funcion descoñecida, 
poden adoptar duas conformacións. A de, 
nominada "C" é a forma normal, a que 
apresentan os prións nos cerebros sans. A 
conformaciqn denominada "$c", pqla cop~ 

. ~ i . 

• 

teza absoluta, é ter tamén a certeza de que 
a sua nai estexa, asemade, libre do mal. 

• 8. CAL Í O RISCO REAL DE CONTRAER 
A ENFERMIDADE A TRA VERSO DO CON
SUMO DE CARNE DE VACUN? Esta é unha 
pergunta difícil de contestar. No Reino 
Unido houbo até o de agora cento oitenta 
mil vacas tolas e aproximadamente 80 casos 
humáns; pero non se sabe se isto indica un 
risco de transmision moi pequeno ou un pe, 
riodo de incubacion moi longo. Os epide, 
miólogos pesimistas consideran que é posí, 
bel que decenas ou centos de milleiros de 
británicos estean a incubar a enfermidade, 
namentres que os optimistas pensan que os 
casos irán diminuindo e non pasarán dun, 
has dúceas máis. De momento, o número de 
novos casos rexistados cada mes tense man, 
tido praticamente constante, cunha lixeira 
aceleracion nos últimos meses. Franza re, 
presentou unha paradoxa xa que con ape, 
nas cento oitenta vacas tolas detectadas ten 
rexistado dous casos humáns, pero os resul, 
tados preliminares da campaña masiva de 
análises en curso indican que o número de 
animais infectados é moitísimo maior. Se se 
confirma que no Estado español o número 
de vacas infectadas é moi pequeno, poderia, 
se afirmar, desde os coñecirnentos científi, 
cos actuais, que o risco de contáxio é rníni, 
mo; mínimo, pero non nulo. Hai que pensar 
que unha só vaca enferma que entre na ca, 
dea alimentar, de ser consumida directa, 
mente (e non misturada con carnes doutras 
moitas vacas para preparar embutidos, pre, 
cociñados etc., coque a infectividade queda 
moi diluida) representa un risco elevado. 
Compre tamén sinalar que a T enreira Gale, 
ga é teoricamente segura nun 100%, dado 
que os animais de cria son sempre autócto, 
nos (polo tanto non hai posibilidade de que 
entraran na cadea reprodutora animais forá, 
neos infectados) e o cebado sempre exclui 
as fariñas animais. Nembargantes, esta segu, 
ridade depende de que estas duas condi
cións esixidas polo consello regulador se te, 
ñan cumprido sen nengunha excepción. 

Para rematar, compre admitir que o coñe, 
cimentos científicos sobar da doenza e os 
seus mecanismos de transmisión aos hu, 
máns amosan f0.0itas lagoas: recapitulando, 
non se sabe cal é a dose m(nima infecciosa 
(a cantidade de material infectado que 
compre inxerir para contraer a enfermida, 
de), calé a duracion do periodo de incuba, 
cion, .e se todos os casos acontecidos até o 
de agora se deberon á,,i.~estióp. de materiais. 
específicos de risco, é dicer, se a carne é to, 
talmente inócua ou non. Á vista de todo is, 
to, compre prestar atención á evolución do 

·. numero de vítimas no· Reino Unido e Fran, 
·· za, e determinar con 'exactitude, .·e·. imedia, 

taméhte, o número .de vacas ilifectadas eri 
todo o Estado español, (o caso francés -ensí, 
nanbs que só cando se fan análises aparecen 
casos positivos) para poder realizar unha 
avaliacion da magnitude real do problema. 
Seria tamén positivo que se fomentase a in, 
vestigacion básica soqre _prións para que o 
lioso país pa~ticipe na resolución d?S inte, 
rrogantes que aindá fican sen resolver, en 
vez de . serrnos meros espectadores pasivos. 
Finalm,ente, cabe reflexionar sobre os efec, 
tos dijnha organizacion da producion de ali, 
mentas baseada unicamente en critér.ios de , 
rendibilidade, e ollar cara a fomtas de pro, 
duci6n máis tradickmais, ainda que non sen 
rexeite a incorporacion dos avances técni, 
cos ·e sanitários cando estes son racionais. • 

XESUS R. REQUENA é investigador activo no eido 
da bioquímica dos prións, nos National Institutes of 

Health (EE UU). 
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Alvaro Rodríguez Bereiio 

'Rexeito rotundamente que non haxa 
pluralismo 'na ponéncia Estatuto e lnstitucións' 

90- PAULA CASTRO 

"TODO ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE O FUTURO DESENVOLVIMENTO DO ESTATUTO E AS INSTITUCIÓNS QUE VERTEBRAN O AUTOGOVERNO DE GALIZA, HA PARTIR 

DUNHA REFLEXIÓN RIGOROSA SOBRE O MARCO CONSTITUCIONAL EN QUE AQUEL HA DE SE DESENVOLVER". CON ESTA AFIRMACIÓN, RECOLLIDA NA INTRODUCIÓN 

DA PONÉNCIA ESTATUTO E INSnTUCIÓNS, DA QUE É PRESIDENTE, ÁLVARO RODRÍGUEZ BEREIJO ADIANTA AS DIFERENTES INTERPRETACIÓNS QUE SE RECOLLEN NOS 

TEXTOS QUE COMPOÑEN O RELATÓRIO CO QUE ARRINCA O TRABAUO PROSPECTIVO GAL/ZA 2010. O EX-PRESIDENTE DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXPLICA COMO 

SE DESENVOLVEU O ESTUDO E VALORA ESPECIALMENTE O CARÁCTER ABERTO OESTE, NEGANDO ROTUNDAMENTE CALQUER FALLA DE PLURALISMO NO MESMO. 

Que concluslóns destacarla 
da ponéncla Estatuto e lnsti
tuc/6ns, que vostede preside? 

Non lle daria releváncia particu
lar a nengun aspecto concreto 
nen tampouco tiraría unha con
clusión final. O que podemos 
obter da ponéncia son un con
xunto de reflexións dentro do 
que seria o marco constitucional 
e estatutário, moi suxerentes e 
abertas ao debate. Poderianse 
ter desenvolvido outros temas e 
pod~riase ter feito un estudo 
máis amplo, pero tiñamos unha 
extensión Hmite á que debíamos 
atemos e ainda asi, esta ponén
ci a en concreto, extendeuse 
máis do previsto. 

Que crltérios se tiveron en 
conta á hora de seleccionar 
aos compoñentes da ponén
cia? 

As liñas e os contidos foron fi
xados pola presidéncia. Canto 
ao número de compoñentes, dí
xosenos aos presidentes que 
se nos deixaba flexibilidade es-

pacificando que non fose un 
número excesivo. Para selec
cionar ás persoas tívose en 
canta que foran de recoñecida 
competéncia no tema a tr-a ar e 
queríanse apresentar pont 
de vista moi diversos e plurais. 
Hai que ter en canta que Esta
tuto e lnstitucións é un rótulo 
moi amplo e cada presidente 
poderia ter ideado unhas liñas 
de reflexión e, en función diso 
seleccionado a diferente~ per
soas. Neste caso considerei 
que non se trataba de buscar 
persoas que puideran facer un 
estudo sobre a situación, senón 
persoas que dando iso por sa
bido puideran facer unha refle
xión prospectiva da realidade 
institucional e estatutária de 
Galiza. Non son os únicos es
pecialistas que hai, non estáng · 
todos os que son, pero os que 
son están e os que están son. 
Persoas de recoñecida expe
riéncia e competéncia sobre o 
tema que se lles propoñia. Non 
s'e trata:ba de buscar unha re
presentación de partidos políti
cos e, de feito, nen sequer se 

lles perguntou sobre a sua ads
~ción política. T eño deles co
ñecimentos da sua obra e da 
sua biografia persoal e non se 
trataba de buscar unha repre
sentación do arco poHtico par

ntário. 

A dlferénc o resto das po
néncias, neste o optouse 
por apresentar os tr b llos de 
forma individual e asi dos 
por cada un dos seus resp 
sábeis. Por que se adoptou 
esta fórmula? 

Foi por desexo persoal de 
quen participaron na sua ela
boración. Un dese>to que res
peitamos escrupulosamente. 
Noutras ponéncias era máis 
factíbel unificar, achegar con
clusións, pero aqui non era do
ado reducir a ideas comuns. 
Tratábase de evitar dous ris
cos: por unha banda que se 
simplificaran os contidos e pola 
outra que se lle restara plura
lismo ás opinións expostas por 
cada un dos cómpoñentes. lso 
foi o que ·nos levou a non redu-

Voz Noticios 

cir a liñas comuns e homoxé
neas a ponéncia. 

Os -temas tratados están en . 
pleno debate na actµalidade~ 
Cre que a auséncia de politó
logos, xurlstas ou intelectuais 
de extracto ·1deolóxlco na
cionalista pódelle restar -plu
ralidade ªº conxunto de ideas 
recollidas na ponéncla? 

1 

Rexeito rotundam!=!nte que non 
axa pluralismo. E unha crítica 

qu on ten fundamento e moi
tas ve os líderes políticos 
quéixanse ue se di porque 
as teses que e s defenden 
n.on aparecen representadas. 
Non se trataba dunha ponéncia 
interpartidária. Se se tivera 
prantexado asi teriamonos per
guntado primeiro cal é o censo 
de partidos políticos en Galiza 
e teriamonos dirixido a eles pa
ra que nos dixeran as persoas 
a contactar para que. opinaran 
sobre cada un dos temas. O 
pluralismo está garantido e non 
teñb nengunha preocupación 
se aí non están reflexados os 
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partidos nacionalistas agrupa
dos no BNG. Surpréndeme que 
se diga que non é plural e sur
préndeme relativamente por
que é o único que se_ pode es
perar. Eu non teño nengunha 
militáncia política. Si compro
miso político de jdeas pero es
te proxecto non estaba emar
cado neso. Non van notar ses
go ideolóxico senán que as 
persoas que interveñen din 
causas que respostan a pran
fexamentos ideolóxicos. Por 
isa se quixo respeitar cada par
te, pelas implicacións ideolóxi
cas e políticas. Facer esa críti
ca paréceme moi pouco respei
toso e desconsiderado con al
guns dos asinantes. Hai perso
as _representativas con ideas 
disidentes de Galiza, pero non 
intelectuais con carné na boca. 
Das persoas que eu coñezo 
están as qu~ máis saben des
tes temas. E o caso do finan-_ 
ciamento autonómico, que é 
moi técnico e no que se apre
sentan diversas sensibilidades, 
pero non hai unha opinión or
gánica. Participaron persoas 
de todas as cores, elixidas en 
función dos seus -eoñeeimen-tos 
sobre o tema. 

Cal seria o obxectivo a conse
guir coa publicación deste 
traballo? 

Propiciar un debate social, cívi
co e pór a disposición de toda a 
sociedade algunhas análises e 
valoracións de releváncia para 
discutir sobre o futuro de Galiza 
como país, como colectividade 
e os retos que se lle apresentan 
para a próxima década. Un pe
ríodo de grandes cámbios en 
moitos campos, mesmo o insti
tucional. Lago, cada quen poda
rá opinar sobre os temas que 
se trataron. Seria interesan-te 
tamén que a partir de aí se pu
xeran en marcha distintas políti
cas públicas por parte das insti
tucións, teneto en conta as reco-

- mendacións ou avaliacións que 
se expoñen e tamén que se ini
ciaran accións por parte da so
ciedade civil e asociacións...cida
dás implicadas. 

Como avalia -o conxunto do 
proxecto Galiza 201 O? 

É un proxecto moi ambicioso e 
coido que o primeiro das suas 
características que se ten feito 
na Galiza. Houbo algun estudo 
anterior no que se trataba de 
estudar a realidade galega, co
mo o realizado por Valentin 
Paz Andrade ou polo Instituto 
de Estudos Sociais e Econó
micos de Galiza, pero nengun 
tan ambicioso e con este ca
rácter comprensivo da realida
de de Galiza en tan diferentes 
ámbitos. É a primeira vez que 
se aborda unha reflexión con
xunta e aberta como esta. O 
carácter plural do proxecto é a 
ponta de guia: O único que la
mento é que foi algo curto o 
tempo do que dispuxemos para 
poder discutir algo máis en 
profundidade, pero acordamos 
que debia estar rematado an
tes de que se abrise un proce
so eleitoral, porque ia ser mal 
interpretado e mesmo manipu
lado. Por iso, se hai algo que 

_ me pareza inxusto é que se di
ga que non é un proxecto plu
ral no aspecto ideolóxico. Trá-
tase de propiciar un debate so
cial e político -no sentido máis 
noble- porque este está senda 
arrumbado e empobrecido. 
Discútese sobre latiguillos es
terotipados e consignas, non 
sobre ideas e pensamento 
máis ou menos artellado. • 
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Os autores do apartado Estatuto -e lnstitucións dan por rematado o proceso autonómic9 

Meilán Gil considera que a Declaración d~ Barcelona 
é a postura 'que. está máis perto da vontade cOnstituinte' · 
* PAULA CASTRO 

"Que institucións próprias , 
_. do seu autogoverno e admi

nistración define o Estatuto 
_ de Autonomia de Galiza e cal 

pode ou debe ser a sua futu
ra configuración para afron
tar os retos que apresenta o 
novo século XXI", que trans
formacións cabe agardar das 
estruturas políticas, o papel 
que deben xogar as entida
des locais ou a definición 
dun sistema de financiamen
to permenente e estábel dos 
entes territoriais, son algun
has das cuestións que pro
pón o presidente da ponén
c;i a Estatuto ·e tnstitucións, 
Alvaro Rodríguez Bereijo, pa
ra encetar ~ análise prospec
tiva do estudo Galiza 2010. 

Lonxe d.e apresentar o modelo 
autonómico plasmado na Cons
titución ou a vontade constituin
te corno "un loábel proxecto de 
racionalización", Xosé Luis Mei
lán Gil entande que do que se 
trataba, no momento da sua re~ 
dacción era de "resolver un pro
blern a político, constituido fun
damentalmente polo País Basco 
e Catalunya e de situar á Galiza 
corno cornunidade autónoma 
que podia acceder á autonomía 
plena, segundo se plasma na 
disposición transitória segunda". 

Sen embargo, a posterior evolu
ción amasa, ao entender de Mei
lán, "a desnaturalización da von
tade do constituinte", cunha ten
déncia á hornoxeneización, pola 
via das cornpeténcias na que se 
afondou ainda rnáis coa LOAPA 
(Lei Orgánica de Harrnonización 
do Proceso Autonómico). 

Esas progresivas arnpliacións ti-
, \ veron corno consecuéricia que 

comunidades corno Galiza, que 
accederan directamente á auto-
n o mi a plena tiveran "menos 
competéncias que as que acce- -
deran pola via lenta", polo que 
conclue que "os partidos na
cionalistas asinantes da Decla
ración de Barcelona estarían 
máis ·cerca da vontade consti
tuinte, se se excluen manifesta
cións de autodeterminación". 

• I • ' 1 • 

Xosé luís ~Ión, na fdo con Antóniq Fontenla, presidente da Confederación de Empresarios 
da Corvña, nun acto da PP, foi quen _tivo a posición máis abemi entre todos os ponentes. 

Ademais, asegura que o estado 
autonómico, "non é reconducí
bel", sen máis cara un .estado 
federal e que a ·ordenación 
constitucional debe perseguer, 
alén da racionalización da orga
nización do estado a integración 
das nacionalisdades históricás. 

En todo caso, considera que dar 
por ,pechada a cuestión autonó
mica "quizais non sexa, alome
nos dialécticarnente, convinte 
desde a perspeitiva dos benefi
ciários da disposición transitória 
segunda, para os distintos efei
tos, por exemplo, en relación 

coa posíbel reforma do Senado". 

Proceso p·echado · 

Mentres que Meilán Gil cuestiona 
o actual estado de causas, outros 
autores parten de posicións ben 
distanciadas. Xaime Rodríguez
Arana Muñoz afirma que "España 
goza dunha descentralización po
lítica estábel, ampla e razoábel" e 
considera que o desafio máis re
levante en matéria de descentra
lización territorial é "saber se a 
Xunta de Galiza será capaz de 
delegar e tra11sferir cornpeténcias 
aos entes locais". 

Rodríguez-Arana non se queda 
aí e asegura que "co estatuto na 
man, Galiza asume desde a sua 
constitución corno Comunidade 
autónoma todas ás cornpetén
cias posíbeis" e que xa están fi
xados "solidamente" os alicerces 
da arquitectura autonómica. 

O autor resalta que para chegar 
a esta situación ''tivo que ser AP 
quen fixese o esforzo de reco
brar o pulso político autonómico, 
pois o PSOE acabou esclavo da 
sua obediéncia a Madrid" e acu
sa ao nacionalismo galego dos 
anos 60 de rachar co pensa
rnento galeguista, porque a dife
réncia do nacionalismo basco e 
catalán, optaron "por unha estra
téxia de axitación social e ruptu
rismo que os illa da dinámica po
lítica e que os conduce a divi
sións inacabábeis". Rodríguez
Arana destaca, sen embargo, o 
papel que na actualidade xoga o 
BNG porque entande que "vai 
atemperando paseniñamente os 
esquemas independentistas". 

Estado federal 

Cunha interpretación semellante 
canto ao artellamento territorial 
do estado e ao desenvolvimento 
do Estatuto apresenta a sua ex-

posición Roberto Blanco Valdés. 
Ao seu entender, "tras máis de 
20 anos de fondo e ininterrompi
db proceso descentralizador, o 
español é actualmente, de feito, 
e ainda que exista unha tendén
cia rnaioritária a denominalo de 
outro modo, un auténtico Estado 
Federal, perfeitarnente compa
rábel a calquer dos existentes 
no mundo". 

Diante desta interpretación 
Blanco Valdés conclue que "sur
prendentemente seguimos hoxe 
en Galiza presos da parece que 
eterna discusión sobre o proble
ma da chamada estrutura terri
torial do noso ~tado democráti
co, cando tal problema só existe 
para os que, desde as suas pró
prias posicións de part ido, tan 
lexítirnas pol íticamente como 
rninoritárias socialmente, impug
nan o actual modelo autonómico 
e defenden un modelo diferente 
de o-rganización territorial". 

Tarnén dá por concluido o de
senvolvimento do estado de
mocrático descentralizado, Xo
sé A. Portero Malina, quen á 
sua vez, acusa ªº' nacional is-: 
mo de ser que pon os atrancos 
para estabilizar a convivéncia 
política dos galegas.• 

Comportamentos pouco democráticos do governo galego 
Portero Malina destaca os pe
rigos derivados de que un par
tido obteña a maioria absoluta 
e se manteña no poder duran
te várias lexislaturas -seguidas 
dada a posibilidade de "desen
volver compmtamentos que , 

· producen consecuéncias inde
sexábeis desde o que son, ta
mérl exixéncias inequívocas 
da democrácia". 

Desde esta perspeitiva, valora a 
situación democrática galega co
mo "manifestarnente rnellorábel", 
dados os comportamentos e 
práticas políticas que se dan 
desde o poder. Entre outros, 
Portero Malina reclama maior 
· transparéncia na información en

. tendendo que esta non ' se pode 

re.ducir simplesmente á que re
clama a oposición para exercer 
o seu_labor de control do execu
tivo, senón que debe facilitarse 

· tamén o acceso á sociedade. 

A sua crític,a retírese en concre
to ao "indisimulado uso da TVG 
como instrumento desde o que 
a información política se substi
tue poía información da acción 
do poder e do partido que o 
sustenta" destacando a aüsén
cia de espazos de debate ou a 
auséncia da oposición. Unha si
tuación que califica como "es
candalosa" e que extende ta
mé.n ao "máis que discutíbel" 
mecanismo das subvencións 
destinadas-aes méios de cornu- . 
nicación privados, q_u.e supón, 

ao seu entender un límite para 
as suas liberdades. 

Outro ámbito no que se mani
,festa a precariedade dos com
porta me n tos democráticos 
constitúeno os organismos pú
blicos "de control , como o Con
sello da CRTVG, o Consello 
de Cantas ou o Consello de 
Universidades. Malina asume 
que son instrumentos para un
ha política, pero advirte que 
"non é apropriado convertelos 
en apéndices do governo". Co
mo alternativa para mellorar o 
seu funcionamento e para 
"rescatar eses espazos para a 
sociedade", propón que se in
corporen a eses organismos 
públicos "cidadáns non suxeitos 

á estrita disciplina partidária". 

Alén diso, Malina fai referéncia 
ao "sistema de expólio", segundo 
o que, o partido gañador cae na 
tentación de dispoñer dos recur
sos públicos a modo de "incenti
vos xeralizados para as suas 
xentes", tentación na que se caiu 
en Galiza, coincidindo cunha eta
pa de afluéncia de grande canti
dade de recursos. Uns incentivos 
que se basearon en critérios polí
ticos rnesturados "cos próprios 
do fan11tiarismo amoral firmemen
te arraigado en sociedades clien
telares". Superar estes compor
tarnentos é o grande reto que, 
para Malina, ten Galiza para me
llorar a calidade democrática de 
cara ao 2010. + 
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Aposta polas áreas ní~tropolítanas no ~eu libro A Galicia EmprendedO(a 

Pérez Touriño propón un 'novo pacto territorial' 
no que as Deputacións queden 
reducidas a prestadoras de servicios 
*B. LAXE 

"As Deputacións deben de 
reducir as suas funcións á 
prestación de servícios de 
equipamento, empregando 
critérios obxectivos", propón 
Pérez Touriño no seu libro a 
Galicia Emprendedora, que 
ven de editar Xerais. Pola 
contra, aposta polas áreas 
metropolitanas e o municipa
lismo como xeito de organi
zar territorialmente Galiza. 

Pérez Touriño propón en A 
Galicia Emprendedora a sua 
oferta política "para impulsar 
un proxecto político coa capa
cidade e forza suficiente para 
lograr o progreso e a moderni
dade de Galiza". Parte do ma
nifesto que realizou cando se 
apresentou ás primárias no 
PSdG-PSOE para ser candida
to do seu partido á presidéncia 
da Xunta e do discurso pronun
ciado recentemente no congre
so no que renovou o seu cargo 
de secretário xeral. 

Touriño propón unha nova so
ciedade galega na era da glo
balización e nunha sociedade 
en transformación onde a eco
nom ia esteña ao servicio das 
persoas, o coñecimento sexa a 
grande oportunidade de desen
volvimento e na que os febles 
esteñan defendidos fronte aos 
poderes do mercado usando 
os principios da socialdemo
crácia pero adaptados ás cir
cunstáncias galegas. 

Tamén defende a idea dun de
senvolvimento económico sos
tíbel , co pleno emprego e o freo 
do declive democrático como 
metas. Para logralo, postula co
mo princípios decisivos a edu
cación "e a superación do mini
f un dismo cultural e mental". 
Neste senso, pretende que a 
sua política "atalle as desigual
dades, defenda á família que 
segue a ser vulnerábel, darlle 
oportunidades á xente nova e 
ás mulleres, millorar a sanidade 
e protexer as pensións". 

Define o seu proxecto político 
como de "marcado acento mu
nicipal i sta", demandando o 
trasvase das competéncias au
tonómicas aos concellos. De
fende. o "federalismo solidário 
baseado na lealtade e coope
ración" como xeito de relacio
narse Galiza coas outras co
munidades e define a "realida
de nacional, a realidade gale
ga, como complexa, na que 
convien culturas e formas de 
pensar moi diferentes". 

Touriño "entende o concepto 
de Galiza-Nación como un pro
ceso· político no que os cida
dáns participamos na cons
trucción nacional, non como 
unha realidade inmutábel que 
proceda da História, imposta 
por riba da libre vontade dos 
cidadáns, senón como un pro
xecto de convivéncia, baseado 
na libre vontade, na soberania 
dos cidadáns". -

"Primeiro GaÍiza. Galiza en 
España. Galiza en Europa, pe
ro primeiro Galiza. Aspiro a 
transformar Gafiza dándolle 
yoz a todos os· galegas pro
gresistas, mediante un proxeto 
de e para a comunidade que 
defenda a identidade própria, 

que compartimos e que nos 
identifica aos galegas. Co seu 
próprio veículo de expresión, 
a nosá língua e os nasos sím
bolos culturais", escrebe. A, 
sua idéa é "acadar máis capa
cidade de autoxestión para 
Galiza".• 
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A FPG non está integrada, de partida, no Processo Espiral 

As organizacións independentistas 
- . 

inician un proceso de Unificación 
~P.C. conformar as tres comisións que grar que Galiza, no século XXI 

elaborarán os te~tos político, ide- se dote dun estado próprio". Mo-
As siglas de diversas organi- olóxico e organizativo a debater rais pontoaliza ademais que un-
zacións independentistas di- nos foros das distintas comarcas. ha decisión desas características 
luiranse nun novo e único par- O 20 de Maio darase por pecha- deberá tomala a Asemblea Na-
tido q~e aspira a consolidarse do o prazo de inscripción e a cional ou a futura dirección ·na-
como cuarta foza política do princípios ·de Xuño, probabel- cional .e dependerá da "oportuni-
país baixo.a fórmula de unida- mente o dia 2, celebrarase a dade, capacidade e obxectivos". 
de popular, "uoitária; plural e Asemblea Nacional Constituinte. 
de masas". O proceso, alcu- · Entre as organizacións de proce-
mado como Processo Espiral, Obxectivos políticos déncia dos militantes que confor-
acaba de iniciar a sua andaina marán esta nova formación políti-
e culminará, logo da apresen- Tras da celebración · da Asemblea ca atópanse Primeira Linha 
tación e debate dos textos po- Nacional quedará constituida a (MLN), AMI, e as Asembleas Po-
lítico, ideolóxico e organizati- nova formación política da que pulares de Compostela, Coruña 
vo, na Asemblea Nacional Morais sinala como un dos seus e do Noroeste. Ademais, a porta-
Constituinte, a celebrar a prin- -principais obxectivps, o de dotar "a voz nacional Ester Mariño sinala 
cípios do mes de Xuño. Os Gali?a e as suas clases popula- que entre os 25 membros da 
portavoces nacionais da xes- res" dunha ferramenta política e xestora atópanse persoas "de re-
tora que dirixirá o proceso, sentar as bases de reorganización coñecido prestíxio" nos seus dis-
eludiron explicar se se sumará . do MLNG, coa fin de "defendernos tintos ámbitos de traballo, nome-
tamén a FPG ou se se rnanti- das agresións que his.toricamente adamente, sindicalistas da CIG e 
veron contactos con esta or- vimos sofrendo por parte de Espa- da CUT, membros do movimento 
ganización independentista. ña e das superestruturas interna- estudiantil AGIR, do movimento 

cionais do capitalismo". estudiantil MNG, antimilitaristas, 
"Non estarán como tales as distin- insubmisos, activistas do ecolo-
tas organizacións senón que es- Alén diso, pretenden "o recoñe-_ xismo, do asociacionismo cultu-
tará todo o independentismo atra- cimento do exercício do direito ral, do Movimento Defesa da Un-
vés dunha afiliación individual, to- democrático de autodetermina- gua e expresos políticos. 
mando o carácter de unidade po- ción " e converterse nun referen-
pular". Esta é unha das peculiari- te social, "máis alá das esporádi- Mariano Abalo da FPG conside-
dades da organización que se cas, descoordenadas e virtuais ra que o feito de '.'non estar nos 
pretende constituir e que destaca- accións e propostas que até o aí é dabondo significativo e ex-
ba na apresentación do Processo momento vimos realizando". plícito". Ainda que non descarta 
Espiral un dos seus portavoces "a unidade de acción dun frente 
nacionais, Antom Garcia Matos. Os parámetros ideolóxicos nos independentista desde a es- -

que se basea son os de 'índepen- querda" Tamén subliña que é 
Con este modelo de artellamen- déncia e socialismo", frente ao pa- preciso que se dean pasos cara 
to interno preténdese superar, pel que definen como "sucursalis- "unha clarificación teórica e prá-
segundo explicaba outro dos ta" de PP e PSOE e frente ás "es- tica" que dea consisténcia a pro-
portavoces nacionais, Carlos téreis alternativas autonomistas" e poslas como o Proceso Espiral. 
Morais, "a división histórica que consolidarse como unha forza 
persiste no Movimento de Libe- "antisistémica". En todo caso, Abalo abre o aba-
ración Nacional Galego (MLNG) no e tala dunha unidade de ac-
e aplicar a fórmula máis demo- Ainda que non descartan a posi- ción do nacionalismo ''frente ao 
crática e representativa, a máis bilidade de apresentarse a unhas proceso de criminalización do 
lexitimadora, para un proceso eleicións autonómicas nun futuro nacionalismo, mesmo contra 
transcendental como este". próximo, este ponto non se ato- forzas nacionalistas que non 

pa entre os seus obxectivos. A son de esquerda, que se ten 
Para iso, escolléuse unha xesto- sua prioridade seria a de "consti- posta en marcha desde os parti-
ra de 25 persoas encarregadas tuirnos en 4ª forza política, orga- dos estatais, nomeadamente PP 
de coordenar o proceso e de nizar a resisténcia nacional e lo- e PSOE", comenta.+ 

Dez manifestantes feridos cando a APC pretendia tapar un ha cámara de vixiláncia 

Carga policial en Compostela nun acto independentista 
porque a un policia 'feríronlle un dedo1 

O Xoves 14 de Decembro pro
duci use unha carga contra un 
grupo de cincuenta persoas que 
participaban nunha mobilización 
pacífica da Assembleia Popular 
da Comarca de Compostela 
dentro dunha campaña pola li
berdade de expresión. A policia 
interviu, sen mediar provocación 
e sen avisar cando os manifes
tantes trataron de instalar unha 
escaleira coa que, simbolica
mente, ian tapar unha cámara 
de videovixiláncia. 

A policia di que houbo dous ac
tos prévios que motivaron a 
carga: "un intento de inutilizar 
unha cámara de vídeo vixilán
cia" e o feíto de que un membro 
das forzas da arde foi "agredi
do" e resultou ferido no quinto 
dedo. Xustificaban asi unha 
carga violenta que provocaba 
vinte contusionados, dos que 
dez tiveron que receber asis
téncia hospit~lári~ ... 

'.\ l. .. ii, . i • ..... ... 1 

o resto das fontes coinciden en 
sinalar que non houbo provoca
ción prévia e que a manifesta
ción, comunicada segundo mar- -
ca a lexislación á Subdelegación 
do Governo, discorria con abso
luta tranquilidade até que os ma
nifestantes trataron de instalar 
unha escaleira coa que aceder a 
unha cámara de videovixiláncia 
na ·praza de Cervantes, cámara 
que ian tapar simbolicamente 
cunha bolsa de plástico. Era a 
forma que tiñan de protestar 
contra o que a APC considera 
"un grave problema de recorte 
das liberdades cívicas funda
mentais", en concreto a restri
ción do direito á liberdade de ex
presión, xa que ademais das nu
merosas cámaras que hai nas 
ruas, en Compostela unha rigo
rosa ordenanza non permite nen 
a colocación de cartaces en pa
redes encintadas e persegue se
veramente calquer infración da 
mesma. Mesmo un concelleiro 

• \, ... lo,, ... 1. 1 1,, , . i.. ' .... ' 1 ... 

nacionalista recoñeceu que a or
denanza "está obsoleta". 

En todo caso, .a policia actuou 
cunha violéncia desproporciona
da cando este grupo de manifes
tantes· realizaba un .acto que se 
emarcaba dentro do direito á li
berdade de expre.sión. A Assem
bleia Popular da Comarca de 
Compostela atribuiu .a contun
déncia policial a un intento de 
"desprestixiar, criminalizar e mar
xinaliza~ á esquerda independen
tista". Igualmente, considera que 
hai unha táctica policial de "fa
cernos cair na dinámica de dar 
resposta aos set.is ataques". Un
ha portavoz desta organización 
aclarou que "non irnos facer ac
tuacións respostando ás provo
cacións da policia, senón que as 
nosas actuacións serán políticas 
e respostando a razóns sociais". 
Por outra banda, os feridos apre
se ntaron denúncia diante dos 
xulgados de Compostela.+ 

Outra 
interpretación 
das vacas tolas 
George Monbiot, comentarista 
do 1'HE GUARDIAN pon en 
dúbida a causa do mal das va, 
cas tolas. "Desde 1988, Mark 
Purdey, gadeiro de Somerset 
(Grande Bretaña) entestouse 
en que a ciéncia non prestara 
atención ás causas verdadeiras 
da Encefalopatia Esponxiforme 
Bovina (EEB). Publlcou unha 
investigación que armara enor, 
me barullo e costoulle incluso 
que lle queimasen a casa. O 
que di é que os prións, as pro, 
reinas do cerebro que parecen 
responsábeis da EEB, están pa, 
ra protexer ao cerebro das pro
piedades oxidantes dalgunhas 
sustáncias químicas que se acti, 
van cando interveñen axentes 
coma os raios ultra,violeta. 
Cando as proteinas teñen pou, 
co cobre e manganeso en exce, 
so, o manganeso ocupa o lugar 
do cobre e prodúcese o prión. 
Ou sexa: a proteina altérase e 
p.erde a sua función. Purdey 
asegura que a EEB apareceu 
nos 80 en Grande Bretaña por, 
que o ministério de Agricultura 
obrigou aos gandeiros a tratar 
as bestas cun insecticida orga, 
no,fosfatado coñecido como 
Phosmet, a doses máis altas que 
as que se usaban no resto do 
mundo. O Phosmet extendiase 
sobre o espiñazo do animal. 
Mark Purdey probou que o 
phosmet absorbía o cobre ao 
tempo que vacas e touros 
comían pienso de carne de ga, 
liñas de granxa que foran 
alimentadas con suplemento 
de manganeso para incremen, 
tarenlle a posta de ovos. Os 
priones déronse por teren as 
proteinas cerebrais das vacas 
moito manganeso e pouco co; 
bre. Purdey di que o contáxio 
entre Grande Bretaña e Franza 
non ten explicación léxica, pe, 
ro que as cousas cadran cando 
se sabe que os ingleses foran os 
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primeiros en aplicaren o Phos, 
met e despois viran os bretóns. 
Na Bretaña apareceran 20 dos 
28 casos do, Estado fráncés. O 
gadeiro de Somerset di que a 
extensión 'da EEB pode seguirse 
polo rastro da aplicación do in, 
secticida Phosmet. A investiga, 
ción levouno a Islándia, Colo, 
rado, Slováquia e Sardinia on, 
de descobreu que a maioria dos 
casos dábanse en terras altas, 
onde a función dos ultra,viole, 
ta é máis intensa. O ministério 
de Agricultura, que ten unha 
relación tan vella como estreita 
coa indústria agro,química fuco 
todo o posíbel por desautorizar 
a Purdey, pero agora unha 
equipa de bioquímicos de 
Cambridge confirma que a sus, 
titución de cobre por 
manganeso converte aos prións 
en axentes infecciosos da EEB. 
Se é como din, a Purdey vanlle 
ter que dar o prémio Nobel".+ 

Destrucción 
da Galiza verde e 
brava 

A TRABE DE ÜURO publica 
un editorial titulado Contra a 
trabe da alcatrán no que denún, 
cia "a desrrución que non 
semella ter freo da Galiza verde 
e brava". O artigo de fondo ad, 
virte que "a paisaxe, primeira 
percepción que moitas veces 
remos do dano ambiental, mu
da baixo a presión dun urbanis, 
mo salvaxe ou ausente (que 
previsibelmente empiorará coa 
liberalización do solo recente, 
mente aprobada polo Govemo 
central, ante a impasíbel com, 
pracéncia do Govemo auton& 
mico usurpado nas suas campe, 
téncias); o irresitíbel avance 
dos eucaliptos {que se multipli
caron por dez nos últimos 15 
anos) á par que se destruen as 
nasas características fragas e a 
diversidade forestal; e a ausén
cia de planificación de medidas 
de grande impacto como as lo
calizacións de mini,encoros e 
parques eólicos. ( ... )Poden fa
lar a esgalla do turismo rural, 
pero pouco se fai para manter 
visitábeis e disfrutábeis amplas 
zonas do território afectadas 
pola contaminación caracterís, 
tica da grande expansión da ca, 
bana gandeira: a producion 
masiva de xurros, o mal ente, 
rramento de animais, a crecen, 
te utilización de plásticos para 
envolver a herba que finalmen, 
te quedan abandonados nas co, 
rredoiras. ( ... ) A pouca indús, 
tria que ternos é agresiva co 
médio até níveis límite. Un sei, 

TASIO/HIKA 
tor depredador dos re, 
cursos naturais e 
profundamente agresi, 
vo é o da pedra, onde 
para poder comerciali, 
zar unha tonelada se 
destrúen 99. A 
indústria madeireira vi, 

· rada para a trituración é 
a responsábel da 
difusión invasiva do eu, 
calipto nos nosos mon, 
.tes e mesmo, cada vez 
máis, TI8.$ fértiles terras 
agrícolas ademais de 
que algunha delas coma 
a celulosa de Ponteve, 
dra contamina de xeito 
abusivo o ar e a ria".+ 



GALIZA 
21 DE DECEMBRO DE 2000 ANOSATERRA 

C~MARCAS 

01 menu1 navideños terán que prescindir da ameixa de Canil. 

O BNG solicita do Governo central e Xunta 
axudas para paliar os danos do temporal no sector marísqueiro 

Sen amei.Xas nos xantares de Nadal 
'* P. BERGANTtf;íos 

Enfrentarse aos danos mate
ria is provocados polas in
nundacións en moitos foga
res ou á perda das colleitas 
non é a única resaca que o 
temporal delxa para as festas 
do Nadal. lrremediabelmente 
o menu de moltas famílias val 
ter que mudar e prescindir de 
platos como as ameixas polo 
estrago que as riadas fixeron 
nos bancos de produción. 

Un dos sectores máis perxudi
cados polo último temporal foi o 
marisqueiro. O incremento do 
caudal dos ríos e como conse
cuéncia a baixa salinidade das 
augas, sobre todo nas zonas de 

. 
ria máis interiores, estragou 
bancos de mariscos nas datas 
nas que son máis demandados 
para formar parte dos xantares 
e_ ceas de Nadal, Fin de Ano ou 
Reís. Precisamente a choiva in
crementou espectacularmente a 
mortandade dos moluscos bival
vos nun momento no que os 
mariscadores se benefician da 
suba dos prezos que os molus
cos acadan no mercado. 

Á vista do acontecido en zonas 
como Noia ou Vilagarcia, nas 
que se perdeu tanto o marisco 
de parque como de cultivo libre, 
o BNG ven de demandar que o 
Governo central e Xunta artellen 
as medidas necesárias para pa
liar os danos no sector. 

As relacións 
banca~industriá 
en Galiza 
Ramón Y áñez Braxe 
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Segundo explica Bieito Lobeira, 
autor da proposición que a for
mación nacionalista apresentou 
no Parlamento, unha interven
ción decidida da Xunta poderia 
contribuir a paliar as secuelas 
que sen dúvida vai deixar este 
temporal, e recuperar para a 
próxima campaña o estado dos 
bancos de marisqueo. 

O deputado mantén gue o Go
verno galego deberia realizar, de 
xeito urxente, unha valoración e 
cuantificación das perdas oca
sionadas nos distintos bancos e 
criar liñas de axuda a fundo per
dido, dirixidas ás entidades de 
interese público do sector (con
trarias, agrupacións, cooperati
vas e asociacións), con carácter 

de urxéncia. frian destinadas a 
paliar as perdas dos traballado
res, que teñen rentas que na 
maioria das veces non son satis
fact0rias. Finalmente aponta a 
necesidade de adoitar medidas 
para a recuperación dos bancos 
danados, dos que cumpre subs
traer as ameixas danadas. 

O seu compañeiro Guillerme 
Vázquez, que deu canta desta 
situación no Congreso, explica 
que como medida que comple
mentária ás que poida estabe
lecer a Xunta, o Governo cen
tral deberia artellar tamén algun 
tipo de axuda. 

Sen babosa e xapónica 

O temporal afectou de maneira 
especial ao interior das rias. Asi 
por exemplo as choivas deixa
ron sen ameixa aos parques de 
cultivo de Carril e provocaron 
pardas que a asociación de par
quistas cifrou en tres mil millóns 
de pesetas. Nesta zona estra
gouse toda a ameixa das varie
dades babosa e xapónica e o 
50% da variedade fina. 

A situación non afecta só aos 
parques e é estensíbel ás zo
nas de libre marisqueo. Do 
mesmo xeito a mortandade 
afectou a ameixa comercial pe
ro tamén ao molusco en creci
mento e á semente. Xosé Luis 
Villanueva Vice11te presidente 
da asociación de parquistas 
explica que a situación é "gra
vísima" xa que os parques tar
darán aproximadamente un 
ano e médio ou dous anos en 
volver a ter exemplares para 
distribuir no mercado.• 
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O concello da Coruña 
edita un calen.dário 
co topónimo deturpado 

O calendário vai 
acompañado dun texto en 
castellano e inglés asinado 
por Carlos Martínez Barbeito 
que se titula La Coruña. 
Balcón del Atlántico, e que 
obvia tanto a Lei de 
Normalización Lingüística 
como a normativa ao feito no 
relativo ao uso do topónimd, 
que oficialmente só é en 
galega, como tamén recolleu 
unha senténcia firme do 
Supremo contra ese 
concello. Francisco 
Vázquez, recén nomeado 
Cabaleiro do lmpério 
Británico, xustificou a escolla 
lingüística porque se enviaba 
a "persoalidades de fara de 
Galiza", pero non explicou o 
porque da deturpación do 
topónimo.+ 

O portavoz do PP 
de Rairiz de Veiga insulta 
ao alcalde e fai apoloxia 
da pena de morte 

"Ignorante, incompetente, 
inepto e irresponsábel" 
son os insultos cos que se 
retire ao alcalde de Rairiz 
de Veiga, Xosé Xaquin 
Rodríguez Ambrosio 
(BNG), o portavoz do PP 
nalocalidade,Xosé 
Fernández, nunha carta 
enviada ao concello na 
que culpa ao edil dos 
danos causados polo 
temporal. Fernández, que é 
coronel capellán afirma, 
que se ve abrigado "non a 
peder a sua cabeza 
-porque está abolida a 
pena de morte- pero si a 
sua fulminante demisión". 
O alcalde puxo o 
documento en 
coñecimento do Ministério 
Fiscal, por si este 
considera que pode existir 
algun tipo de delito.+ . 

Demandan que 
a Xunta apoie a Muralla 
con ormmentos 

Co obxectivo de acadar o 
compromiso dos poderes 
públicos coa conservación e 
promoción da Muralla de 
Lugo, o BNG vén de 
apresentar unha iniciativa no 
Parlamento.na que solicita 
que a Xunta invista 50 
millóns no monumento. Pilar 
Garcia Negro, a deputada 
autora da iniciativa solicita 
tamén a·sua inclusión nos 
programas de promoción do 
Xacobeo e explica que no 
proxecto de orzamentos do 
Executivo para o ano 2001 
non se contempla nengunha 
partida para a Muralla. A 
formación nacionalista 
tamén pede outra partida de 
cen millóns para 
acondicionar o casco 
histórico e outra similar para 
a conservación dos 
xacementos arqueolóxicos 
da cidade.t 
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Os armadores calculan unhas perdas de 5.000 millóns polos novos recortes. Cento vintecinco bGrcos galegos pescan no Gran Sol. 

Canarias acusa ao governo de Santiago .de preferir as subvencións á pesca 

A Xunta e o Governo central apoicín 
outra reconversión da frota do Gran Sol 
9* G. LUCA 

A comision de Pesca lanzou 
venres 15 outra carga de pro
fundidad e sobre os barcos 
do Gran Sol: por riba dunha 
frota que xa queimou o 50% 
da sua capacidade · á conta 
dos sacrifícios exixidos polo 
Periodo de Adesión, os quin
ce _queren recortar a pescada 
do Gran Sol nun 46,8%. A Xun
ta manifesta a sua vontade de 
reconvertir a frota co que cer
tifican a acusación do Gover
no canário: en Santiago pre
firen as subvencións á pescar. 

cantidade de 61.000 toneladas 
de redución que estaba no bo
rrador, unha cifra espantallo 
usada para abrir debate e que 
nunca se considera con serieda
de. Landín parecía contaxiado 
daquela polo entonces ministro · 
Jesús Posada, qué estaba en
cantado por regresar ·de Bruxe.:. 
l_as con menos pesca. 

Con eses antecedentes, mal po
día o governo de Santiago xusti
ficar o. novo golp_e da comisión 
de Pesca. A Xunta dalle a razón 
aos armadores no seu pesimis
mo pero, a seguir, conf1ia na boa 
evolución das campañas, un vo-

As novas cotas ven a maiores da to de explicacion incomprensibel 
que se aplicara en Febreiro pa- tendo en canta que os indicati-
satjo, _dun 18% para a mesma vos de capturas máximas só au-
espécie. Como naquela ocasión, mentan no caso do lírio, unha 
a rebaixa da comisión de Pesca espécie que vai para ·fariñar po-
fornece argumentos a Marrocos la sua fartura e baixo prezo_. 
para bloquear o novo tratado do 
banco Sahariano. Os armadores Os canários 
ten toda a razón para se alarmar: critican á Xunta 
a espécie de preferéncia para o , 
mercado galega fica en menos O Governo autonómico e o Go-
de doce mil· toneladas cando a verno central están abertos a cal-
rebaixa anterior (17.000) sinala- quer próposta, a penas un eufe-
ba un mínimo histórico, con a pe- mismo que non ten máis que un-
nas o 7% do que se pescaba hai ha traducción: oferecen pagar con 
catorce anos. Por riba, outras es- cotas de reconversion o amarre 
pécies coma a rabada ou o ra- de barcos. Non asi os armadores, 
pante perdian un 11 % e .. un 9% que gardan na recámara outras 
de cota, cando o informe biolóxi- espécies (marucas, solas, perros) 
co de Febreiro anunciaba unha bentónicas Os dous governos en 
franca recuperación dos bancos: sintonia partidária (amigos, na ex-
No Gran Sol, hoxe esculcado dia presión da Fraga), preparan a to-
e noite por toda unha frota de vi-·· gueira para queimar tonelaxe 
xiáncia aérea, pescan 125 bar- moito antes que ninguén tale de 
cos galegas. O informe biolóxico amarrar barcos. Os feitos veñen 
da comisión non pode ser piar: en axuda do vice-conselleiro de 
colapso da pesqueiria. Pesca do Governo canário cando 

critica á Xunta por estar máis pre-
Ante os cortes de Febreiro pa- ocupada palas axudas aos para-
sado, ao conselleiro de Pesca dos que por seguir pescando. 

. Amáncio Landín faltáralle un 
chisco para celebrar con fogue- Claro que todo é relativo como 
tes o novo asalto á capacidade asegura o ministro de Pesca es-
pesqueira galega (que, polo de- pañol, Arias Cañete: se os bar-
máis, se pro'metera asegurada cos do Gran Sol perderon a me-
dentro da UE) ainda que para tade do que antes podían calar 
iso tixase como reteréncia a tamén podian ter ficado sen o 

71 % como pretendía a Comi
sión. Mellar celebrar o 46,8% 
que ter que facer un funeral polo 
71%. 

O Ministro de Pesca de Aznar 
parece non comprender a impor
táncia cualitativa do que se per
de e reclama comprensión e re
coñecemento da opinión pública 
Por ter loitado en solitário na Co
misión de Pesca. Con horas de 
diferéncia desta. lacrimosa recla
mación de méritos do ministro 
Cañete, o deputado do PP e re
presentante da comision de pes
ca no Parlamento europeu, Da
niel Varela, defendía en Vigo o 
traballo da Comisión na nego
ciacion con Marrocos. Na sua 
opinión, a pesca está ao máximo 
nível dentro do governo da UE, 
ainda que esta opinión non se 
corresponda para nada coa ma
neira de campar de Rabat, coas 
costas cobertas polos intereses 
económicos de Franza, ne co 
anúncio dos totais Admisibeis de 
Captura (TAC) máis baixos da 
História para o Gran Sol, precisa
mente nas espécies de preferén
cia para Galiza. O discurso de 
Varela, deputado silente no Par
lamento da UE durante 13 anos 
(nen unha iniciativa), produce in
quedanza entre os armadores 
que non se senten representa
dos na comisión de Pesca e per
guntan ao deputado do PP o sig
nificado da expresión máximo ni
vel, como aluslón a unha autori~ 
dad máis importante que a do 
próprio representante dos votos. 

Os armadores van pedir ao Go
verno central campañas hidrográ
ficas de referéncia para os cala
doiros recortados, algo que o de
putado do BNG Guillarme Váz
quez xa reclamou o dia 17 pasa
do en forma de proposición non . 
de lei no Congreso, para que se 
estuden zonas e épocas do ano 
nas que producen almeiros de 
cría e establecer as vedas.• 

A volta das políticás 
centralizadoras 

MANUELCAO 

En todos os frentes asistimos a unha ofensiva ren~vada do 
proceso de valeirado das competéncias autonómicas. O res, 
paldo coordenado dos dous grandes partidos estatais, PP e 
PSOE, a prol das políticas asimilacionistas aparece mesturado 
co combate á violéncia terrorista senda, deste xeito, máis do, 
ado de dixerir pala cidadania e a feble sociedade civil españo, 
la. A emerxéncia do franquismo sociolóxico, só desactivado 
en parte nos 13 anos de govemo do PSOE, está a pasar factu, 
ra agora que o Estado está a quedar sen competéncias e poder 
efectivo polo proceso de integración e globalización económi, 
ca e pola cesión de soberania ás institucións europeas. Con 
nitidez, obsérvase unha volta aos problemas mal resaltos ao 
longo da história referidos á problemática territorial sufocados 
e adiados, no curto prazo e de xeito desordenado, coa posta en 
marcha do chamado Estado das Autonomias. Enumeramos 
algunhas das políticas ou estratéxias encetadas pala nova 
maioria popular e apoiadas pala maior parte da PSOE. 

l,, Desde o ponto de vista político, a intenció de PP e 
PSOE de utilizar a Constitución como límite insuperábel Pª' 
ra calquer avance autonomista vese corroborada pola xerali, 
zación do feito autonómico con idénticas competéncias ás 17 
CCAA máis Ceuta e Melilla. O edifício constitucional ape, 
nas diferiria dos modelos centralistas de 52 províncias gover, 
nadas desde Madrid. A percepción do Estado autonómico 
dun Rodríguez Ibarra ten poucas diferéncias coa de Mayor 
Oreja, poñamos por caso, e ambas tenden a prevalecer nos 
dous grandes partidos estatais. O novo líder do PSOE, Rodrí, 
-guez Zapatero, está a ser controlado de facto pala maioria 
guerrista e pouco tardou en desmarcarse das posicións mo, 
demizadoras tipo Maragall, sexa por necesidade ou por con, 
vicción. Deste xeito, a iniciativa política pertence na sua to
talidade ao Partido Popular que non atopa contrapesos érios 
pese aos evidentes erros cometidos e pese aos cámbios nega, 
tivos na situación económica, social e laboral. Neste ponto 
os sindicatos estatais empezan a asemellarse perigosamente á 
Organización Sindical do franquismo. 

2.' Desde o ponto de vista económico, a política intervencio
n ista avanza sen dificuldades albiscándose a estabilización do 
novo mapa de poder económico español asentado nos secto, 
res privatizados baixo control público e na orientación políti, 
ca dalguns investimentos e infraestruturas públicas ou priva, 
das. A problemática fiscal irase complicando sendo perceptí, 
bel nas políticas de limitación do déficit ás autonomias e na 
liorta que se aviciña pala negociación do novo sistema de fi, 
nanciación· autonómico o conflito directo entre as zonas máis 
ricas e autonomistas e as máis pobres e receptoras de fondos. 

lmaxe do atentado de ETA contra un concelleiro do PP en Barcelona. 

J ., Desde o ponto de vista cultural, as políticas uniformizado, 
ras maniféstanse nas regulamentacións e reformas educativas 
sobre o ensino da história e das humanidades en xeral e, sobre 
todo, no peso abafante que exercen os meios de cÓmunica, 
ción españois na definición e modelación da opinión pública 
castigando aos grupos minorizados ao ostracismo e á marxina, 
ción, cando non ao puro linchamento. Rexurde a vella ideo, 
loxia dominante e "unha información manexada e guiada se, 
mellante ao chamado "parte" de xeito que, salvo algunha ex, 
cepción, todos os meios de comunicación din xa o mesmo. 

4.' Desde o ponto de vista institucional, estanse a modifi, 
car normas básicas que alteran e marxinan o consenso da 
Constitución de 1978 pero, sobre todo, as práticas políti, 
cas están abeirando perigosamente cara un modelo esen, 
cialmente conflitivó nas antípodas do talante e formas de 
facer política nunha democracia consolidada. Con todo, o 
máis preocupante é a febledade e dispersión da oposición 
política e social con dificuldades para rexenerar o discurso 
político, as alternativas programáticas e a acción social.• 
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Consellaria e produtores aportan dad.os antitéticos sobre a incidéncia no sector 

Discrepáncias sobre o xeito 
de afrontar as consecuéncias do mal das 'vacas tolas' 
-0-A.E. 

Existen duas estratéxias cla
ramente diferenciadas á hora 
de afrontar as consecuéncias 
producidas pota aparición de 
duas vacas que padeceron o 
mal das "vacas tolas". Por un
ha parte, a Xunta e os comer
cia! izad o res que pretenden 
aparentar normalidade. Pota 
outra, os produtores coman
dados polo Sindicato Labrego 
Galega, partidários de pór os 
médios para que salte todo o 
escándalo qué teña que saltar. 

mos quedar cun sector total- , 
mente desfeito e sen diñeiro 
das axudas". No SLG realizan 
esta afirmación "ainda sabendo 
que para moitas famílias é moi 
traumático, pero coas axudas 
pertinentes pódese salvar á . 
sua situación e a do sector". 

A recuper~ción 
do consumo 

A Xuríta e os carniceiros afirman 

exportando para fóra, esé é o 
problema. Nós ternos o mata
doiro case parado". · 

Pola sua banda, a gandeira Car
men O., das Terras do Faro, co
méntanos que ten tres becerros 
que xa tiña qµe ter vendido para 
recria. "Hai dous meses valían 
cada un ·máis de 9Q.OOO pesetas 
por cabeza, o outro dia veunos 
ver un tratante e, de moito com
promiso, díxonos que o levaba 
por 9.000 cada un. Case o que 
custa un coello da casa". 

Os galegas somos moi dados a 
arranxar moitos dos problemas 
con paparotas . Asi , para de
mostrar que o consumo de vite
la non ten nengun perigo, estan
se a preparar degustacións ma
sivas convertidas en francache
las nas que participan centos de 
persoas, autoridades incluidas, 
faltaria máis. Estas comilonas 
estan presididas por unha gran
de vaca pinturuxela inchábel , 
cusp idiña á que os franceses 
venden como "recordo" das va
cas tolas. Que non falté nen o 
humor, nen a retranca e menos 
a carne! Algun concello aprovei
tará para institucionalizar unha 
nova festa gastronómica das 
que tan faltos andamos. 

rigo a nasa tradición de boa 
carne. Para corroborar estas 
verbas, até se desprazou a Ga
líza, Juan José Badiola, o di
rector do laboratório de Zara
goza que ten como cometido a 

A.N.T. 

'sacrifiquen todas as vacas 
potencialmente portadoras do 
mal, as explotácións produtoras 
de carne vanse ver ameazadas 
coa ruina. Como exempto po
ñen o caso de Fráncia onde co
mezaron hai tres anos con dous 
casos e, o ano pasado, cando 

. que se está a recuperar o consu
rno, Asi o manifestaron o conse
lleiro de Agricultura, Castor Ga
go, e o presidente da Asociación 
de Carniceiros de Galícia, Ma
nuel Becerra. Ambos aseguraron 
que "estamos ao 80% das ven
tas de Ternera Galega que tíña
mos hai un mes e, no prazo de 
15 días, estaremos ao cento por 
cento". Castor Gago tamén califi
cou de "coxuntural a baixada de 
prezos" afirmando que o sector 
vai sair reforzado desta crise. 

Matadoiros e produtores con
sultados por A Nosa Terra non 
son da mesma opinión que ó 
conselleiro e o presidente dos 
carniceiros. Ricardo Pérez Ro
són, presidente da Asociación 
de Criadores de Raza Rubia 
Galega, afirma que as ventas 
de carne de vaca descenderon 
en máis dun 60%. O director 
dun· matadoiro, que pediu man
terse no anonimato, considera 
que "pode ser _certo que na Ga
l iza o consumo só disminuise 
nun 20%. A xente de aqui sabe 
o que come, pero non estamos 

Os agricultores consultados 
afirman que poda que os carni
ceiros non perdan cartas ainda 
que lles descendesen as ven
tas; "eles están a vender a car
ne ao mesmo prezo, pero mér
cana a 1 O veces menos e só
bral les oferta". Tamén afirman 
vários dos consultados que vai 
tardar moito tempo· en estabili
zarse o s~ctor, "non é cousa de 
un ou dous meses , o sector 
non se recupera así como asi 
e, menos, se voltan a aparecer 
máis casos dentro dun tempo". 

A mensaxe que se está a dar 
nestas comidas/demostración, 
ás que tan dado foi o franquis
mo, é de que aquí non pasa 
nada. Duas vacas non fan un
ha epidémia nen poñen en pe-

principal detectar o mal. -

Fronte ao intento de minimizar o 
problema, desde o Sindicato La
brego Galega consideran que é 
necesário recuperar a confianza 
na nasa carne, pero que, para 
logralo, o millar é poñer os mé
dios para que o escándalo salte 
todo xunto. Considerar:i que, 
mentres 11bn se mude o sistema 
de alimentación e se analicen e 

-realizaron as ánálises peftinen- · 
tes , apareceron nada menos 
que 221 reses infectadas. 

_ O SLG insiste que é moito mi
llar para o sector que ·saian to
dos os casos xuntos, pois ao 
estar a minimizar o problema, 
agora que a UE está a poñer 
cartas para solucionalo, "pode-

Non é do mesmo parecer o 
BNG quen sostén, en palabras 
de Guillerme Vázquez, deputa
do no Congreso, que "a aso
ciación que se fai entre o mal 
das vacas tolas e Galiza contri
bue a · agravar ainda máis as 
consecuéncias nefastas para 
os nasos gandeiros'', pergun
tándoile ao Governo central co
mo "o mal das vacas tolas se 
detectou só na Galiza". + 

SACAR LICIÓNS DA CATÁSTROFE 

Desde que en 1989, se recoñeceu oficial
mente no Reino Unido o mal das vaqs 
tolas, no Estado espáñol vivimos nunha 
situación de autoengano, debido a que as 
nosas autoridades guvernativas viñan 
afirmando e reafirmando que nós estaba, 
mos libres do mal. 

Pero a grande pergunta que flotaba no ar, 
era a seguinte: estarnos libres do mal ou 
non se están facendo os controis necesá, 
rios para detectalo? 

Para o SLG, coñecendo como se coñecia 
que este mal era unha consecuéncia do 
modelo de produción industrial ao que 
nos teñen conducido as políticas agrárias 
actuais e que neste caso se concretou na 
introdución de fariñas de carne e osos nos 
pensos; non foi nengunha surpresa o 
anúncio oficial da existéncia deste mal, 
tras dar positivas duas vacas no noso país. 

Nas liñas de actuación comidas no pro
grama 2000, sobre normas de prevención 
e vixiáncia das encefalopatias esponxifor, 
mes transmisíbeis dos animais, o Ministé, 
rio de Agrieultura fixaba os grupos e ani
mai§ a submeter aos controis da EEB, e ta
mén o número de controis a efeétuar en 
cada Comunidade Autónoma, correspon
déndolle a Galiza 150. No momento no 

LIDIA SENRA 

que deron positivas estas duas ~acas, ian 
xa feitas na Galiza 133 análises (segundo 
as informacións facilitadas polo Consellei
ro de Agricultura). 

Nada máis cÓñercerse o caso houbo un 
forte descenso nas vendas (descenso que, 
segundo informacións várias aparecidas 
nos rnédios chegou ate o 70%) e as conse
cuéncias para os produtores e produtoras 
non se fixeron agardar: caida dos prezos, 
becerros listos para a venda e" que non hai . 
quen os merque, vacas que non teñen saí
da, ·problemas para sacar da explotación 
os animais de urxéncia ... As consecuén, 
das econórnicai para as explotacións gan
deiras galegas e, sobre todo para as de car
ne, son moi sérias e amenazan con ser dra, 
rnáticas se non hai unha intervención rá
pida dos poderes públicos. 

O Sindicato Labrego Galego pensa que as 
adrninistracións galega e española teñen 
que asumir as suas responsabilidades e to
mar, de xeito imediato, medidas económi
cas para paliar esta situación e tomar des
de xa as decisións p0líticas precisas para 
evitar as causas do escándalo ou de .escán
dalos futuros. A administración ten· que 
ser drástica e tornar a decisión de que a 
alimentación do gando ten que vir da 
agricultura e cunhas condicións 4e produ, 

ción que garantan que non van deixar re, 
síduos que poidan ser perigosos para os 
animais e, non permitir a elaboración dos 
pensos con todo tipo de rnateriais de d~s
feita como acontece na actualidade. 

As políticas agrárias actuais sacaron, na 
sua prática totalidade, a alimentación do, 
gando das explotacións para -traspasalas ás 
grandes compañias transnacionais que, 
amparadas por normativas legais, corno foi 
no seu día a autorización das fariñas ani>
rnais ou como é no presente os organismos 
xeneticamente manipulados, os antibióti
cos e un longo etc, están facendo o grande 
agosto á conta dos labregos e labregas. 

Destas políticas ternos hoxe as . vacas tolas, ·· 
o SLG ere que os govemos teñen que sacar 
licións e dar . os pasos ne~esários para cam
biar a política actual. De nada vale lamen
tarse e actuar ante as vacas tolas se, ao 
mesmo tempo, non se proiben os antibióti, 
cos, os oxm(s), aceites de motor, augas de 
cloaca, abonado con lodos de depura
doras ... ou non se erradican as hormonas ... 

O pasado 4 de Decembro o Consello de 
Ministros decidiu proibir as fariñas -animais 
por un periodo de seis meses. Moitas cousas 
se estan dicindo xa para tentar presionar e 
atopar apoios pa14 evitar que esta medida 

se converta en definitiva cando teñan pa
sado os seis méses. Estáse falando do enea, 
recernento dos pensos, da necesidade de 
aumentar as irnportacións de soxa por mor 
da caréncia de proteina vexetal en Europa, 
problemas ambientais para a destrución dos 
resíduos dos rnatadoiros, dos MER (mate
riais específicos de risco)' etc .. 

O SLG pede que a proíhición das fariñas se 
converta en definitivp. e que adernais se 
proiban os organismos xeneticamente mani
pulados, os antibióticos.;. así como calquer 
tipo de resíduos. O SLG ten claro que hai 
solucións para unha alimentación animal en 
'base á agricultura e que non· sexa nociva e, · 
que tanto na Galiza como no conxunto da 
'Unión Europea é posíbel próducir en exten
sivo e en base á terra. Para iso só compre a 
proibición de forestar terras agrícolas e anu, 
lar os acordes de Blafr House (polos que a 
Unión E~ropea se compromete a importar 
alimentos para o gando sen aranceis e limi, 
tar -a superficie adicada a óleo-proteaxino
sas) e poñer os medios técnicos e os apoios 
necesários para financiar a producióp. de 
proteínas vexetais. No -noso país é posíbel 
aumentar a superfície_ fon:axeira das explota, 
cións e producir chícharo forraxeiro, verza e 
altramuces, entre outros. • 

LIDIA SENRA é Secretaria Xeral do SLG 

. ' t 
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A construción foi o único sector que repuntou no lerceiro trimestre. 

. Todos os indicadores talan dun enfriamento da economia española 

A caída da demanda frea o crecimento 
1 *fi'Hliiii'M9 -0- RAMÓN MACEI RAS 

EEUU: recesión e cámbio de govemo · 
A caída da demanda interna, 
sobre todo do consumo priva
do, provocou no terceiro tri
mestre do ano 2000 unha de
sace leraci ón do crecimento 
da economia do estado espa
ñol até o 4,1%, unha décima 
f!1enos que o periodo anterior. 
E o segundo trimestre conse
cutivo de desaceleración do 
crecimento do PIS, tendéncia 
que continuará o ano que vén 
de cumprir-se os prognósti
cos do governo de Aznar que 
ubican o crecimento promé
dio para o ano 2001 en 3,6%. 

En 1992, Alan Greenspan non relaxou a política 
monetária e os EEUU entraron nunha recesión, o 
que o enfrontou a George Bush pai e abreu as por, 
tas da Casa Blanca a Bill Clinton. Coa des:isión d~ 
non baixar os tipos de interese esta semana, Gre, 
enspan volve a repetir a história. 

Tivo que falar de novo Greenspan esta semana 
para que os meios de comunicación europeus 
consideraran abertamente a posibilidade de que 
o feble crecimento da UE pode ir ao tacho se os 
EEUU entran en recesión. Greenspan certifica, 
ba hai duas semanas que a economía norteame, 
ricana perdía forza e completaba un cadro· que 
poñía de manifesto un PIB que sofría unha forte 
desaceleración, un grande número de empresas 
que, empuxadas pala caída brusca da demanda 
privada, anúncian para os próximos trimestres 
recurtes de vendas, benefícios e carteira de pedí, 
dos, e unha confianza dos consumidores, as erh, 
presas e los investidores no s.eu nível máis baixo 
desde a crise financeira de 1988. Estos xa foran 
comentados ampliamente nesta páxina en serna, 
nas anteriores. 

Investigación organizada po!a: 

ConfllderaQjQn lntarsindical Galega 

MIGRACIÓN 

A todo iso sumouse esta semana o dado do descenso 
de déficit comercial en Outubro. A diminución das 
importacións de automóbiles, bens de capital e submi, 
nistros industriais son outro sinal ge que a desacelera, 
ción é máis brusca do esperado. E esta unha pésima 
noticia para Europa, xa que EEUU estaba suportando 
co seu desaforado crecimento das importacións ao sec, 
tor externo europeu. lsto empeza agora a cambiar. 

A Reserva Federal mantivo os tipos no 6,5%. Pero 
cambiou o recital. Ainda que fala de que persisten 
riscos de inflación, recoñece que se moderaron po, 
la diminución da actividade e, ademais de salientar 
as tensións nalguns setores dos mercados financei, 
ros, advirte que a economía se está á enfriar con 
tanta rapidez que agora o principal risco é o dunha 
recesión. Os riscos de aterraxe forzoso superan ago, 
ra aos da inflación. 

Greenspan prefire esperar e ver para estudar o re, 
curte na reunión do 31 de Xaneiro co novo presi, 
dente Bush. O tema é que tipos mais babeas de in, 
terese dan menos posibilidades á -super baixada de 
tipos que prometeu Bush. • 

A economia do Estado español 
mostra xa claramente os sinos 
da desaceleración. Ainda que 
os dados do INE mostran -que 
a caída é só de unha décima, a 
redución do crecimento é moito 
maior se en vez de analisar os 
dados en termos de ciclo ten
déncia -o que éliminao as varia
cións bruscas nun periodo cur
to- se teñen en canta as cifras 
en termos brutos. Neste caso, 
o PIB sofrería unha desacela
ración no terceiro trimestre 
desde 4,5% até o 3,7%, en ta
xas interanuais. 

Salienta no proceso estudado 
a caída da demanda interna, 
cuxa contribución ao crecimen
to engadido pasou de 4,5 pon-

A Confederación Intersindica.l Galega, tos a 4,2, e de todos os seus 
Departamento de Migración está a realizar unha compoñentes. Entre eles, so-
investigación denominada "Realidade social da . · branc'ea a sensíbel reducrón 
e.migracióngalegan.aArxentina", subvencionada do creci~ento d~ gasto en 

1 Mº · · d 7l b · A cr . 
/ 

consumo fmal (3,6 Yo fronte ao 
po o zmst~rw_ e · .. ~a q¡o y .~untos ~:!~Cia es. ¡ ... : 4% do segundo ~r.i!'D~stre), e 
Por tal mot1vo, estanse a realizar enqmsas na ·~ en menor ·medida · a désacele
Arxentina co fin d~obte:r bases' que nos perm.i.tan . . ración da' 'formacfrrn' ·bruta de 
~ctuar sobre a problen:iática ganosa em igracióri. capital fi xo. · · 

~-o '.ooso departament~ ~·e .. ~l4tr<i~.~$tudios-~eafi~~dos: ·"': :r .. ; <? lnstit_uto Naéional de Estatís-
. . ·. · · . . t1ca sal1enta. tamé_r;i a ''.perd.a de 

~Osem1grantesretomados.aOahza. · impülso" do consumo 'familiar, · 
· que pasou de. medrar un 4,6% 

~Investigación sobre a realidade sociolaboral da ao 4% . . Segundo 0 INE a .expli-
muller emigrante retomada a Galiza. cación desta moderación en

~Emigrantes coma nós, campaña de 
sensfüilización contra o racismo e a xenofobia. 

._ Realidad'e dos gal.egos eri. Cuba. 

Para consultar ir á páxina Web da CIG: 

. (www.galizacig.com) 

subvencionada : 

MINISTERIO DE TRABAJO 1 Olrección Genoral de OrdeoEl(:ión 
Y ASUNTOS SOCIALES de tas Mlgraeiones 

Jl Secretarla General de Asuntos Subdirectloo General de Emigración 
Sociales 

1 • } ) :"' 

cóntrase no aumento dos paga-
. mentas por intereses hipotecá
. rios e ria diminl)ción do "efecto 
riqu~za" das· fam í.lias domo 
consecuéncia das menores ga

. ñáncias obtidas polos in vesti-
mento s .. realizados en vaJores 

. mobilf~rios c,orho na compra de 
accións na bolsa. 

¡;. 

Por contra, no terceiro trimes
tre salienta a forza do investi
mento en construción, que re
pontou até o 6,3 %, mentres o 
inve-stimento en bens de equi
pa caiu duas décimas, até o 
5,3%.+ • 
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laxa récord da inflación 
na zona euro 

A taxa de inflación .anual 
harmonizada dos 11 países 
que compoñen a Unión 
Monetária chegou ao 2,9% 
en Novembro, taxa nunca 
vista desde a criación da 
zona euro, en Xaneiro do 
1999. O diferencial do 
estado español coa zona é 
de 1,2 pontos. O IPC 
harmonizado do estado 
español chegou ªº 4, 1 % 
mentres que o da zona 
euro aumentou tres 
décimas, até o 2,9%. 

No conxunto da UE, a 
inflación tamén subiu tres 
décimas en Novembro 
respeito do mes anterior, e 
sitou a taxa interanual no 
2,6%, 1 ,5 pontos porcentuais 
por debaixo do estado 
español. 

O país mais inflacionista da 
zona euro en Novembro foi 
Irlanda, que rexistou unha 
taxa interanual do 6%, 
seguida de Luxemburgo 
(4,5%), España (4, 1 %). Por 
debaixo están Bélxica 
(3,7%), Portugal (3,6%) e 
Finlándia (3,4%). 

Na média do 2,9% están 
Holanda e ltália. Por debaixo 
~stán Alemaña (2,6%), 
Austria (2,3%) e Franza 
(2,2%). Fóra da zona euro, 
Grécia foi o país máis 
inflacionista, co 4%, seguido 
de Dinamarca (2,7%), 
Suécia (1,8%) e o Reino 
Unido (1%).• 

Marketing e 
vacas tolas 

Certos políticos afeitas ao 
marketing deberían 
asimilar a moralexa 
británica. En 1990, John 
Gummer, daquela ministro 
de Agricultura do Reíno 
Unido, apareceu na 
televisión dándolle unha 
hamburguesa á sua filia de 
catro anos, como unha 
maneira de demostrar que 
a carne estaba totalmente 
san. Algo que, como se 
comprobou 
posteriormente, non se 
axustaba á realidade. 
Afirmacións 
despreocupadas e con boa 
intención, con recendo 
eleltoral, outras, ou con 
peores intencións, noutros 
casos, abondan en Galiza 
desde que se descubriron 
os primeiros casos do mal ' 
das vadas tolas. Desde xa 
hai que dicer que ese 
recurso.xa non funciona. 
Ainda que doa, é 
demasiado pronto para 
espallar a idea de que a 
carne non está 
contaminada. lso deberían 
facelq a Conselleria de 
Agricultura e o ministério 
respeitivo en Madrid 
despois de que se 
lntroduzan medidas 
drástica.s. p~rá g~rantir a 
caíidade da carn·e. A 
confianza dos · 
consumidores 
restaurarase con medidas 
práticas e actuando con 
responsab~lidade política. 
Por ·moitas churrascadas 
que se monten, o mal xa 
está feito.+ 

- ¡ ~ -
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O despido 
de aguinaldo 
O aguinaldo navideño nal
gunhas empresas non é moi 
gratificante para os traballa
dores. Talé o caso de F.C.C. 
que, despois de prestar servi
zo durante case que seis anos 
en Auxysegur na Coruña, ven 
de receber a carta de despido. 
Esta empresa de seguridade 
foi absorbida o 1 de Novem
bro pola multinacional Secu
ritas que decidiu recortar o 
cadro de persoal. 

Hai máis de médio ano que os 
empregados de Auxysegur co
ñecian que esta empresa ia ser 
absorbida por Securitas, que 
asegurou respeitar as condi
cións dos traballadores. Entre 
elas, recoñecer a sua antigüe
dade e respetar o convénio de 
seguridade. Pouco máis de un 
mes despois de facerse efecti
va a absorción, o 12 de De
cembro F.C., ao finalizar a 
xomada laboral e sen prévio 
aviso, recebeu dun dos seus 
xefes a carta de despido, un 
documento ao entender dos 
seus avogados "ilexíbel". 

''Na carta acúsanme de desí
dia e de diminución do rendi
men to laboral. Afirman que 
por esta razón a empresa tivo 
que facer horas extras, que 
trouxeron consigo-multas por 
parte da Administración de 
Traballo", explica F.C, que 
ademais de ser o único despe
dido, era o delegado sindical 
da CIG en Auxysegur. Tam~ 
pouco entenden que a empre-
ª o acuse de falta de traballo 

cando o 16 de Febreiro cum
priríanse seis anos desde que 
empezou a traballar. 

É por iso que de cara ao Nadal 
e até o 25 de Decembro a 
CIG está a desenvolver un 
programa de movilizacións lú~ 
dico festivas co fin de recla
mar a inmediata readmisión 
do compañeiro despedido que 
se encargaba do transporte e 
custódio de fundos e valores. 
O calendário de actividades, 
inclue o envio de felicitacións 
navideñas para os responsá~ 
beis de Seguriras, regalo de ca
ramelos e xogos en tomo aos 
camións blindados ou infor
mación do sucedido aos res
ponsábeis das entidades ban
cárias, principais· clientes da 
empresa de seguridade, asi co
mo felicitacións navideñas. 

A campaña tamén inclue re
galo dun anaco de turrón aos 
clientes das entidades bancá
rias e obséquio dunha partici
pación de lotaria aos traba
lladores de Seguritas. Repre
sentantes da CIG tamén se 
van encadear aos blindados 
con guirnaldas navideñas, re
galar bolsas de valores huma
nos ás entidades e farán unha 
que imada reivindLcativa. + 

SOCIEDADE 
Al unos bercianos e xabreses poderán matricularse no curso 2001 /2002 

, 

As Cortes castellanas aproban que 
.. 

o galego sexa asignatura optativa 
nos lindeiros de León e Zamora 
A proposición non de lei fora 
apresentada polo Grupo So
cialista no mes de Maio e de
bateuse na Comisión de Edu
cación e Cultura as Cortes 
de Catela-León o pasado trin
ta de Novembro. A mesma 
insta á Xunta de Castela-Le
ón para que o galego sexa 
unha asignatura optativa nos 
centros públicos de Ensino 
Primário e Secundáro dos te
rritórios limítrofes con Galiza 
onde de fale maioritariamente 
a nosa língua. A medida pro
v o cou reaccións entre os 
sectores máis belixerantes 
co galego, entre eles La Opi
nión de Zamora, xornal de 
Prensa Ibérica, editorial re
cén premiada pola Xunta pola 
sua "forte aposta" na Galiza. 

O encargado de defender esta 
proposta foi o procurador socia
lista e alcalde de Lubián, Felipe 
Lubián, quen se ten destacado 
na defensa do galego na sua e 
noutras localidades nas que o 
idioma galega é maioritário. O 
texto foi aprobado parcialmente 
e contou cunha pequena emen
da do Partido Popular que ape
nas modificou o contido da pro
posta inicial. A Unión do Pavo 
Leonés non estivo presente no 
debate e na votación neste pon
to da arde do dia da Comisión 
de Educación e Cultura das 
Cortes de Castela León e da
quela a proposición non de lei 
aprobouse por unanimidade. 

O texto aprobado di: "As Cortes 
de Castela e León instan á Xun
ta de Castela e León para que, 
a partir do próximo curso 
2001/2002, se implante o ensino 
da língua galega, como asigna
tura optativa, en todos os cen
tros de titularidade pública que 

O alcalde de lubián, Felipe lubián (PSOE), foi o encarregado de defender esta proposicióft. 

a razón para o PSOE defender 
que a proposición non de lei ta
mén incluise a alfabetización de 
adultos no idioma 
galego. 

nicación, Francisco Garcia, che
gou a talar de "forma de coloni
zación" e de "avance transfron-

te i rizo do gale
guismo". 

imparten o Ensino Primário ou o Belixeráncia 
Ensino Secundário nos territó-
rios de Castela e León limítrofes contra 
coa Comunidade Autónoma de o galego 
Galiza que utilicen maioritaria- ~ 

La Opinión 
Dá a casualida
de de que La 
Opinión-El Co
rreo de Zamora 
é un xornal da 
Editorial Prensa 
Ibérica -tamén 
coñecido como 
Grupo Moll-:-, a 
mesma que é 
proprietária de 

mente a língua galega". Mália que a pro-
posta de criar un-

A proposición de Felipe Lubián ta- ha asignatura op-
mén trataba que se asinasen con- tativa para o ga-
certos coa Xunta castelá para a ·lego contou co 
alfabetización e o perfeizoamento apoio maioritário 
do galego dos adultos, pero o PP, das Cortes caste-
con oito votos a favor frente aos lás, a iniciativa 
cinco do PSOE, desbotou esta úl- . provocou que re-
tima posibilidade porque conside- axisen os secto-
ra que xa hai unha convocatória res máis conser-
anual de subvencións aos conce- vadores e belixe-
llos para a educación de adultos rantes co g~lego. 
que pode satisfacer esta necesi- A au s én ci a da 
dade. Os socialistas non aceita- Unión do Povo 
ron este argumento porque enten- L e o n é s n e s te 
den que a convocatória de sub- ponto da Comi-

de Zamora 
(Grupo Moll) 
falou de 
''forma de 
colonización" e 
"avance 
transfronteirizo 
do galeguismo" 

Faro de Vigo e 
La Opinión da 
Coruña. Preci
samente a Edi
tor i a I' Prensa 
Ibérica recebiu o 
Venres 15 de 
Decembro de · 
2000 o "Prémio 
Galiza 2000" co
mo mellar em
presa de comu-vendóns non contempla o supos- sión de Educa-

to de alfabetización en galega. ción pode interpretarse neste 
Mesmo unha solicitude de sub- sentido. Os meios de comunica-

nicación pola sua "forte aposta" 
na Galiza. Descoñécese se a 
Xunta tiña coñecimento da beli
xeráncia que, contra o galega, 
manifesta La Opinión-El Correo 
de Zamora, pertencente á em
presa premiada.• 

vención para alfabetizar adultos e ción en xeral amasaron reticén-
dar outras formacións comple- cías ante esta decisión e La 
mentárias como a gramática da Opinión-El Correo de Zamora, 
nasa língua, tora denegada pola destacouse entre os opositores. 
Xunta de Castela-León. Esta era O director deste meio de comu-
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Constitúese 
a coordenadora 

15 

pola defensa do rio Lérez 
A primeiros de Decembro 
constituiuse a Coordenadora 
pota Defensa do Río Lprez na J 

parróquia de Santa Maria de 
Sacos, unha das afectadas 
polo proxecto de Unión Fena..:· · 
sa de construir dous encoros 
e catre minicentrais. Xurde 
esta coordenadora pola "bar
bárie que unha empresa pri
vada comó é Unión Fenosa 
pretende facer nun ria que é 
património de todos os cida
dáns". Quer ser unha 
asociación aberta "a todas 
as persoas que pensan que 
a natureza é o espazo onde 
vivimos, non un espazo para 
a especulación ou o negócio 
duns poucos". A 
coordenadora únese aos 
concellos de Cerdedo, Cam-
po Lameiro, Cotobade e 
Pontevedra, cuxos governos 
municipais xa amasaron o ~ 
rexeitamento ao proxecto da 
compañia eléctrica.+ . 

O PP reitera a necesidade 
de sancionar 
o consumo de drogas 

"A sociedade está favor de 
penalizar aos 
consumidores". Con este 
argumento o PP rexeitou na 
tarde do Martes 19 de 
Decembro no congreso a 
proposición de lei do BNG 
que pretendia modificar a 
Lei de Protección da Segu
ridade Cidadá en canto ao 
consumo e tenza de 
drogas. Carlos Aymerich, 
deputado nacionalista, de
fendeu que estes feitos non 
fosen tipificados como 
infraccións administrativas. 
"Oito anos despois da ·Lei 
Corcuera, o que calquer ci
dadán ve é que hai máis 
consumo é que hai máis 
narcotráfico. A via represiva 
administrativa, consistente 
na imposición de multas de 
até cinco .millóns de 
pesetas, só serviu para fa
cer máis penosa a situación 
de marxinalidade social na 
que se atopan moitos 
drogodependentes", 
sinalou o deputado. Os vo
tos populares non permlti
ron que a proposición seise · 
adiante.• , 

# 

Campaña da ANA 
contra os xoguetes bélicos 

Membros da Assembleia Na
cional Antimilitarista fixeron 
reparto de folletos · 
explicativos da campaña 
"Nóm compres joguetes ~li
cos" no centro comercial Area 
Central de Compostela o Sá
bado 16, o ,cal repetirán o dia 
23. Na ANA sinalan que da 
educación dos cativos depen
de en boa parte o futuro da 
sociedade galega e que mer
car xoguetes bélicos 
contribue a reforzar a cultura 
da violéncia ao asumir os ne
nas roles e valores 
negativos.+ 
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_-Nos próximos_dias lanzan unha subscripción pública de capital 

Edicións de Releréncia · 
proxecta a edición dun novo diário en galego 
94> x.c. 

Nos próximos dias vaise 
apresentar publicamente o 
proxecto dun novo diário en 
galego, "galeguista, indepen
dente e progresista", que se
gundo os seus promotores pro
cura unha saída ao mercado 
nun horizonte de seis meses. 

Xavier Seoane é un dos mem
bros do Consello de Administra
ción da empresa que se consti
tuiu para xestionar o lanzamen
to "que ainda que naceu inicial
mente dunha reflexión de per
soas do foro Luzes de Galiza, . 
hoxe xa trascendeu aquel nú
cleo inicial, e constituiuse unha 
empresa, Edicións de Referén
c i a (na páxina electrónica 
www.edereferencia .com) que 
nos próximos dias vai lanzar 
unha campaña de subscripción 
de accións de 500.000 pesetas 
e a pulsar sectores políticos, 
sociais, culturais e de profisio
nais libarais que se tañen amo
sado moi receptivos ás liñas de 
forza dese proxecto". 

Os promotores están negocian
do diversas fórm_ulas, entre as 
que se inclue a colaboración 
con alguns grupos de comuni
cación "é posíbel que o diário 
saia en colaboración dun gran
de grupo pero é un proceso de 
conversas que non está pecha
do ainda. Segundo cristalizasen 
dun xeito ou outro farian con--

Xavier Seoane fonna parte do Consello de Administración de Edicións de Referéncia. A.N.T. 

cretar o proxecto empres~rial". 

Nos seus estudos, Edicións de 
Referéncia plantean a saída 
dun xornal que cante inicial
mente cunha tirada de 8.000 
exemplares e 250 millóns 

'· 

anuais de publicidade , pero 
aseguran non querer dar pasos 
en . falso "ainda que é un pro
'xecto para os vindeiros meses, 
non para o longo prazo, nós 
non perdemos os papeis nen 
queremos aventuras no vacio. 

As caixas de aforras alíanse co 48 e baixan as comisións aos seus clientes 

Daremos pasos con rigor e con 
cifras na man para que o-diário 
sexa asequíbel desde o ponto 
de vista empresarial". 

Non fan público nengunha posí-
. bel cabeceira, ainda que· asegu

ran ter vários nomes r~xistados, 
e definen o proxecto como "plu
ral no ideolóxico e político, inde
pendente, feito con profisionali
dade, rigor e seriedade. Non 
queremos ser elitistas, pero si 
qüe nos esiximos que manteña 
un importante nível de debate". 

Segundo Xavier Seoane, Edi
cións de Referéncia quer ilu
sionar á sociedade civil galega 
e a sectores que non se sinten 
representados coas platafor
mas de comunicación ac'tuais 
"coidamos que hai unha Galiza 
emerxente que reclama un xor
nal en galego, alternativo, pro
gresista, que quer unir en torno 
a el unha conciéncia de anova
ción e· de cámbio, sempre nas 
coordenadas do galeguismo e 
progresismo, e por suposto en 
galega". 

Entre os membros do Consello 
de Administración de Edicións 
de Heferéncia, ademais do pró
prio Seoane, están Antón Baa
monde, Fermin Bauza, Xosé 
L:ois Dalda, Carlos Meixide, Mi
guel Anxo Fernán Vello, Celes
tino R. Cabanas, Alberte Anse
de, Fidel Vida! ou Henrique 
Monteagudo. + 

A guerra dos caixeiros· favorece ao usuári~ 
·A partires do 2001 os 
usuários de tarxetas de 
caixas de aforras terán que 
pagar menos se utilizan o 
caixeiro dunha entidade di
fereí}te da que son clien
tes. E dicir, cunha canta en 
Caixa Galicia xa noo se te
rá que pagar 175 pesetas 
se se tiran 1.000 pesetas 
nun caixeiro de Caixanova. 
Son as consecuéncias da 
remodelación da Red 
6000, que busca competiti
vidade tras a fuga a Servi
red' de tres caixas fortes: 
La Caixa, Cajamadrid e 
Caixa Catalunya. 

Antes desta fuga, a Red 
6000, coa qüe funcionan as 
caixas de aforras contaba 
co sistema de tarxetas máis 
importante do Estado. Esta 
rede ten· 13. 700 caixeiros, 
Servired, 18.500, e 4B, 11.400. 
Cando as tres entidades men
cionadas anunciaron que pasa
rían a traballar Qbn Servired, a 
Red 6000 quedou 9un 42% me: 
nos de caixeiros. E dicer, prati
camente ao descubérto. Nese 
momento, aos responsábeis de 
Caixa Gaficia tamén se lles pa
soú pola cabeza abandoar a ré
de', pero a Confederación Espa
ñola de Caixas' de Aforros sol
ventou a "guerra dos caixeiros" 
no transcurso dun Consello de 
Administración celebrado o 13 

de Decembro. Tres claves para 
sair do paso: dotar á Red 6000 
de entidade própria, através 
dunha sociedade . de xestión, 
abaratar as tarifas para os usuá
rios, e chegar a un acordo con 
4B -rede liderada polo BSCH 
de Emilio Botín- para que os -
clientes das caixas podan utili
zar os seus caixeiros. 

Ante a posíbel saida de máis 
caixas de aforras da Red 6000, 
a CECA, que preside Manuel p¡: 
zarro, deu o ultimatum para ínte-

grarse nunha sociedade, Siste
ma Euro 6000 SA, que, apartir 
de Xaneiro xestionará a rede de 
caixeiros. Bancaja, valenciana, 
está indecisa entre esta socie
dade e Servired, seguindo os 
pasos de La Caixa, Caixa Cata
lunya e Cajamadrid. Se agora a 
CECA promove esta sociedade 
anonima é para evitar as futuras 
fugas xa que entende que as 
tres grandes marcharon da Re
de 600 porque, mália ter o maior 
número de caixeiros, isto non se 
reflectia na sua capacidade de 

decisión. Non quer dicer 
que estas tres entidades 
deixen a Confederación 
de Caixas, anque si aban
doe n a maior parte dos 
seus servizos. 

Menos taxas 

Unha das decisións to
madas pala CECA é a de 
rebaixar o que lle cobra 
unha caixa a outra cando 
o seu cliente utiliza un 
caixeiro. Prevén unha ta
xa de 75 pesetas, que 
igualaría o custe con Ser
vired. No caso galega, 
desde Abril do 2000 se 
vostede é cliente de Cai
xa Galicia pero utilizaba 
un caixeiro de Caixanova 
ten que abonar 175 pese
tas extra. Segundo Caixa 
Galicia aplícase ·un crité

rió de proximidade. É dicer, se 
os dous caixeiros distan entre 
si ce·n metros, convídase ªº 
cliente a que utlice o da sua 
entidade. -Apartír de agora, e 
segundo a resolución . da CE- · 
CA, estas tarifas baixan. Ade
mais o uso doutras redes, caso 
de 48, supón unha taxa de 500 
pesetas para os usuários. Se 
frutifica a alianza entre a CECA 
e 4B, o usuário dispoñerá dun
ha ampla rede de caixeiros po
los que non terá que pagar co
misións desorbitadas. + 

21 DE DECEMBRO DE 2000 

O FÍO DA LINGUA 

¡ Preguiceiro !
. ¡ N ugallán! 

Son moitos os substantivos 
que se empregan en galega pa
ra denominar o hábito contra
rio ao traballo (preguiza, nuga
lla , galbana, doca , palanquine
ría , morlana, lacazanería, etc) 
e moitos iglialmente os adxec
tivos que se empregan para as 
persoas que teñen este hábito 
(preguiceiro , nugallán , palan
quín , lacazán , camándulas, lar
chán , langrán , folgazán, etc) . 

Como se ve, nos adxectivos 
que caracterizan á persoas 
abunda en galega o sufixo án 
-con moita frecuencia carac
terizador negativo- que pode 
facer o feminino en -ana ou 
en -á (lacazán/lacazana, nuga
Uán/nugallá) . 

A partir do substantivo pregui
za (e as súas variantes) non só 
ternos o adxectivo preguiceiro 
senón --variando o sufixo
preguizán e preguizoso. T amén 
a variación de sufocas a partir 
do substantivo nugalla (e a súa 
varian te nogalla) fomécenos 
nugallán/nugallao e nugallón 
{co sufixo -ón, equivalente 
moitas veces a -án). Os dous 
substantivos teñen orixe lati
na: preguiza procede de 
pigriti.a, que tiña o mesmo sig
nificado, e nugalla de nugalia 
que significaba "frivolidades, 
futilidades, causas sen valor, 
inútiles", concepto negativo 
que en galega derivou ao de 
"ociosidade, preguiza". 

Lacazán, lacaceiro e más lacoei
ro tamén son sinónimos de 
preguiceiro. O último deles ta
mén significaría "camellón, 
larpán" mais é curiosa a expli
cación que ofrece da palabra 
como equivalente de preguicei
ro Eladio Rodríguez González: 
"Galbanoso, desidioso, que 
anda cos pernfs ou os "lacóns" 
ao aire por non se dar unhas 
puntadas no vestido". Os dic
cion aristas toman esta expli
cación de Sarmiento. 

Semella que lacazán, lacaceiro, 
lacoe iro· e máis lacón teñen a 
mesma orixe. Parece que pro
ceden dun latín serodio lacea 
"especie de tumor nas pernas 
éfos animais" . Diríase que o 
sign ificado se fo i transforman
do por camiños tortuosos. 

N on men os curioso -aín da 
que ben máis claro- é o per
corrido da palabra camándulas 
que tamén significa "pregui
ceiro" e mais "hipócrita", coa 
variante camanduleiro, e que 
deu orixe ao verbo camandule
ar. Teremos que nos remontar 
a unha ponla da orde bene
dictina fundada n o século XI 
en C amáldoli {Italia). T ratá
base duns mon xes eremitas 
adicados á. vida contemplati
va. Ben sabido é que a tradi- , 
ción popular se asaña moitas 
veces cos frades a cusándoos 
de preguiceiros e de hipócri
tas, o que explicaría a evolu
ción da palabra. • 

·( 
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Contraste entre o siléncio da .prensa española e o nível crítico que soport.an as monarquias da Unión Europea 

A primeira biografia 
1
non autorizada do Rei criticc;m 

o seu papel no 2?·F-e implícao no caso KIO 
-0. G. LUCA 

O máis grande tabu informati
vo do Reino. Asi define a puan 
Carlos 1 a primeira biografia 
non autorizada do xefe do Es
tado que ven de publicar a edi- ;I 
torial Ardi Beltza co título de 
Un Rey Golpe a Golpe asinado 
por Patricia Sverlo. O libro de
núncia o secretismo e compla
céncia que rodea a institución 
da monarquia, definida na 
Constitución como inviolábel. 

O informe di que Juan Carlos 
devén Rei por unha traición di
nástica despois de seu pai 
aloumiñar a esquerda nos pri
meiros anos 60, e Franco ex
clamar alporizado don Juan ya 
no sirve. Juan de Borbón, que 
asume a representación da di
nastia por incapacidade física 
do primoxénito Jaime, calcula
ra que a vitória dos Aliados en 
1945 ia traer a imediata res
tauración da monarquía, como 
recámbio do governo fascista 
de Madrid, mais a Casa Bran
ca trasacorda este plano, im
plícito nos acordos de lalta, e 
confía na represión cuartelária 
de Franco ben máis que na im
predecíbel sorte dunha restau
ración. 

Desde o exílio, a Cas·a de Bor
bón abraza afervoadamente a 
sublevación de Franco contra a 
República e mesmo propón a 
Himmler unha monarquía res
taurada de ideoloxia fascista. 
Só se distáncia de Franco des
pois da derrota militar dos na
zis na fronte do Leste e, pasa
do un tempo de diplomácia de 
ducha escocesa co Ditador, 
consinte por fin na educación 
de Juan Carlos en España. O 
que non estaba previsto é que 
o Príncipe se fixese franquista 
e aceitase a prop'osta de desig
nación de Príncipe de España 
como sucesor do ditador a títu
lo de rei . 

Roubar o trono 

O anúncio de que a monarquía 
regresaría unicamente na per
soa de Juan Carlos, debeuse 
ao ministro Fraga, responsábel 
da Censura, nunhas declara
cións a The Times a finais de 
1965. Os máis próximos a 
Juan de Borbón avisáronlle 
que o seu filio quería lle roubar 
o trono, pero naquela altura, 
vários conselleiros do xefe da 
monarquía borbónica no exílio 
xogaban a duas bandas: a da 
restauración da liña de Alfonso 
XIII en Juan de Borbón e a do 
tillo Juan Carlos como sucesor 
de Franco. 

O proceso de · designación do 
herdeiro culmina en 1969 cunha 
carta na que Franco requer a 
Juan de Bort;>ón para que se 
conforme coa grandeza de áni
mo herdada .do voso augusto 
pai don Alfonso XIII co salto de 
cabalo dinástico. "Que cabrón!", 
exclama coa sua voz de trono o 
xefe da dinastia, qt..ie a. seguir 
escrebe o seu tillo: "Que monar
·quia salvas? Unha monarquía 
contra o teu pai? Non salvas na-

Nengunha outra monarquia da Unión Europea ten a blindaxe critica e o silenzo mediático 
da Casa Real de España. Na foto, os Reis asisten ao entenamento de Balduir'.o de Bélxica. 

da. Queres salvar unha monar
quia franquista?" 

Chamado xa su bajeza polos 
monárquicos juanistas, o novo 
rei presta xura-

do golpe e os nomes completos 
do futuro governo; a carta de Ar
mada antes do xuizo, con data 
de 23 de Marzo de 1981 na que 
pedia ao Rei pola honra dos 

seus tillos e da 
mento polas leis 
da Ditadura -e 
bota á caldeira a 
Arias Navarro e 
a Suárez para 
satisfacer aos 
franquistas. Ain
da asi, o proble
ma pendente da 
monarquía é o 
proceso de orga
nización territo
rial do Estado, 
que non se re
solve polo pro
cedimento de 
proliferación dos 
governos auto
nómicos, o café 
para todos de 
Suárez e Abril 
Martorell. o· gol
pe de Estado do 
23 de Febreiro 
de 1981, foi, na 
interpretación de 

~Mario Conde 
facilitoulle 

família, permiso 
para citar unha 
conversa co Rei 
antes do golpe, o 
informe Jáudenes 
do CESID no que 
se estuda a impli
cación da Zar
zuela, con oito 
ax entes· no allo e 
as comunicacións 
abertas na noite 

ao Rei 
un .crédito 
de Banesto 
de 3.500 millóns 
que se 
xustificaron 
cpmo solución 
aos probl·emas 
da urbanización 
de Castillo de 

, do golpe, fronte a 
todos os centros . 
de poder i nte rvi- . 
dos. A solución 
constitucional, · asi 
chamada polos 
golpistas próxi
mos á Zarzuela 
por oposición ao 
golpe militar de 
Tejero, lembraba 
~o g.olpe de Pri
ni"o. en 1923: un 

los Graci~nos'.' 

Sverlo, un golpe 
de efecto para 
consolidar a mo-
narquía e deter os nacionalis
mos. 

Ao povo fíxoselle ver que só o 
Reí detera a asoada, co que ga
ñou prestíxio a democrácia co
roada e todo o espectro parla
mentar recoñeceu a interven
ción real a prol da de.rnocrácia 
pero ben de incidentes do. golpe 
ficaron sen explicar: a suposta 
nota manuscrita do Rei a Pardo 
Zancada, o telegrama intercep
tado desde o CESID e dirixido 
pola Zarzuela a Miláns del 
Bosch; o informe de vinte fólios 
escrito e asinado polo xeneral 
Armada, con todos os detalles 

militar (Armada, 
O ·elefante 
blanco) presidiría' 
.un govecno· de 

salvación ao que serian invita
dos Fraga, González, Calvo So
telo e Carrillo. 

Trunfo do 23-F 

Sverlo ·fai notar o bandazo á di
reita despois do 23-F como pro
ba de que o ·golpe non fracasou: 
acelerouse o ingreso na OTAN, 
ergueron o encoro anti-naciona
lista da LOAPA (Leí Orgánica de 
Armonización del Proceso Auto
nómico),. os fraguistas gañaron 
as .autonómicas na Galiza, co 
que se abría unha fenda de po
der para os franquistas maqui
llados de demócra~as e se ace-

!eraba a expulsión da esquerda 
dos meios públicos. 

Franco volveu á família de Al
fonso XIII en 1939 o património 
público expropriado pola Repú
blica. Por exemplo, o pazo da 
Magdalena de Santander que 
en 1977 vendeu Juan de Bor
bón por 150 millóns. Tamén ce
deu por 69 millóns os seus di
reitos á illa de Cortegada, aga
sallo público de Carril e a Depu
tación de Pontevedra a Alfonso 
:XIII. No que se retire ás finan
zas do Rei, o libro cita a inter
mediación· de-.Juan Carlos co 
príncipe Fahd de Arábia Seudi 
para con$eguir petróleo. "A 
cambio destes servizos de me-. 
diación, o Príncipe cobraba un- · 
ha comisión q.ue a todos par~
cia moi normal e -o próprio Juan 
Carlos. explicou que a sua habi
lidade para tratar cos árabes 
débese a que sabe comprende
los mellar ca ninguén". 

A autora centra o seu interese 
en Manuel Prado Colón de Car
vajal como amigo do Reí e em-

, baixador que cónsegue do Rei 
Jaled un crédito de 10.000 mi
llóns a volver en dez anos, en 
resposta a unha carta na que 
solicitaban axuda económica 
para apoiar o partido de Adolfo 
Suárez e afortalar a monarquía. 
"Aos dez anos, a Casa Real non 

tiña cartos para pagar o presta
do pero os saudies estaban re
soltos a recuperalos. Conde fa
cilitoulle un crédito de Banesto 

· de 3.500 millóns que se xustifi
ca,ron como solución aos proble
mas da urbanización de Castillo 
de los G~acianos". 

O caso KIO e a sua relación coa 
Casa Real presént~se como un
ha das maiores preocupacións . 
do .Rei "de.spois de Javier de la 
Rosa presentar o 26 de Outubro 
do 2000 unha declaración que 
involucra a Juan Carlos". En 
Agosto de 1990 de la Rosa des
bloq ueou con autorización do 
Governo central as contas de 
KIO para intervir na guerra do 
Golfo e depois da derrota de 
Hussein KIO pediu contas. "Un 
dos beneficiados tora Prado e 
Colón de Carvajal". 

O río de tinta do caso GAL apa
rece aqui centrado en importan
tes claves: como Perote e Con
de tan fronte comun contra o 
PSOE, a intervención do Reí pa
ra que González reciba-ao avo
gado designado por Conde e a 
xestación do indulto. As aventu
ras amorosas do Rey non son, 
xa que lago, o asunto principal 
da investigación, pero aparecen 
citadas a actriz Bárbara Rey, 
que o somete a unha chantaxe,
ou Olghina de Robiland, coa 
que ten un tillo, entre outras 
acompañantes citadas na pren
sa de ltália e Franza pero cen
suradas na española. 

O contraste entre o compromiso 
de silenzo da Prensa sobre a \ 
Casa Real española e o alto ní
vel crítico que soportan as mo
narquias da UE, nomeadamente 
a inglesa e holandesa, forma 
parte das denúnciás do libro de 
Sverlo (un nome recoñecido no 
libro como seuctónimo) e abofé 
que se trata dunha acusación 
fundamentada porque o libro foi 
explicado perante unha cumpri
da audiéncia de xornalistas de 
rádio, prensa e televisión sen 
que que merecese unha men
ción di~eita. 

O que acontece con esta bio
grafía do R_ei acae cunha crítica 
do catedrático de Ciéncias Polí
ticas da Pompeu Fabra Vicen<t 
Navarro (El País, 19 de Decem
bro), que lembra que nengunha 
monarquía da UE ten unha blin- . 
daxe comparábel -á do mona'rca 
de España "onde incluso no Có
digo Penal penalízase a quen 
utilice a imaxe do Rei de xeito 
que poida danar o prestíxio da 
Coroa". O feito de se realizar a 
transición política en termos fa
vorábeis á direita agravan, a 
xuizo de Navarro, as conse
cuéncias desta censura e do 
vezo conservador das institu
cións e regras democráticas. O 
autor do artigo coincide co que 
se desprende do limiar do libro 
de Patricia Sverlo, no sentido 
de que os meios de información 
"ao manter unha atitude acrítica 
sobre a Monarquía, empobre
cen a democrácia xa que as li
mitacións de xuizo sobre a insti
tución real non derivan da 
Constitución".+ 

·• 
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O partido pasou de 200.000 a 131.000 milita~tes d~sde . 1988 

O congresso do PC portugués 
A Armada Británica 
ve seguro o translado 
do Tireless 

Os riscos do translado do sub
marino británico Tireless no 
mes de Maio son baixos, a xuí
zo da Armada Britániea, que 
tamén recoñece que hai siste
mas para este traslado. Ainda 
así, as autoridades británicas 
persisten na sua intención de 
reparar provisoriamente o bu
que en Xibraltar, onde a oposi
ción a estes traballos é absolu
ta. Se a Armada admite a posi
bilidade do traslado e o Gover
no británico non, ponse de ma
nifesto a incapacidade do Go
verno español para forzar a 

asume uma linha de integra~Go de correntes 
-0-G. NUNO DE FARIA/PORTO 

O recén celebrado congresso 
do Partido Comunista Portu
gués (PCP), o primeiro ce}ebra
do en ausencia física de Alvaro 
Cunhal, saldouse sem ruptu
ras apesar do forte confron
tamento entre as diferentes 
culturas militantes que viven 
no seu seo. Foi reeleito secre
tário geral Carlos Carvalhas. 

En 1988 o PCP tinha cerca de 
200 mil militantes e, presente
mente, náo vai alén dos 131 
mil; contava na sua estrutura 
con 7. 760 organismos e, hoje, 
náo ultrapassa os 2.470. Um 
partido que está a perder elei
torado, autarquías, jovens e a 
forte influencia que sempre de
teve nos meios culturais e ar
tísticos do país. Álvaro Cunhal 
mandou urna mensagem de 
saudagáo aos congressistas já 
que, devido a problemas de· sa
úde, nao pode estar presente. 
"A nossa convicgáo comunista 
assenta em realidades objecti
vas que alguns pretendem es
quecer e negar: a divissáo da 
sociedade em classes, a políti
ca e classes do governo( ... ) 
que está ao servigo dos gran
des grupos económicos, liquida 
direitos vitais dos trabalhado-

res, destrói o aparelho prodúti
vo do Estado, obedece a OTAN 
e as ordens de Bruxelas contra 
os interesses portugueses, é 
um coveiro da independencia 
nacional( ... ) Náo sáo só ideais, 
sáo realidades". Cunhal fez 
questao de vincar e relevar, 
urna vez mais, a identidade e 
os elementos fundamentais do 
PCP que sintetizou em cinco 
pontos do que destacamos o 
último: "Somos um partido que 
se inspira n.uma teoría revolu
cionária, dialéctica, antidogmá
tica, criativa: o marxismo-le
ninismo, que se confirma na 
acgáo prática e nas situagóes 
mais diversas". 

Carvalhas reeleito 

Num sentido mais directo, e 
em relagáo aos casos recen
tes da prática partidária, foram 
as intervenc;óes de Carlos 
Carvalhas reeleito, como se 
esperava, secretário-geral do 
PCP, mas com absteng'óes e 
votos em contra, tendo ocorri
do o mesmo com a vota<;áo 
para o Comité Centrfil, o que 
nunca acontecera em con
gresSO$ comunistas pós-25 de 
Abril. 

Sem deixar de se manifestar 

compreensivo com os militan
tes mais reticentes as mu
dangas e alteragóes a 1operar 
no aparelho partidárió, Carval
has náo hos_tilizou os que lu
tam pela sua concretizagáo, ao 
afirmar, "náo encaramos de 
ánimo leve o afastamento, que 
náo desejamos e lamentamos, 
de camaradas com convicgóes 
comunistas e revolucionárias 
do exercício de maiores res
ponsabilidades, Náo estiveram 
nem estáo a mais neste parti
do. Certamente que conti
nuaráo a dar urna valiosa e im-

. presci!]dível contribuigáo mili
tante. E o que esperamos, pois 
todos fazemos falta ao PCP 
que é um partido fundador do 
sistema democrático e o seu 
programa defende, desde 
1988, a democracia electiva 
como solugáo de sistema para 
a sociedade socialista". 

· Renovac;áo, por dentro e sem 
rupturas, é o repto que está 
langado ao secretário-geral do 
PCP que, e colocado perante 
situac;óes menos oportunas e e 
melindrosas, tem demonstrado 
náo só urna grande e rara ca
pacidade de conciliagáo como 
pugnado pela reabilitac;áo do 
cunho democrático-institucio
nal do PCP. 

Participa! 

Saramago e 
o momento actual do PCP 

E·m todo este proceso o Nobel 
portugues da Literatura, José 
Saramago, 78 anos e militante 
comunista assumido, diz náo 
saber "o que pretendem" os 
promotores do documento No
vo Impulso. Relativamente as 
posigóes corporizadas pelos 
chamados ortodoxos e renova
dores, Saramago afirma, "a meu 
ver, e por muito que isso poda 
chocar, o que eles querem [os 
renovadores] é organizar-se 
naquilo que seria alguma coisa 
assim como urna ala esquerda 
do Partido Socialista. Náo es
tou a dizer que váo para o Par
tido Socialista. No fundo, apre
sentam-se como candidatos ao 
poder. Poder que náo pode ser 
o do PCP porque náo tem 
forc;as para lá chegar. Sáo pes
soas que, se de dentro do parti
do se destacar um grupo que 
se apresente menos exigente 
quanto as questóes programáti
cas, mais aberto a colaboragáo 
e a cooperagáo com as forgas 
que estiverem no poder e, nes
te caso, com o partido socialis
ta, pois entáo deslocam-se o 
suficiente para se tornarem vi
s í veis. E é isso que está em 
causa e pouco mais".• 

T ony Blair a tomar un ha deci
sión que non teria custo políti
co no seu país.• 

Estados Unidos ampliará 
a base de Rota 

A ampliación da base de Ro
ta é o aspecto máis salientá
bel do novo marco de 
relacións que asinaron Espa
ña e os Estados Unidos o 
pasado quince de Decembro. 
Na axenda do Governo espa
ñol estaban reivindicacións 
como figurar no Grupo dos 
Sete, pero quedaron aparca
das. Aznar acelerou o proce
so negociador ante o temor 
docámbiode 
administración dos Estados 
Unidos, xa que se temía que 
un retraso provocase a per
da dalguns dos convénios 
culturais e científicos.+ 

Desde o momento ern que as Teses enviadas polo Gestora 
Nacional (GN) chegam aos/as Participantes come9a o debate 
político no seio do independentismo. A GN organizoró 
apresentac;;:ons das Teses nas prlnclpals comarcas do país e ali 
onde fer requerida, para expor os documentos, aclarar dúvldas e 
promover a lnscrl9om no Processo Espiral. Paralelamente 
constltulrórn-se Foros comorcals estávels. configurados por tod@s 
@s Participantes dumha zona do pafs, para o debate dos 
documentos. O debate resolverá-se da manelra mals habitual nas 
organlzac:;onsassembleares: em prlmelro lugar as emendas seróm 
apresentadas poi@ emendante ante o Foro Comarcal oo que 
esttver adscrito, tendo que uttrapassar 30% dos votos favoróvels 
paro ser aceite. 

. A GN debateró Internamente coda umha das emendas que 
superarem 30% nos Foros Comarcals tratando de chegar a pontos 
de encentro. AchadOS estes envtaróm-se a totalldade das 
emendas. -as aceites e as desestimados polo GN-, para serem 
debatidas no plenárlo do ANC a tod@s @s Participantes, oo 
tempo que a convocatórla do ANC, o ordem do dio, a 
acredlto9om para a asslsténcio, etc. 

A GN elegeró umha proposto de Meso do ANC a ratificar por esta, 
e dtssÓlveró-se na conclusom da ANC, depols de ter escolhldo o 
organismo de Dlrecc;om Nacional da Unldade Popular. 
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Violéncia nas aulas e 
o profesorado 

O máis penoso das manifesta
cións do Sr. Ramírez ("o profeso
rado é o responsábel do 60% da 
violéncia nos centros de ensino") 
non é a ignoráncia e o descoñe
cemento do que acontece nos 
centros de ensino público, senón 
a desconsideración e a provoca
ción constante a respeito do pro
fesorado. Feíto 
este que non é 
novo, pois ven 
senda cons
tante non só 
nas manifesta
cións do Presi
dente da CoN
F A G A, senón 
tamén que ven 
ser a continua
ción da liña xa 
seguida polo 
seu antecesor. 
Oeste xeito, o 
Sr. Ramírez 
estase facen

A escola non se 
pode converter 
nunha 
"gardaria" de 
adolescentes, e 
se tal cousa se 
chegaraa 
producir estaria 
fracasando a 

do acredor ªº sociedade no 
título de "inqui- seu conxunto. 
sidor do profe-
sor ad o", en 
tanto que es-
coitando parece que todos os 
males do ensino radican no pro
fesorado. 

Por isa, vémonos na abriga de 
facer as seguintes pontoaliza
cións. 

1. - Ninguén pode negar que nos 
centros xorden, con máis asidui
dade que en tempos pretéritos, si
tuacións. conflitivas que teñen un
ha orixe moi diversa (indisciplina, 
desinterese por aprender, "paso
tismo", estar nas aulas á forza, 
etc.), pero os casos de violéncia 
son contados e, na sua imensa 
maioria, provocada por persoas 
alleas aos Institutos. De todos 
xeitos, somos conscientes de que 
a violéncia pronto vai aumentar, 
porque todos vemos que no con
torno dos Centros, na própria so
ciedade e nos meios de comuni
cación está a orixe da mesma, e 
a escala, non o esquezamos (o 
Sr. Ramirez non se comprende, 
ou non quer comprender, para 
continuar a sua "cruzada") non 
pode, nen debe, subtraerse o mé
dio que a circunda. 

que se proguciron días pasados 
na Galiza, E ese o seu concepto 
da responsabilidade? 

4.- O obxectivo deste señor é 
moi claro: o ataque frontal ao 
profesorado coa finalidade de 
desprestixiar tanto ao profesora
do como o Ensino Público. Pois 
ben, debe saber a opinión públi
ca que estes procesos xa se te
ñen producindo tanto na Franza 
como no Reino Unido, países 
que agora están tentando recu
perar o tempo perdido. 

5.- A escala non se pode con
verter nunha "gardaria" de ado
lescentes, e se tal causa se che
gara a producir estaría fracasan
do a sociedade no seu conxun
to. Polo tanto, ternos que esixir
lle á Administración medidas 
tendentes a potenciar o ensino 
público e a revalorizar o papel 
dos e das ensinantes. Por isto, 
vémonos na abriga de requerir 
da Conselleria de Educación un 
pronunciamento sobre as mani
festacións do Sr. Ramírez, ainda 
que só sexa porque son os na
sos superiores xerárquicos. 

6.- Queremos deixar moi claro 
que na imensa maioria dos Insti
tutos da Galiza coñecemos a 
nais e a pais que cooperan de 
xeito altruista cos restantes sec
tores das Comunidades Educa
tivas, cousa que agradscemos 
de xeito sinceiro. Por isa, doen
nos especialmente as manifes
tacións que estamos a comen
tar, en tanto que o Sr. Ramírez 
representa a un sector moi con
creto e non ás APAs galegas.+ 

ANTÓNIO V ÁZQUEZ V ÁZQUEZ 
DIRECTOR DO IES DE TEIS, 

VIGO E VOCEIRO DA ADIESG 

Aragom é trilíngüe 

Augusto Bruyel, secretário de For
ma<;om do sindicato ANPE-Galicia 
recebeu com agrado a reforma da 
matéria de História de Espanha, 
reforma que considerou "de senti
d o comum (sic) ", assegurando 
que algumhas comunidades autó
nomas "caírom num uso excessi
vo das suas competencias educa
tivas (sic) para introduzir conteú
dos em determinadas matérias 
comuns". Bru-
yel precisou 

2.- Cando o Sr. Ramírez dá uns que isto "nom 
dados, en que investigacións se só tem sido p 
basea? Ou son da SUGJ. colleita? protagonizado arece que 
Pois ben, hai estudos que situan por Galiza, Ca- . final~erite.val11 
ªº alunado que plantexa máis talunha ou a ser 
problemas como pertencentes a C ol'll unid ad e 
famílias desestruturadas e con A u t ó n o m a reconhecidos os 
problemas. Diante disto, non se- Vasc~, mas· direitos· . 
ria máis próprio dun Presidente tambem por 
dunha Confederación de APAs auto no mi as · lingüísticos dos 
realizar un ha anál ise da pro ble- mono 1 í A g ü es talantes de 
mática familiar como causa de como Aragom 
moitos conflitos escolares?, Non (sic) ou Anda- aragonés e de 
debería potenciar, desde esa tuzia". Que His- tal' 
asociación, a realización de es- tória de Espan- ca am em 
colas de nais e país? Non debe- ha quer ·que se Aragom, nos 
rían buscar a confluéncia de in- ensine nas au-
tereses ca profesorado, e non las o senhor 
buscar o enfrontamento? A res- Bruyel? A luz 
ponsabilidade da Administración das suas pa-
existe, ou cómpre calar para se- lavras parece 
guir obtendo subvencións;? "·· l que quer impar 

umha História 

seus 
respectivos 
tenitórios. 

3.- O profesorado está esixindo negadora da realidade cultural, 
que a labor docente se poda re- plurioacional 'J plurilingüística do 
alizar cun mínimo de tranquili- actual Estado espanhol, porque 
dade, seguridade, dignidade e deveria saber este senhor que a 
condicións materiais mínimas. Comunidade Autónoma Aragone-
Pois ben, o Sr. Ramírez chegou sa é 1rilíngüe, pois no Norte, em 
a queixarse polo peche dos território da província de Uesca, 
Centros durante os vendavais tala-se ainda em aragones, pri-

meira língua iberorrománica da 
que conservamos textos escritos, 
nas Glosas Emilianenses, docu
mentos que habitualmente o im
perialismo lingüístico espanhol 
atribui ao castelhano. O número 
de talantes de aragones é aproxi
madamente de 30.000, e na de
nominada Franja (oriente de Ara
gom) fala-se umha outra língua, o 
catalám, falado por umhas 60.000 
pessoas (aprox.). No resto do te
rritório aragones tala-se em castel
hano, língua que também convive, 
em situa<;om de superioridade só-

De Castrelos 
a Granada 
A Carlos Cano 

como estrañas habaneras 
as palabras que se cruzan 
non van dar sempre a primeira 
no teu corazón 

entre granada e castrelos 
tantas feridas que cantas 
van minando no teu peito 
no teu corazón . · 

cando o tempo non te chega 
o corazón mal aguanta 
e reventáronche as veas 
por esceso de amor 

Jiabaneras de la habana 
dfe cádiz e nova york 
peden outra pra granada 
por esceso de aor 

de castrelos a granada 
as palabras que se cruzan 
o corazón mal aguanta 
por esceso de amor 

MANOLO PIPAS 

Xurxo Borraz.á.s 

medusa 
j>iali»bic:iñOO · 
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cío-lingüística (o que nom quer di
zer que seja em situa<;om de su- -
perioridade numérica quanto ao 
número de talantes), nos territó
rios ·aragoneses em que se fala 
aragones e catalám. Como cons
tatagom de todo isto devo dizer 
que existe um anteprojecto de lei 
chamado "Ley de Lenguas' que 
vai ·ser submetido a vota<;om a 
princípios do ano 2001 nas Cortes 
de Aragom. Neste anteprojecto de 
lei reconhece-se a existencia de 
tres línguas em Aragom: castelha
no, aragones, e catalám. Apoiam 
este anteprojecto todos os grupos 
parlamentares (o PAR, a CHA, IU, 
e o PSOE, que som maioria parla
mentária) excepto o PP. Portante, 
parece que finalmente vam ser re
conhecidos os direitos lingüísticos 
dos talantes de aragones e de ca
talám em Aragom, nos seus res
pectivos territórios. 

A História de Espanha e a Refor-
ma das Humanidades deveriam 

1 
1 
1 
1 
•• 1 
1 
1 
1 
1 

ser mais umha ajuda no neces
sário processo de normalizac;om I 
e desenvolvimento de todas as 
culturas, identidades e nagons 
que fam parte do actual Estado 
espanhol, respeitando assi verda- -
deiramente nom só as diferentes 
realidades sociais, lingüísticas e 
culturais deste Estado, mas tam
bém os direitos das cidadás e ci
dadaos das diversas comunida
des lingüísticas que actualmente 
coexistem nel, para assi nom dis
criminar ninguém na sua própria 
comunidade lingüística. Portanto, 
a História de Espanha e a Refor-
ma das Humanidades deveriam 
enfocar-se em rela<;om ao respei-
to polas diferentes nac;ons e po
vos que actualmente fam parte 
do Estado em que viven:ios, e 
nom ser umha frente de opo
si<;om a todo o que nom seja cas
telhano-espanhol. • 

XA VIER V ÁSQUEZ FREIRE 
(ÜLEIROS) 

~tvb~ . 
e.za&J/á.~ 

7-~~Avuv 

Arafat está enfermo. 
Esvaece nos enterros. 
Non se sabe de que 
será, comentan. Despois 
de sesenta anos coa 
pistola coma almofada e 
de chorar riadas de 
mortos, os olios risoños 
(pesia todo) do líder 
palestiniano parecen 
secos. De que estará 
doente Arafat? 

1 Se chega a gañar 
Sharon, pégome un tiro", 
dixera Golda Meir, unha 
das fundadoras de 
Israel, nunha entrevista 
do ano 66. O sionista 
Sharon é o candidato 
con máis opción para os 
comícios de Febreiro. 

Para acabar cunha 
perigosa folga de fame 
de presos políticos, o 
governo turco matou a 
dezasete. O Estado turco 
é membro da OTAN e 
prepara a sua soficitude 
de ingreso na UE. 

Hay Felipe de la Otanl 
llegarás a gran torero 
como Velasques y 
Gregory Peck1, cantara 
Carlos Cano con enorme 
éxito cando González 
Márquez fixo campaña a 
prol da Alianza Atlántica. 
Agora, no seu enterro, 
vese que o PSOE non llo 
perdoou.+ 
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hora do deporte José Ramón de la Morena 

está onde sempre: onde están os que viven 

24:00 a 1:30h. 

~ deportivamente. Fiel a un estilo. E 

preséntaae co equipo máis en forma da radio . 

En El ~arguero, onde brillan as es t relas . 
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Xosé Vázquez Pintor 
'A literatura desertou da aldea' 

-0-- CARME VIDAL 

A vista é monumental desde o ventanal da vella cafetería. Xosé Váz-. 
quez Pintor repara nos castañeiros que, neste tempo, instalan os seus 
carriños na Praza da Ferrería. Esta é a Pontevedra que o pintor retra
ta en A memoria do boi, novela coa que ven de gañar o prémio To
rrente Ballester. Non é mal ano este para Vázquez Pintor. En breve 
terá nos andeis das librarlas, Ban.zados (Espiral Maior), o poemário 
que lle valeu o Prémio Uxio Novoneyra, e Quen faga voar (Laioven
to ), romance gañador do Carvalho Calero. Tres novos títulos para 
un autor que non gasta boas palabras no mundo literário galega. 

Tanto onou X é Vázquez Pin
tor neste ano que el emella ter 
ganas de dicer que leva ai de de 
que n 1971 publicou Gándaras, 
o seu primeiro poemário. "Da
quela tiña 24 anos e queria ser 
poeta. Agora continuo no mes
mo, aprendendo o oficio da poe
sía" comenta, sen querer poñer 
demasiada forza na récén acu
mulación de prémios. Á fin, 
Vázqu.ez Pintor ainda lembra 
outro ano de "tullas cheas". Foi 
no 1989, cando lle concederoñ. 
o Cidade de Ourense mais o Es
quio e "nada mudou por iso". 

Comenzaba a sua andaina naquel 
tempo no que a protesta se toma
ba literária. "Quixeron fusilar aos 
malditos epigonos ruralistas de Cel
so Emílio. Mataron a ilusión e o 
soño. Alguns quedamos vivos . 
Moitos daqueles enterradores ago
ra se alegran de que alguns daque
les morros deixaramos a cabeza 
por fóra. A intención era laminar 
todo o que fose protesta, reivindi
cación, rural. Compria escreber 
no verso libre e citar 'poetas de 
afora", afirma, e con iso aventura 
unha explicación dos últimos 
trinta anos da nosa poesía dos que 
el parrilla. Abonda a sua frase pa
ra saber que V ázquez Pintor consi
dera que a sua obra non foi trata
da con xustiza. T ampouco aforra 
ao mentar antoloxias e estudos 

críticos que minorizaron o seu no
me cando non o fixeron desapare
cer por completo. Da ainda un 
paso adiante para acusar directa
mente a aqueles que "poñen eti
quetas", os que dominan o am
biente literário que, para el, non 
deixa de ser un "mundo de fanto
ches que non permite que nin
guén vaia por libre". Á marxe dei
xa a Antón T ovar e Xohana Ta
rres, aos que gastarla emular na 
sua brillante traxectória literária e 
discreta preséncia social. Men
ción especial fai de Uxio Novo
neyra e Fiz Vergara Vilariño. 
Quere que Ban.Zados 1 o poemário 
máis seu, se apresente en Parada 
do Courel e Louzara, como home
naxe a aqueles escritores rurais 
nos que el se inclue con orgullo. 

Onde a história comeza 

Porque a história, para explicala, 
teria que remontarse décadas até 
dar coa mesma infáncia de V áz
quez Pintor. Foi entón cando, po
la relación d9s seus pq.is e tios, co
ñece a un Daniel Varela Buxán 
que case o portilla e lle pide que 
se converta "nun home de pro
veito e galeao". O dramaturgo 
trunfara na Arxentina pero, de 
volta ao país, non· conseguía que 
as suas obras sairan publicadas. 
"Entregou as comédias a Galaxia 
con prólogo de Otero Pedraio xa 

feito_ e debuxos de Laxeiro pero 
non se publicaron. El dicia que 
era porque os zocos petan e cheiran 
a aldea. Esas son tamén as bases 
do meu orgullo", explica Vázquez 
Pintor. O primeiro texto en gale
go de Varela Buxán de·volta á te
rra é o prólogo de Gándaras, o seu 
inicial poemário, pero o que el 
non consegue esquecer foi aquel 
episódio no que o vello dramatur
go o acompañou a recoller o seu 
primeiro prémio literário. "Be
rroume por ir en vaqueros, díxo
me que a un acto así tiña que ir 
elegante, para dignificar o galega 
e aos da aldea. Comunicoume a 
necesidade de transmitir aquela 
cultura popular. Fago poesia por 
esa elegáncia e polo orgullo que 
vivin cos meus vellos", relata. 
T ampouco é difícil aventurar que 
foi o próprio V arela Buxán o que 
o meteu no mundo do teatro, on
de introduciu a expresión corpo
ral e o mimo na compañia Anco
rad.airo que el fundou e onde pro
duciu unha manchea de títulos. 

En Banzados está a sua raíz e un
ha sorte de regreso ás orixes sen 
que por iso recoñeza abandono 
algun. O libro saiu como protesta 
contra o plano hidrolóxico que, 
ao seu ver, deixará aldeas sepul
tadas e será un paso máis na des
tr;ucción do mundo rural. Mostra 
por iso especial satisfación de que 
o poemário. teña acadado a pri
meira convocatória do Uxio No
voneyra, polo simbólico que xa 
se tomou o nome na defensa dun 
ideário como o que .el comparte. 
Quixo ser así en Banzados, "no
tário dunha desfeita consentida. 
Se os que facemos literatura 'vira
mos o que está a pasar no mundo 
rural n.on p9deriamos quedar á 
marxe pero houbo unha deser
ción da aldea pm vergoña". 

En cámbio é a cidade de Po~te
vedra a que retrata na novela A 
memória do boi. "Pero é unha 
Pontevedra profundam~nte rural. 
Abarca dos derradeiros anos do 
século XIX até a posguerra. Ten 
multiplicidáde de personaxes. 
Cadro co · diagnóstico do xuri de 
que é unha novela atmosférica 
porque son os espazos da Ponte
vedra antiga os que se recollen, 
transparentada nas suas xentes" 
explica a respeito do romance 
gañador do Torrente Ballestet:, 
un texto que, ao seu dicer, non 
canta ningunha história senón 
que fotografía unha paisaxe. 

"Estou furioso, cabreado con to
da a miséria e continuo a escre
ber", ou por iso é que·escrebe, se
mella dicer, cando explica a apa
riC:ión dos títulos a partir de de
sencontros que ten atopado na 
sua carreira. De lle tiraren a sua 
coluna habitual en prensa naceu 
a sua vontade de comezar na na, 
rrativa. Un novo reto do que, en 
dous anos, xa van alá tres libros. 

Son precisos os prémios? "Triste 
é recoñecer que estamos nun país 
e. nun tempo onde non máis alá 
de meia dúcia de escritores teñen 
acceso ás editaríais con garantías. 
No meu caso, se non é polos pré
mios os libros non saen". E quen 
isto di é autor de libros como Os 
vellos oficios ou A tribu sabe ou 
poemários como Rotación Violeta. 
Ten sensación de trunfo despois 
de tanto prémio seguido? ''Non, 
sei no país que vivo. Sei que can
do saian os libros vou ser mirado 
con lupa polos grandes censores 
que non soportan que ninguén 
vaia por libre. Teño, sen embar
go, esperanza de que esa lacra re, 
mate cando se esnaquicen uns 
aos outros". • 

1O1 retratos e 
un século 

~ RAMIRO FONTE 

7oo 101 retratos, un por cada un dos 
anos do século XX. Rostros para tratar 
de historiar, desde a pintura, todo un 
século. A exposición toma as salas ~ 
Galería Nacional de Retratos, na que 
un se achega para ordenar un pouquiño 
a historia de Inglaterra, ver os rostros . 
que tiñan os escritores amados ~u com
prender cómo son os ingleses cando 
poñen á beira dun retrato da Thatcher 
o irreverente autorretrato dunha parella 
de artistas espidos. Pai.nting the century, 
así se titula a mostra, reivindica, nesta · 
dirección dunha posmodernidade que 
dá un salto por enriba da arte abstracta, 
a vixencia do xénero. Desde Picasso a 
Bacon ou Freud; desde Munch ou 
Schiele a Hockney, desembocando en 
pintores que serían da nasa xeración, se 
é que somos dalgunha. Están case tódo-

. los que só"n (refírome ós grandes pinto, 
res do século), e aínda que un bote en 
falta nomes como os de Matisse, Male
vitch (o seu retrato asignado co cubo 
sería aquí unha das pezas m@Stras) ou 
Hooper, o certo é que descobre a moitos 
pintores non moi coñecidos que está 
moi ben que estean aquí. Imaxinamos 
tamén os que nunca poderían estar, -
anque nolo desmintan os cadros que 
estolleron de Guston ou de Auerbach. 

7oo abondosos os dignatarios retrata
dos, os homes de poder que construíron 
a historia do século, pero que tamén 
amorearon ruínas e miseria, a fin de 
cantas, este xénero ten moito que ver co 
feíto de captar cómo o pocl.er traballa os 
rasgos humanos de quen o ostenta, de aí 
veñen moitos dos perigos que implica 
practicalo. Desde Velázquez sabemos da 
relación crítica entre o pintor de cámara 
e o señor, sexa este o Reí, o magnate 
capitalista ou o estado totalitario, rela
ción que algúns dos pintores intentan 
resolver en clave de ironía. Fronte ós 
cadros de vocación nihilista, a vitalida
de do xénero reafirma a vitalidade da 
pintura, e volve reclamarlle á arte que 
nos dea unha lección sobre o ser huma
no e que indague sobre a verdade ou a 
falsidade das épocas. Entre a historia dos 
poderosos (os cadáveres brueghelianos 
que Grosz amorea ós pés dun amoucado 
Hitler) un descobre as historias cotiás 
dos propias artistas (a fiestra que An
dr~ws ó clube do Soho onde están 
bebendo, entre outros, Freud e Bacon). 
O rostro feminino (a muller, a amante, a 
artista) é outra das historias do retrato 
do XX. O cazador de libro5 (en Schiele), 
o home dedicado á vida intelectual, sexa 
este Paulov ou Keynes, o inventor ou o 
capitalista ... No fondo de moitos deles, 
moitas diferentes paisaxes: as do roman
ticismo, as do suburbio das cidades de 
hoxe, que ·xa non son París. E tamén o 
campo de concentracción. 

~a un dos cadros merecería un 
artigo moito mellar ca este. Chámame, 
sen embargo, a atención o feíto de ver 
cómo os motivos contracultura.is dos 
anos 70 ou dos 80 poden expresarse tan 
ben nun xénero que moitos non terían 
problema en considerar como periclita
do. Os cadros de, entre outros, o suizo 
Ger_tsch e o checo Dokupil ( curidSa esa 
técnica de pintura coa chama dunha 
vela), que no calendario do século po-

. derfan ocupar os meses chamados da 
_ posmodemidade teñen unha xusta pre
sencia. A sida, a drogá e a marxinación 
deben ser ós ollas dos pintores o con
trapunto que os ananos eran ós podero
sos na pintura de Velázquez. Nas salas. 
grupos de estudiantes de pintura fan 
rápidos apuntes. Deles sairá algún gran
de ou un notable pintor do mañá, . 
como os grandes poetas do mañá ~airán 
entre aqueles que saiban debuxar, por 
exemplo, o ritmo dun endecasílabo.+ 
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• Eugénio 
de Andrade gaña 
o prémio Celso 
Emilio Ferreiro 
Con 77 anos de idade, vinteseis 
obras publicadas e traducións a 
vinte idiomas, o portugués Eugé
nio de Andrade -nos documen
tos, José Fontinhas-ven de su
mar un recoñecimento máis. É o 
gañador do primeiro prémio 
Celso Emilio Ferreiro de poesía, 
instaurado polo concello de Vi
go e a Depuración de Ourense, 
dotado con cinco millón de pe
setas e aberto a todas as línguas 
da península. O xúri estivo for
mado por Luz Pozo Garza, pola 
Real Académia, Luís Ferreiro, 
pola Fundación "Celso Emilio 
Ferreiro", Xosé Luís Baltar, pre-
sidente da Depuración, Carlos 
Príncipe, concelleiro de Cultura 
de Vigo, e Maria do Carme Kru
kemberg, como secretária do xú
ri. Andrade recebeu a comuni
cación inmediata do galardón e 
reseñou que el coñecera a Celso 
Emílio en Vigo. O xúri baralla
bc outros nomes como José Hie
rro, Carlos Bousoño, Pura Váz
quez, Antón T ovar; Manuel 
Maria e Pere Gimferrer.+ 

• Adeus ao libro 
infantil en 
Pontevedra, 
benvida ao libro 
gal ego 
Dixo adeus o Salón do Libro In
fantil para dar paso ao II Salón 
do Libro Galega en Pontevedra, 
aberto até o 23 de Decernbro. 
Encheuse o Pazo da Cultura na 
fin de semana para clausurar un
has xornadas que até o 17 de 
Decernbro estiveron centradas 
nos nenas, ainda que as exposi
cións de ilustradores bascas, va
lencianos e da editorial Kalan
draka permarr~zan abertas até o 
10 de Xaneiro. O concello de 
Pontevedra, a Asociación 
Sócio-Pedagóxica Galega e o 
Colectivo Máis Libros -valoraron 
os sete días do salón de moi po
sitivos, e reseñaron a satisfación 
amasada polos profesores que 
participaron dos actos. Por outra 
parte,, na inauguración do Salón 
do Libro Galega o Lµns 18, o al
calde Miguel Anxo Fernández 

Lores, que adicou o acto ao edi
tor fusilado ánxel Casal, sinalou 
que o libro é un investimento de 
futuro contradicindo aos que 
consideran que "o libro corre o 
risco de converterse nun obxec
to anacrónico sacrificado pelas 
novas tecnoloxias".+ 

•Adiase 
ahomenaxe 
a Fiz Vergara 
en Sárria palas 
inund~cións 
Por mor das inundacións a ho
menaxe e o acto de e~trega de 
prémio que o concello de Sárria 
e a Agrupación Cqltural Erguei
tos tiñan previsto na honra de 
Fiz V ergara tivo que pospoñerse 
até o 9 de Febreiro .do 2.001. A 
agrupación Ergueitos ten prepa
rado un porgrama que inclue a 
homenaxe a Fiz Vergara, na que 
interveñen Manuel Maria, Mi -
guel Anxo Femán-Vello, e os 
membros do xúri do prémio que 
leva o seu nome, Pilar Pallarés, 
Xosé Carlos Caneiro, e Xosé 
Vázquez Pintor. Na primeira 
edición <leste prémio resultou 
gañadora Marica Campo. Ade
rnais, a sobriña do escritor fale
cido, Alba Álvarez Vergara, ta
mén intervén no acto.+ 

•Ernesto 
V ázquez Souza 
apresen ta 
unha tese sobre 

"' Anxel Casal 
O Mércores 13 de Decembro Er
nesto V ázquez Souza leu na 
Universidade da Coruña a sua 
te§e doutoral que leva o título' 
"Anxel Casal, 1895-1936. Bio
grafia no seu contexto social, 
político e cultural", que estivo 

\ dirixida por Xosé Dobarro. Ca
sal foi fundador da editorial Nós 
en Compostela, editor de A No
sa T erra e mernbro do Partido 
Galeguista. Detido en Agosto de 
19361 o seu cadáver apareceu en 
Cacheiras dias despois. O tribu
nal, que outorgou a 
cualificación "curn laude" ao 
traballo de-Vázquez Souza, esti-

- vo presidido por Xesus Alonso 
Montero e integrado por Xosé 
Luís Barreiro Femández, Marga
rita Ledo, Xosé Luís Méndez Fe
rrin e Luciano Rodríguez. + 

• O concelleiro 
de Cultura 
demanda 
un auditório 
para Ferrol 
O socialista 13onifácio Borreiros, 
responsábel de cultura no con
cello de Ferrol, considerá que a 
reabilitación do vello teatro Jo
fre non vai satisfacer as necesi
dades de infraestruturas culturais 

ANOSA TERRA 
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· • Ao redor de: Quiroga Palácios en Maceda 

Cando remata o ano do centená
rio do nacemento de Quiroga Pa
lácios, celébranse actos de horne
naxe en Maceda, localidade na 
que naceu e da que é fillo predi
lecto. O Xoves 21 de Decembro 
inaugúrase unha exposición foto
gráfica e documental na igrexa 
parrÜquial de Maceda sobre o que 
fora o primeiro arcebispo galega 
desde a Idade Media. Estará aber-

• ta até o 21 de Xaneiro. Por outra 
· : parte, o 26 de Decernbro, ás sete 
• e media da tarde celébrase unha 

mesa redonda na casa do conce
llo co historiador Francisco Car, 
hallo e o investigador Santiago 
Prol. Antes da mesa redonda re
donda proxectaranse imaxes do 

: cardeal no 25 de Xullo de 1964. . . . 
Quiroga Palácios comezou como 
párroco en Campobecerros, para 
continuar no ano 1923 en Ou
rense e licenciarse en Sagradas 

En Santiago en Agosto do ano 1954. 

Escrituras no ano 1928 en 
·Roma. Na cidade das Burgas 
contactou coa Xeraci6n N ós e 
publicou en galega na revista 
Logos. Apoiou o Estatuto en 

· 1936 e seis anos rnáis tarde rnar
chou a Valladolid, onde exerceu 
de coengo e docente. Primeiro 
hispo de Mondoñedo e, en 1949, 

arcebispo, foi declarado fillo pre
dilecto de Maceda. Converteuse 
no prirneiro presidente da Con
feréncia Episcopal Española e en 
promotor do uso do galega na li
túnda. Finou en 1971 en Madrid 
e os seus restos xacen na 
Catedral de Compostela, a 
carón do Pórtico da Grória. + . ........................................................................................................... 

da cidade. Borreiros considera 
que a Xunta pode emular ao 
Governo central, que a través 
de Fomento, fináncia a reabili
tación do teatro Jofre. O respon
sábel de Cultura sinala que Xosé 
Cuiña lle fixo a promesa dun 
auditório para Ferrol, que se po
derla construir no solar do anti
go rnatadoiro, en Caranza, e cu
xo custe abalaría entre os 1.500 
e 2.000 rnillóns de pesetas.+ 

Fina Casalderrei e Fran Jaraba partid· 
pan no ciclo "Criadores de contosw. 

• Os criadores 
de cantos 
nas bibliotecas 

. . . 
prov1nc1a1s 
Fina Casalderrei e Fran }araba 
participan no programa "Crea
dores de Con tos", que a conse-

llaria de Cultura estivo organi
zando durante este mes nas 
bibliotecas provinciais, e que na 
semana do 18 ao 22 de Decem
bro desenvólvese en Ourense. A 
diário hai actividades de 
contacontos e actuacións de 
grupos de títeres. Do 26 ao 31 o 
programa transládase á bibliote
ca provincial de Lugo. Estas ac
tividades, desenvolvidas ao lon
go do último mes do 2000, con
taron coa participación de auto
res e ilustradores como Xan Ló
pez Domfnguez, Xavier P. 
Docarnpo, Manuel Uhía, Maria 
Victoria Moreno, Francisco 
Martín e Óscar Vilán.+ 

•Anxos 
de Charlie para 
pechar o Xesteira 
de Ourense 
Última, sesión, as once da noite 
do Domingo 17 de Decembro; 
película programada, Os anxos 
de Cha.rlie, con Drew Barrymore 
Lucy Liu e Cameron Diaz. Co
rno xa se anunciara, o cine Xes
teira de Ourense pechou as suas 
portas, ainda que sen esperar a 
,finais de mes. A empresa Fraga, 
que xestionaba a sala xa corne
zou a retirar do edifício o seu 
material. Mentres, os 
proprietários do cine chegaron 
a un acordo cun grupo de 
empresários para criar ali un 
centro de ócio. + 

• Donosti acolle 
a antolóxica de 
Jorge Oteiza 
A exposición rnáis coidada e im
portante q~e se ten feito sobre 
Jorge Oteiza. Así descreben os 
organizadores a antolóxica que 
sobre o escultor se inaugurou o 
15 de Decembro na sala Kubo 
do Pazo Kursaal de Donostia. A 
mostra, que recria a idea do ta
ller do artista, inclue 88 escultu
ras e 230 pezas do Laboratório 
de Tizas, e estará aberta até 

finais do mes de Febreiro. Otei
za, cuxa traxectória artística su
pera xa os sesenta anos, nunca 
expuxera en solitário na capital 
guipuzcoana. Fixérao no Kursa
al, en 1934, antes de partir cara 
América, pero xunto a Nikolas 
Lekuona e Narkis Balenciaga. A 
rnostra inclue un apartado adi
cado a arquitectura de Oteiza e 
un laboratório-obradoiro no que 
o público pode experimentar.+ 

• Luppi 
roda unha 
curtametraxe 
na Coruña 
Pasou o actor arxe:ntino Federi
co Luppi a fin de semana do 16 
e 17 de Decernbro na Coruña 
para participar na curtarnetraxe 
Toda clase de pieles, que dirixe o 
xoven Manu Mayo e cuxa roda
xe remata o vindeiro mes de 
Maio. Mayo foi o gañador do 
Concurso Internacional de 
Guións do Servizo de Extensión 
Universitária da Universidade 
da Coruña e está patrocinado 
pola Fundación Paideia. A pri
meira parte da fita foi gravada 
en Ogrobe e a segunda en Mera. 
Luppi aceitou participar xa que 
lle interesa a denúncia do filme, 
a violéncia contra os menores, 
ainda que neste caso el faga do 
"malo" da película.• 
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Aventuras 
para dous 
Titulo: As cousas claras / A máscara de palma. 
Autores: X.A. Neira Cruz/Fina Casalderrei. 
Edita: Xerais J Galaxia. 

Un dos máis interesantes títulos 
publicados, no que a prosa de fic
ción se refue, neste ano encádra
se no segmento editorial que co
ñecemos como literatura infantil
xuvenil. De Aire negro estamos a 
falar, a novela de Femández Paz. 
Unha sorte para a mocidade, pois 
é leitura que nunca se esquece, ex
periéncia que fica gravada para 
sempre e con nós medra corno es
tigma de paixón. Pode lelas cal
quer, pero o feito de que algo sexa 
publicado en colección infantis
xuvenis parece que xera unha ba
rreira que o adulto non se atreve a 
ultrapasar. E fai mal. Por moitas 
razóns; hai máis, velaí van duas: 
prirneira, porque sempre é aconse
llábel ler aquelo que vai ler a mo
cidade; segunda, porque están des
perdiciando unha fonte de pracer 
moi gratificante. T endo en coma 
que o leitorado de hoxe en dia se
mella sentir especial predilección 
palas aventuras contadas con 
grandes doses de tensión ben ad
ministrada, isto ainda resulta moi
to máis incomprensíbeL V exarnos 
outros dous exemplos; ben dife
rentes entre eles, por certo. 

Corno o título suxire, A máscara 
de palma localiza a aventura nun 
Lugar exótico. Á maxestuosa e de
cadente da Habana desprázanse 
Amalia e Vicente acompañando a 
Ernesto-Henrique, un misterioso 
pintor de enigmáticas actitudes 
polo que, en diferente medida, os 
rapaces sinten a fascinante atrac
ción própria daquelo que non lo
grarnos comprender ben pero que 

Xosé António Neira Cruz:. 

nos agrada e non dá pé á decep
ción. Mais tal fascinación, ~n 
verse nunca desprazada, desde o 
momento en que aterran na Ha
bana, verase complementada con 
outros dous focos de tensión dos 
que se desprende tamén un forte 
poder magnético. Dunha banda a 
próprio exotismo da cidade-mito, 
povoada de miséria e orgullo, ha
bitada por xentes que manifestan 
un vitalismo desesperado que as 
leva a vencer con imaxinación 
surprendente a indixéncia ordiná
ria de cada dia E doutra o proceso 
de aprendizaxe vital característico 
da idade dos dous mozos, a entra
da na suas vidas do amor, do sexo 
e a oportunidade de achegarse á 
comprensión de vida dunhas xen
tes ben diferentes daquelas coas 
que están familiariazados. Entre os 
tres (a relación con Ernesto-Hen
rique, a mesma cidade da Habana 
e as novas experiéncias) abnega
dos focos tensionais ocuparanse de 
manter intrigado ao leitor, sen 
praticamente conceder máis respi
ro que o que pode supor o pasar de 
clima sensitivo a outro. Por ende, 
os tres conviven e se entremestu
ran para que cada capítulo teña un 

acusado ambiente climático desde 
o início, o q4e é unha das máis 
agradecidas virtudes da novela. 

Vimos de falar, en realidade, da 
segunda parte. A máscara de palma 
apreséntase estruturada en tres 
partes e a aventura habaneira 
constitue case toda a novela. As 
outras duas, antecéa unha e sucé
dea a outra, compleméntana e 

· desenvólvense 
na Galiza. Na 

·prime ira ato
pamos a unha 
Amalia desfei
ta que bota 
man das lem
branzas para 
reconstruir to
do o que se le
rá na segunda 
parte, da que, 
polo tanto, é 
narradora 
Amália . Na 
terceira parte 
(como a pri
me.ira, tamén 
consta de dous 
capítulos) 
conclue unha 
aventura que 
foi ampliando 

Que algo 
sexa 
publicado en 
colección 
infantis, 
xuvenis 
parece que 
xera unha 
barreira que 
o leitor 
adulto non 
se atreve a 
ultrapasar. 
E fai mal. 

o seu pasado, o que interesa é a ·ca
pacidade para asimilación das no
vas vivéncias e a maneira en que o 
fan. 

Novela, pero non unha máis, a 
engadir a esa lista de títulos que 
situan a acción en Cuba (lembre
mos a recente La Haba.na fla.sh, de 
Xavier Alcalá) e das que, na nosa 
opinión, esta é a que meirande 
doses de intriga é tensión. apresen
ta, intriga e tensión sabiamente 
dosificadas nun in crescendo espec
tacular pouco frecuente que fala 
moi claro das habilidades da auto
ra á hora de escreber unha novela 
na que a emoción se apalpa en ca
da palabra, nunha exuberante de-
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mostración de sensibilidade ( tópi
co, pero certo_, sempre que se fala 
de escrita feminina) e precisión 
no uso dos recursos por parte dun
ha narradora moi experimentada. 

As cousas claras, coa que Xosé ~. 
Neira, gañou o último Merlín, ten 
tamén como protagonistas a dous 
mozos, Marga e Afonso. En con
tras~e coa anterior, esta novela é 
bastante máis convencional, sobre 
todo aos ollos dun adulto, pois his
tórias con profesor-bon-anovador
incomprendido que se mete en líos 
e alunos avantrurados aos que non 
só importa aprendér coñecemen- · 
tos escolares senón que tamén 
apresentan unha fonda preocupa
ción palO relativo á formación co
mo persoas, iso hoxe é bastante es
perábel e mesmo tópico. Repeti
mos, aos ollos de un adulto, pero o 
leitorado que ten como de.stinatá
rio non ten por que compartir a 
mesma opinión acerca dos tópicos 
e mesmo puidera serlle un alicente 
máis o saber que hai máis histórias 
con protagonistas que se asernellen 
a estes de feito, son histórias que 
este leitorado aceita ben. Hai rnáis 
personaxes aos cales debemos apli
car o dito, a nai de Marga, por 
exemplo, tamén é unha personaxe 
moi tópica, pero aq leitorado a 
quen se dirixe halle interesar máis 
que sexa unha personaxe críbel, e 
éo, que sexa máis ou menos tópica. 

Desde a concepción da história ás 
personaxes e a sua relación entre si 
ou á mesma concepción da novela, 
a última entrega de Xosé A. Neira 
Cruz camiña polos vieiros do con
vencional sen chegar a ser nunca 
unha história detectivesca típica 
de todo. Deica agora falamos de 
duas personaxes protagonistas, pe
ro no caso de As Cousas claras a 
auténtica protagonista é Marga, 

• Afonso vaise incorporando i>ouco 
a pouco nun proceso de achega

(Pasa á páxina seguinte) 

conta de libros 

A viaxe 
de Amín Maalouf 

O centésimo nome é o tirulo dun libro 
maldito que pasou polas rnans do 
comerciante Bal
dassare Embriaco e 
que agora ten que 
recuperar através 
dunha viaxe. Che
ga o ano 1666, o 
ano do Anticristo, o 
da Besta, o mesmo 
no que a profecia da 
fin do mundo se po
de cumprir. A viaxe 
de Baldassare é un
ha novela do escritor libanés refuxiado 
na Francia Amin Maalouf, a primeira en 
galego coa edición de Xerais e o traballo 
na tradución de Xavier Queipo e Dolo
res Torres. Esta viaxe iniciática é tamén 
o periplo da!i ideas entre o Oriente ache
gado e Ocidente antes da Ilustración. + 

Cinco anos en París 
con Hemmgway 

Paris era unha festa, unha inacabábel 
reunión de xénios, ou asi o dicia 
Emest Hemingway. Sotelo Blanco pu
blica en galego Unha festa móbil, o 
libro publicado 
tras a morte do 
Nóbel e que narra 
o seu periodo na 
capital parisina en
tre 1921e1926. 
Hemingway respira 
a emoción do dia a 
dia na cidade, na 
que está aprendendo 
a escribir e na que é 
¡)obre "pero moi fe
liz". Amigos como Scott Fitzgerald, Ez
ra Pound e Gertrude Stein tamén son 
protagonistas desta festa móbiL Está 
traducido por Xesus Arauxo Arias.+ 

De meigas ignoradas 

"Estarei prendida das cicatrices/e igno
rada pola boca/as feridas dos ollos./Xus
to como aquela meiga/que ardía/e non 
se deu queimado". Mulleres que teñen 
o destino xa no 
útero da nai, mu
lleres que se rebe- ' 
lan, mulleres-ma
cho que padecen, 
e mulleres meiga 
que non son com
prendidas povoan o 
universo poético de 
Emma Pedreira. Edi
ciós do Castro ven 

· de publicar 

. , ~RTh[OltlO 

Grimorio, a obra coa que gañou a ante
rior edición do prémio de poesia "Euse
bio Lorenzo Baleiron". + 

Un espazo para xogar 

Corrixir, dentro das posibilidades da es

cala, as caréncias que padece o desenvol
vemento motriz dos nenos pola falta de 
espazos axeitados e os horários inhillna
nos de clase, é a proposta que 
fa¡ o traballo Xo
gando na escola, de 
Carlos Cifuentes 
Torres. O libro di
vídese en unidades 
didácticas dirixidas 
ao terceiro ciclo de 
Educación Primária. 
Acitividades como o . 
balonmán, o futbol 
sala, os xogos de sem
pre, os novos máis os 
inventados na aula son recollidos neste 
traballo que publica Edicións Lea. • 



24 21 DE DECEMBRO DE 2000 • N2 966 

111 Leituras 111 
(Ven da páxina anterior) 

mento, que é do mellor da novela, 
tanto a Marga como ao leitor ~té 
que remate por ser a parella sen a 
cal Marga non faria nada pois o 
proceso detectivesco camiña á par 
do achegamento entre eles. O cal 
quere dicer que boa parte da no, 
vela ten como centro a relación 
de Marga co seu mundo ( ao que 
pertence Afonso) ·e non á necesi
dade de esclarecer o mistério. In
clusive podíamos dicer que é máis 
social que detectivesca. Non no 
senso . de denúncia social e si no 
de que apresenta certos apoios te
máticos que revelan inquedanza 
pola integración dos mozos na so
ciedade. A solidariedade, o direito 

· , á escolla sexual, a pomografia in
fantil, a iñfumunieatjón ou as di
feréncias entre xeracións están in
tegradas na trama e son textos 
para traballar na aula, valiosos 
pre,textos que tamén confiren 
unha nova dimensión á novela de 
maneira que o leitertamén se sin
ta protagonista. Isto pod0vi, 
dentemente, facerse con calquer 
leimra. Mais no caso que nos ocu-_..--
pa semella que pede a berros que 
se faga, que esa é a verdadeira ri
queza da novela, a s~eséncia, 
moito máis que o xogo detectives
co, un xogo que mesmo ten un 
desenlac_e moi pouco efectista+ 

XOSÉ M. EIRÉ 

Trinta anos 
de Dónal Lunny 
Título: The best of J?ónal Lunny. 
Autor: Dónal Lunny. 
Edita: Resistencia. 

Resistencia reune nun dobre compac~Q 
unha antoloxia de Dona! Lunny, o músi
co irlandes que cumpriu trinta anos na 
vangarda da música do seu páís durante 
este 2000. Compositor prolífico para di- · 
ferentes eventos e méios, introductor do 
bouzoki grego no folclore irlándes, e pro
dutor doutros artistas, Lunny xa reuriira 

· no ano 1995 unha mostrada música ir
landesa no traballo CommQTi Ground, 

-------'-------------lll/Bancta DeseñaDa/111-------

Neno, se os 
teus pais non 
che fan caso.:. 

Título: Raspa Kid Club. 
Autor: Alex Fito. 
Edita: Max e Pere Joan. 

Estás farto de que os teus pais pasen 
de ti? Un novo irmanciño · atrae 
toda. a atención dos proxenitores?, 

que incluia a Sinead O'Connor, Bono, 
Davy Spillane~ Elvis Costello, Kate Bush 
e Brian Kennedy, entre outros. Un dos 
seus últimos encárregos fo¡ o de compo
ñer música para representar a Irlanda na 
Expo do verán en Hannover. Nesta an
toloxia de Picap tamén se incluen inédi
tos como unha suite de sete temas adica
da ao milénio. Entre as colaboracións 
deste disco cabe salientar a Sharon 
Shannon, Plantxty, Liam Ó Maonlaí e o · 
galega Carlos Núñez, que aporta a gaita 
galega na peza A Irish.,9osta de Galicia. • 

Como ser froveira 
Título: Como soy. 
Autora: Marta Campos. 
Edita; l?icap. 

Marta Campos fprma parte desa nova 
trova cubana que non tivo proxección 
inten:'!.acional, apesares dunha destacada 
traxectória como compositora e intér
prete dentro da illa caribeña. Ca,mo soy 
é o debut desta habanera que tanto lle 

Están máis pendentes das suas tri
fulcas que de ti? A revista Raspa 
Kids Club oferece alguns consellos 
para superar o abandono infantil: 
durmir na mesma cama gue os pais 
coa excusa -dun pesadelo, engordar 
até o infinito a base de donuts e fa, 
bada, inxerir pequenos obxectos 
plinzantes ou embadurnar de mer
da as paredes da casa. Alex Fito 
responsabilízase desta aventura en 
banda deseñada, cuxa edición co, 
rre a cárrego dos sempre xeniais e 
arriscados mallorquins Max e Pere 
Joan. O próprio Max introduce ne 
Raspa Kids Club o seu personaxe 

da ao son como a guaracha, e cuxos te
mas levan irremediabelmente polo ca
miño da nostálxia do amor. Pablo Mila
nés dá o seu apoio a este primeiro traba
llo de Marta Campos en solitário com
partindo con ela a sua composición Si 
ella me faltara algunha vez. • 

Os niños de Anari 
Título: Habiak. 
Autora: Anari. 
Edita: Esan Ozenki. 

Algun crítico non ten inconvinte en 
comparará cantante basca Anari con 

superrealista Bardin, cuxos encon, 
tros cos nenos desesperados sem, 
pre o desacougan. 

Son nenos- desgraciados, pero 
irreverentes; nunca durmen o 
soño eterno mália estar no cada
leito. A vinganza dos Raspa Kids 
é a vinganza contra os inaiores, 
os que falan das suas cousas, os 
qu~ esquecen os sentimentos in
fantis, os que axiña cansan de 
escoitar as áventuras dos peque
nos, etc. Deste segundo. número 
da revista realizada por Alex Fi
to caben destacar a cruel histo
ria de Sara, a nena obesa á que 
ninguén Lle quer régalar unha 
rosa e que ten que pincharse in
sulina a diário, e o descubrimen
to dun "'precursor do clube", o 
Edward Gorey, que morreu en 
Abril deste ano en Nova York. 
Escenógrafo, cartelista e narra
dor, que "denunciou e se preo
cupou en dar protagonismo a to
das unha série de nenos desgra
ciados nunha época na que ain
da non podía accederse ao Raspa 
Kids Club, e cuxas pequenas al
mas en pena deben estar ainda 
errando até a eternidade". De 
calquer xeito, e como advirte o 
responsábel da revista, non hai 
que estar morto para divertirse 
coa leitura destas viñetas. + 

A.ESTÉVEZ 

Suzanne Vega ou PJ Harvey xa que, 
anque con distáncia, os tres 
exemplos racharon nos últimos anos 
co modelo de cantautora compracen
te da década dos oitenta. Faise cargo 
Anari deste disco non só coa sua de
sesperada voz, senón coa guitarra, 
piano e baixo. Habiak significa "ni
ños" e ela construe once cheos de de
rrotas persoais e fracasos nas· 
relacións cos demais. Pouco coñeci
da, xa que sinte certa aversión ás 
aparicións públicas, este é o seu se
gundo disco, no que coma coa cola
boración de Ruper Ordorika, outro 
dos considerados renovadores da 
canción en ~uskera. • ' 

7. Xud.eus e cristianos · 
A NOSA TERRA ,á 
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Utopías 
Ng l. Xullo de 2000. 
Dirixe: Valentín Pacho. 
Edita: Federación Sincial Mundial. 

O primeiro número desta revista trilfn
güe, editada en castelán, inglés e fran
cés, vai adicado á celebración do XIV 
Congreso Sindical Mundial en Nueva 
Delhi, India, entre os dias 25 e 28 de 
Marzo do 2000. Deste acontecimento, 

referido na 
editorial co
mo o máis 
importante 
da clase tra
balladora do 
novo milé
nio, publí
canse as re
solucións 
adoptadas 
que solici
tan a con
donación 
da débeda 

externa, condenan a vio
lación dos direitos sindicais, solidarfzan
se cos traballadores e pavos da rexión 
árabe, de Corea e solicitan o 
levantamento do bloqueo a Líbia, entre 
outras cuestións. • 

Página Abierta 
Ng 109. Novembro de 2000. Prezo 600 pta. 

Dirbce: Manuel Llusia. 
Edita: Página Abierta, Soc. Cooperativa. 

Esta publicación volve denunciar atra
vés do seu informe a ocupación militar 
israeli e trata de achegarse ás causas e 
razóns da nova Intifada, á análise do 
que supuxo o proceso negociador desde 

os chamados 
acordos de 
Madrid-Os
lo de fai ca
se que unha 
década. Re
seña o Fes
tival de 
Cine de 
Donosti e 
inclue ta· 
mén arti
gos sobre 
a actuali
dade en 

Euskadi entre os que desta
ca o de José Ignácio Lacasta-Zabalta, ca
tedrático de Filosofia do Direito para o 
cal o endurecimento da lexi !ación pe
nal non é a solución.• 

Pueblos 
Ng 3. Outubro de 2000. 
Coordena: Luis Nieto Pereira. 
Edita: Área Federal Paz y Solidarieda de !U. 

Na editorial analfsase a relación de IU 
con movímentos sociais como un reto 
pendente e valórase positivamente a 
consulta popular realizada a nfvel de Es
tado o 12 de Marzo do 2000 pala aboli
ción da débeda externa. Entre outras 

aportacións des
tacan, a res
peito da ac
rualidade in
temacio'nal, 
as 
reflexións 
sobre o pro
ceso de paz 
palestino 

, israelita, o 
direito á 
autodeter
minación 
da Papua 
Ocirlen-
tal, as 

eleicións en México, o 
movimento negro no Brasil, a "doble 
personalidade latinoamericana do~ 
EEUU" e a situación de Nicaragua. Ta
mén recolle un artigo sobre a ~nsubmi
sión nos cuartds do MOC de 
Valéncia.+ 
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Xosé .Lois Pensado: .os traballos 
e os días da filoloxía galeia , 

-0- XOSÉ LOIS AXEITOS · 

" ... antes de volverá etemidade 
non quera deixar de lernbrarvos 
que as miñas virtudes funda
mentais -agora poido decilo
foron: espírito de traballo e mo
destia. lmitádeme, non · me ce
le b red es. Porque nese voso 
mundo, que hai tempo tamén 
foi meu, sempre gustou máis a 
festa que o traballo". 

Estas palabras, que o profesor 
Pensado atribúe a Sarmiento 
nunha apócrifa autobiografía do 
monxe bieito, ben podería ser o 
testamento común <lestes dous 
homes singulares. En máis dunha 
ocasión lle teño oído que reserva
ría a pena de morte unicamente 
para os organizadores de home
naxes. A.,. ~ra o noso personaxe. 

Coido que é doado empezar esta 
semblanza unindo os nomes de 
Sarmiento e de Pensado, porque 
foron tantas as horas que pasaron 
xuntos que a influencia resulta 
inevitable. Ben é verda e que o 
espíritu de sacrificio e traballo 
procede tamén do seo familiar, fi
lio dun emigrante en Cuba que, 
descoñecedor da fala castelán, pa
sou un verdadeiro infemo na illa 
ata conseguir un traballo axeita
do. Os fr-oitos deste esforzo tradu
círonse nos proveitosos estudios 
universitarios dos seus tres filias. 

En Madrid, onde acacia a licen
cia tura e o doutoramento en 
1956, será discípulo de Dámaso 
Alonso, que lle dirixe a súa tese. 
Este, rnáis volcado xa na poesía 
e nos estudios literarios, non 
volve a publicar traballos lin
gü( ticos de de que Pensado con-
igue a cátedra de Oviedo. El 

me mo lle confesa que ve com
p r ido un ciclo vital que tería 
continuación no seu discípulo. 

Na capital d Principado coinci
de co profesor Alarcos ao que lle 
unirá por vida unha grande amis
tade e, sobre todo, unha mutua 
admiración que se mantivo sem
pre. É coñecida a anécdota das 
votacións "secretas" de Alarcos 
na Academia da Lingua que re
flectfan un voto inesperado e nu
lo: Xosé L. Pensado. Cando, oca
sionalmente, se xuntaban era un
ha festa de humor e intelixencia. 

Se en Oviedo fo¡ Alarcos o seu 
interlocutor e amigo, en Sala
manca sería outro gran lingüista, 
o profesor de indoeuropeo Kol
do Mitxelena que, senda admi
nistrador dunha panadería, in
gresou no cárcere de Burgos on
de· coincide con ilustres lingüis
tas. Adoitaba decir, por este mo
tivo, que fixera a carreira na 
Universidade de Burgos. 

·Pero antes de chegar a Salaman- · 
ca, pasou varios cursos nos Esta
dos Unidos, onde nacerá unha 
das súas fillas. 

Os seus primeiros traballos acadé
micos están marcados pola crítica 
te:x,tual e pola edición de textos: 
Miragres de Santiago (.1958), Losa
vi o Libro de Séneca (1958), Frag-

Aínda sendo mo.itós destes 
títulos edicións rigurosas, en 
ningún caso falta un aparato 
erudito e crítico de gran pro
veito para Galquera investi
gador. 

'Non refugou Pensadq entrar 
nos temas máis conflictivos .da 
lingüística galega, tal é o caso 
da "geada", sempre cún gran 
respecto e con criterios entei
ramente· científicos, como é 
natural nun home da súa for
mación. 

Se tiveramos que facer unha va-
1 oración de urxencia da súa 
aportación á lingüística galega, · 
ahondaría con comprobar que a 
obra de inve5tigación máis reco
nocida do mundo hispánico no 
eido etimolóxico e lexicográfico 
é a de Corominas. Pois ben, este 
sabio catalán pudo incorporar o 
galega ás súas investigacións gra-

_cias aos estudios do profesor 
Pensado, o máis citado e valora-

XURXO s. LOBATO do do mundo galaico-portugués. 
mento de un "Uvro de Triatan" ga- Significa esto que a obra do noso 
laico-portugués (1962), etc. Pero lingüista é unha obra sólida e co-
xa na Universidade de Oviedo, herente, compacta, capaz demos-
onde a figura de Feijoo era admi- trar un corpús lexible. 
rada e estudiada, tomara Pensado 
contacto coa obra do P. Sarmien
to. A primeira obra de Pensado 
cando chega a Salamanca será Es
tudios etimolóxicos galaico-portugue
ses (1965), sen ter en canta os nu
merosos artigas que pubUca. 

A partir de 1970 cornenza a súa 
labor arredor da obra de Sar
miento: Colección de Voces y Fra
ses gallegas ( 1970), Catálogo de 
Voces y Frases de la Lengua Galle
ga (1973), Viaje a Galicia (1975), 
Opúsculos lingüísticos gallegos del 
siglo XVIII ( 1974), etc. Se estes tí
tulos atañen á obra lingüística, 
deseguida se suceden outros títu
los de grande interés: La educa
ción de la juventud ( 1984), Noticia 
de la verdadera patria (Alcalá) de el 
Miguel de Cervantes ( 1987), De 
los Atunes y sus transmigraciones, 
Escritos sobre "El Meco" y la 
"Cruz de Ferro", etc, etc. 

Pensado e o galega 

En case que todos os títulos ob
servamos que figura o adxetivo 
galega ou galaico-portugués, por
que Pensado fixou sempre a 
atención dos seus estudios no no
roeste peninsular especialmente. 
Probablemente esta elección ten 
moito que ver coa súa orixe e 
procedencia nativa pero tamén, 
sin dúbida, co desexo de darlle 
un enfoque éientífico a unha lin
gua maltratada palas cir~unstan
cias históricas e polo tratamento 
ideolóxico e díferencialista dos 
nosos primeiros _lexicógrafos. A 
este afán responden non poucos 
títul.os da súa bibliografía, empe- ' 
zando po'la súa inesquecible Con
tribución a la crítica de la le.:ricogra-

. fía gallega I ( 1976) e que ten con
tinuación, ademais de en cente
nares de artigas, en libros coma 
Papeletas de un diccionario gallego 
(1979) ou o máis recenteTra.duc-, 
ción de algunas voces' frases y locu
ciones gallegas, especialmente de 
Agricul~uta, al castellano. 

Entre os filólogos mozos da· Uni
versidade de Salamanca decíase, 
como rexoube cariñoso, q~e 
Mitxelena inventara o euskera e 
Pensado o galega. E aínda que 
non foi así, ternos que admitir 

, que desde os estudios de Pensa
do o galego cobrou prestixio e 
presencia no muhdo académico 
e no mundo da romanística. 

Entre libros 

T erfamos que falar de moitas 
causas máis: ·da súa inmensa bi
blioteca, das súas anécdotas re
veladoras, do seu carácter ácra
ta, da súa independencia, da súa 
humanidade ... e do seu orgullo 
científico. 

Cando nunha ocasión lle suxeri
ra -nos anos setenta- que sería 
importante que fixera unha gra- ' 
mática histórica galega, contes
tou rotundo: mentras teña teci
do propio para cortar, endem~is 
cortarei no alleo. 

Recibía decenas de catálogos de 
libreiros de vello, o seu maior 
pracer era visitar libreirías onde 
pasaba horas e horas. Nunha oca
sión acompañeino a unha- librei
ría relixiosa en Zamora. Mercou 
algúns libros e tamén unha serie 
de preces plastificadas (o estable
cemento estaba en liquidación) 
que nos foron de grande utilidade 
en non poucas ocasións. 

Un día antes de ingresar no hospi
tal no que falecería, foi á feira do 
libro de Salamanca. N un intento 
de buscar explicación á súa doen
za, culpou ao frío que o tomou en
tre os libros. Pasou a vida entte li
bros para ser máis libre· e máis feliz. 
A obra de Pensado honra a todos 
os' galegos. E a lingüística galega 
está de loito porque Pensado mo
rreu ·aos 76 anos de edade cando 
tiña un libro na imprenta e outros 
en preparación.+ ) 
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_ Recepción no concello de Lekeitio celebrada con ocasión do último encontro entre escritores boscos, galegos e cataláns, Galeu.sca. 

Letras de Cal publica 
a primeira antoloxia poética 
de autores bascas dos 90 en galega 
A ponte das palabras, 'xeito de comunicación entre duas literaturas' 

* P.C. 

Vinte dos trinta e oito poe
tas que se deron a coñecer 
na década dos 90 en Euska
di e en euskera aparecen re
collidos na antoloxia bilin
güe, euskera-galego, que 
ven de publicar Letras de 
Cal co apoio do departa
mento de Cultura do Gove.r
no .Basco e da Universidade 
do Páís Basco. Unha "xene
rosa representación" da 
obra de cada un dos poetas, 
segundo J on Kortazar, res
ponsábel da selección, que 
permitirá aos galegos coñe
cer de cerca unha produ
ción que nos era, até o de 
agora, completamente allea. 

fu palabras da poesia en euskera 
xa teñen a sua ponte, A ponte 
das palabras. Poesia basca 1990-
2000. Unha coidada publicación 
de Letras de Cal da que Eduardo 
Estévez, membro do consello 
editorial, destaca que "encaixa 
perfeitamente" nos seus obxecti
vos, nomeadamente "dar defu
·sión aos novos poetas e colcibo
rar na normalización lingüística 
da literatura e da poesia". 

A idea de realizar esta antoloxia 
xestouse no ano 1999, durante a 
estáncia de Kortazar na universi
dade compostelana. Estévez lem
bra que daquela "organizárase un
ha antoloxia urxente da poesia 
basca áctual" cunha pequena 
mostra tamén bilíngüe que se 
apresentou nun recital no que 
Kortazar leu os poemas en euskera 
e uns cantos poetas puxeron voz 
aos traducidos ao galego. Apartir 
daí apostouse pola elaboración 
dunha antoloxia roáis completa 
da que Kortazar sinala que "é a 
primeira tentativa de achegarnen
to rigoroso e total á produción po-

ética basca entre 1990 e 2000" .· 

O próprio Kortazar encarregou
se da selección dos autores e 
estes de seleccionar os textos, 
coa sua colaboración. "Os poe
tas escolleron alguns textos 
inéditos, de xeito que esta an
toloxia é unha ollada ao pasa
do, rnais tarnén unha firme apos
ta de futuro, pola novidade dos 
textos e pola presenza de escrito
res que comezan agora a sua an
dadura poética", indica Kortazar. 

A falla de tradutores directos 
euskera-galego, houbo de reco
rrer a traducir os textos prirneiro 
ao castellano e logo ao galego. 
Os próprios autores revisaron a 
tradución intermédia coa cola
boración de Kortazar e Rafa Vi
llar e Eduardo Estévez realizaron 
a tradución ao galego. "Que a 
publicación vexa a luz en Galiza 

5. A VIAXE 

non é rnáis que un paradoxo re
alizado polos que amarnos a poe
sía de xeito que pensarnos que 
non ten máis fronteiras que a 
sua própria Língua e que esta se 
pode atravesar", afirma Kortazar. 

Letras de Cal utilizará o mesmo 
sistema de distribución do libro 
que viña facendo até o de agora, 
através de apresentacións e re
citais ao longo da xeografia ga
lega. A eiva neste caso será a 
auséncia dos próprios autores 
nos actos, ''un problema que 
tentaremos de solventar do me
llar xeito posíbel", sinala Esté
vez. lntrodúcese, sen embargo, 
unha novidade. Por vez prirnei
ra unha distribuidora encarrega
rase da sua distribución en Eus
kadi. A publicación, en todo 
caso, é un indicativo da boa sa
úde da que goza Letras de Cal 
como editorial. • 
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O e:Xemplo de Xesús Ferro Couselo 
O exemplo de Ferro Couseh, don 
Xesús, é un dos máis curiosos que 
se poden poñer niste inventario 
de intelestuais galegos da xenera
ción dos Alvaros ( agás Femández 
Mato, quen era maior) que estóu 
trazando en A Nosa Terra. Pois as 
circunstancias históricas fixerón
lle desempeñar un papel sindical 
e político, durante a Guerra Plus
cuancivil, na zona roja, que non 
correspondía, precisamente, ao 
seu ideario de galeguista, católi
co ... e sentimental. Sen que supu
xera ningunha claudicación nos 
seus ideais, nin abxuración da sua 
militancia política, nin tampouco 
a incorporación incondicional ao 
bando triunfante, ao modo de 
tantos outros de seus colegas que 
xa puxemos coma exemplo. 

Non sinalarei nada de novo, res
pecto a Xesús Ferro, que non que
da xa exposto, na porción de li
bros que se publicaron adrede dil, 
o ano 1996, en que se lle adicou o 
Dfa das Letras Galegas, e no dis..: 
curso e decurso das Xomadas, ce
lebradas en Ourense, nas que cul
minou dita Festa. Participei nelas 
pala miña condición, supoño, de 
coterráneo de Ferro Couselo. Pois 
son da sua mesma Terra de lria: 
do noso Ullán. Do mesmo conce
llo de Valga, onde don Xesús na
ceu, na freguesia de Santa Colum
ba de Louro, ou Cordeiro; e onde 
eu estou rexistrado, anque nacín 
na parroquia de San Xián de Re
queixo, ou Pontecesures, que logo 
se independizou munícipalmente. 
Era, pois, Ferro, coma eu, iriense 
ou ullanés, da banda pontevedre
sa do noso Pai Ulla. 

Pois si fora pouco, pra falar dos 
Couselo, meu pai, con minúscu
la, Don Víctor, era o médico ti
tular do Concello de V alga, e ti
ña de siareiro de empre a toda 
a familia que moraba na casa pe
trucial de N vaiño. Fo i, po lo 
tan to, o méd ico de cabece ira 
d rapaciñ s de d n G umersin
do, Xesús Manu L, que tan bo
as carreiras logo farian. 

• A MESTRA OO:t'lA CARLOTJ.· 
NA. Na biografía dun tempo, coa 
que X.R. Fandifio Yeiga inicia o 
Libro consagrado, naquil lecer, 
pola Xunta, a Xesús Ferro Couse
lo, di diste que "recibira a primei
ra .instrucción na escola du For
no, con dona Carfuta». Unha es:. 
cola mixta, cuxa mesr:ra ña~ 
cional, Carlotina, coma lle cha; 
maban en toda a terra rosaliana, 
que recorría invatiablemente, ca
da mañá dos domingos, pra ir ao 
mercado de Padrón, pasando a 
ida e volta por Campaña e Cesu
res..,Durante vintetantos anos vi
na pasar, toda atarefada e presta, 
á mestra de Cordeiro que se i;i fa-

. cendo velliña, cada ano máis pe
queniña e estrafalaria. 

Por isa agradece "o fillo de don 
Víctor,, a Fandifio que menciona
ra á popularísima escolanta que 
levaba un nome que non había 
outro en Padrón. Máis que o dun
ha rapariga, filia dun mestre, a 
quen lle <loaba todos os domingos 
un real, por ser tocaia .sua. 1-ogo 
gastaba doña Carlotina un peso, 
todo o que podía, co~prando 

chilindradas e roupa pra os nenas 
e nenas da sua escola. E así, a vi
mos volver, sempre correndo, 
chea de causas do mercado. 

• 0 CONFESOR E O CONCLA
VEIRO. Se tanto me demoréi 
lembrando a Doña Carlotina, por 
vir a conto, ¡cánto tería que es
cribir a mantenta do principal 
educador de Xesús Ferro! O seu 
tío, e auténtico padriño, D. José 
Couselo Bauzas, o profesor de 
Historia e historiador do semina
rio Conciliar de Santiago; o bon
dadoso confesor, de máis manga 
ancha, de Santiago, e do Arzobis
po en particular. A quen o Car
denal Quiroga quiso facer coengo 
(don Anxelo pensa que pola per
donanza de seus pecados), pero o 
P. Couselo non aceptou. O único 
caso (que quedóu en rexistrar na 
Historia da Santa M.LA. de San
tiago, na de López Ferreiro) de 
que un crego despreciara unha 
canonxía. 

Mais, naquil tempo, gañou por 
oposición a prebenda de coengo, 
o outro sobriño de Couselo Bou
zas: D. Manuel, a quen tratéi 
moito máis que D. Xesús, pala 
nosa convivencia compostelana 
durante <lucia e media de anos. 
Menos o tempo que estuvo en 
Roma ampliando estudios o co
engo cordeirán, e cumplindo a 
miña predicción: "Entrará, D. 
Manuel no Cónclave,,. 

E entrou, pois colleuno alí a mor
te do Papa Pío XII ( eu xa sabía, 
polo teletipo, que estaba moi pac
hucho), e pra asistir ao cónclave 
chegou o purpurado ourensán. 
Cada cardeal tiña entón dereito 
pra entrar no Cónclave, con dous 
conclaveiros, e ainda que un con
de español, moi beato, quixo ocu
par unha das plazas, o Cardeal 
Quiroga preferiu levar consigo, 
ademáis de Gil Atrio, ao bo co
engo do seu Cabildo. Quen mes
mo se prestaba, ca sua enxebre 
capacidade electoral, pra ser un 
do máis áxiles muñidores da 
candidatura do Cardeal Roncalli, 
que saiu da fumata creado Papa 
Xoan XXIII, gracias a Deus. 

Pra corresponder á miña predi
ción, D. Manuel contoume, moi 
polo miudo, canto ocurrira na
quil transcendental cónclave. 
Tanto, que pareceu axiña, no 
Concilio Vaticano, que Xoan 
XXIII íalle dar a volta á tortilla 
eclesiástica. Pero iso é outra his
toria que pouco ten que ver co 
exemplo de Xesús Ferro Couselo 
que ia a expoñer ao principio. 
T erei que tomar de novo o fío. 

• POSIBLES TESES DOUfORAIS. 
Bos fillos da Igrexa Católica, e in
cluso netos e choznos (os fillos dos 
tataranetos) eran os Couselo. "O 
propio Xesús que se afeccionou 
desde moi novo á Historia -anota 
Fandiño- remexendo nos papeis 
e documentos familiares descu
brín que na sua casa houbera 
sempre sacerdotes, en todas as xe
raciós dende tempos dos ReiS Ca
tólicos». Seguendo a tradición fa
miliar, doctorouse en Cánones, 
na Universidade Pontificia de 
Santiago, no curso 1929-30. Pero 
Xesús Ferro foi entonces semina
rista por partida doble: do Semi
nario Conciliar e do de Estudios 
Galegas. Ao mesmo tempo estu
diara a carreira sacerdotal e o ba
charelato e Filosofía e Letras. 

E xa no tempo da República a 
traxectoria de Ferro Couselo si
gue unha línea paralela a dou
tros ilustres homes da sua xene
ración que trocaron o sacerdocio 
polo profesorado. Coincidindo 
varios deles no colexio Labor, de 
Vigo; coincidencia que merece 
unha tesis doctoral. Coma sería 
un estupendo tema, pra outra, a 
presencia dos xóvenes intelec
tuais galegas nos cursillos feítos 
pra seleccionar "encargados de 
cursos,, dos institutos de segunda 
enseñanza. Celebrados en duas 
ocasións, confúndense coas opo
sicións a cátedras nas que parti
cipan tamén algún deles; o que 
non queda claro nas suas biogra
fías que se van escribindo. 

• 0 PARÉNTESE ACRATA. Xe
sús Ferro participou nos dous 
que houbo. O segundo foi inte
rrumpido pola Pluscuancivil. Por 

iso o colleu a Guerra en Madrid, 
ao galeguista católico que sem
pre foi don Xesús, e que nen em
bargantes non figura entre os 
membros da Dereita Galeguista, 
mencionados por Xavier Castro 
na sua Encrucillada. Co seu car
net de galeguista, atópase entre a 
voráxine do Madrid vermello. A 
solución para algúns dos que alí 

-nos encontrábamos, coma Car-
valho Calero, foi o batallón da 
FETE o sindicato da UGT, do
minado por stalinistas ( dígoo así, 
para diferenciar dos troskistas). 

Mais o fillo da pousadeira de Fe
rro era da CNT, e procuralle ao 
profesor galeguista a afilición a 
isa sindical, na que axiña organi
za un sindicato da enseñanza, 
que sirve de refuxio a moita xen
te aposta á situación política e 
bélica que sufrían. E Ferro con
vírtese nunha especie de Pimpi
nela Escarlata. Logo, cando o mi
nisterio de lnstrÚcción Pública 
pasou a ser rexido por un anarco 
sindicalista, a sua delegación en 
Madrid queda nas mans dil. 

Prodúcese asi o casq singular, ~ . 
exemplar, dun intelectual galega 
militante circunstancial da orga
nización ácrata. Na que militaran 
xa escritores galegas coma Ricar- · 
do Mella e Silvia Santiago, cuxo 
"roteiro libertario,, trazou Dioni
sia Pereira. Quen seguirán unha 
traxectoria lóxica e acorde co seu 
pensamento. Mais, na biografía 
de Xesús. Ferro aquelo foi unha 
paréntese abrigada pola Guerra 
de España, que se cerrou ao aca
bar ista. Cando o bon e xeneroso 

. historiador de Cordeiro se rein~ 
corporou á sua actividade profi
sional e, de seguida militancia ga
leguista, xa clandestina. Pois par
ticipa, lémbrese na reunión de 
Canido, onde se intentou reorga
nizar, secretamente o Partido. 

E cando dan a cara os galeguis
tas, baixo a máscara do Patrona
to Rosalía de Castro, alí está 
-na imaxe e na realidade- Ferro 
Couselo, constituindo a Xunta 
de Gobemo na que tiven a hon
ra de que me meteran. + 

Adela Leiro 

'Faltan traballos de 
divulgación sobre 
elementos como o 

. - , pan e o vino 

Todos os nomes de Saramago e 
pola miña profesión acostumo a 
ler sempre traballos de ciéncias e 
pedagoxia. 

Que recomenda ler? 

Gasto moito dos libros de divul
gación, de história e ciéncia. 

Véñense de publicar novos vo
lumes da Enciclopédia T emáti
ca que asina xunto a outros au
tores e que edita A Nosa T erra. 
A quen vai dirixida? 

O obxectivo é facer un material 
de tipo rnédio que vai dirixido 
fundamentalmente aos alunas da 
ESO. Cada volurne trata de in
cluir información completa sobre 
a realidade galega buscando te
mas diferentes como o pan, o vi
ña ou a ecoloxia. Non son libros 
moi especializados, as cuestións 
son abordadas desde unha pers
pectiva rriultidisciplinar e de xei
to globalizado. 

Teñen interese para os adultos? 

Son textos curtos e moi variados. 
EntretLdos, de información di
versa e ben ilustrados con fotos e 
debuxos. Ademais das ciéncias 
naturais incluen história, litera
tura, etn9grafia, tradicjón, cues
tións antigas e novas. E unha es
pécie de mostrário de todo o que 
se coñece ao redor dun tema. 

Que critério de selección seguiron? 

Tornando como ponto de arran
que as ciéncias sociais e naturais 
trátanse dous tipos de temas. 
Uns de carácter máis xeral como 
son o a ecoloxia, o médio mari
ño, o terrestre e outros monográ
ficos, como o pan e o viño. Nes-

. t'e-· segundo caso os textos abar
can máis cuestións. Son estudos 
de maior profundidade porque os 
temas son máis abertos. 

Os. monográficos semellan máis 
singulares . 

Sobre aspectos como o pan e o 
viño, poden existir traballos de 
investigación, incluso universitá
rios, moi concretos, sobre aspec
tos determinados como os mui-

- ños ou o millo. Pero é raro ata
par un traballo que abarque de 
xeito global este .tipo de temas 
tan ligados a nosa realidade. + 

Cambados, 1954. Mesrra . 

• 
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O Trinqu~ 
Galanos pa,ra os novos 

Estamos en tempo de 
agasallos. En especial os 
máis noves agardan 
'Clllsiosos os presentes dé 
Nadal. Postos a cumprir o 

rito que mellar que 
empaquetar alguns dos 
espléndidos libros para 
cativos que sacan do prelo 
as nosas editoriais. • 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PlÑEIRO • 

................... ~ .......................................................•. 

Mago d~ Oz + Bon Scott Band ! 

· Apresentando o seu disco Finiste
rra actuarán o Venres 22, na sala 
Equus, en PoNTEVEDRA ás 22 
h. O prezo das entradas é de 1.500 

pta. por anticipado (tendas Tipo) 
e 1. 700 pta. na billeteira. O Sába
do 23 tocarán en CARBALLO, 
no pavillón municipal, ás 21:30. + 

O Barco 
• CONFERÉNCIAS 

MARIA L. SOBRINO 
Que vai falar sobre A arte 
contemporánea nos fun
dos do Museu Unión Fe
nosa, o Xoves 21 na Casa 
Grande de Vilária. 

• EXPOSICIÓNS 

JUAN TRlNCADO 
En homenaxe a este artis
ta, até o 7 de Xaneiro, na 
Casa Grande de Vilória. 

DESDE O BALCÓN 
Mostra fotográfica, que se 
expón xunto con outra ti
tulada Máis adentro, na Ca-
sa da Cultura. . 

EDUARDO BAHAMONDE 
Podemos ver a sua obra na sa
la de exposicións Caixanova. 

Be:cerreá. 
•ACTOS 

NOITES POÉTICAS 
A asociación cultural A 
Pipa ten preparado para o 
dia 28 a partir das 20 h, 
no hostal Herbón, a VI 
Noite poética con Chus 
Pato. Ao comezo haberá 
unha conversa con Chus 
Pato e Afonso Becerra. E 
ao rematar, será o brinde e 
degostación de doces de 
nadal ademáis da repre
sentación teatral de As 
nosas ás a partir de textos 
da. poeta e de Shakespeare. 
O Venres 29 estará no 
mesmo hostal M~ do Car
me *r~ckenberg que 
apresentará a sua obra 
Obra poétiea· c45e completa, 
acomp~fiada por Marica 
Campo nunha mesa re 
donda; mais d~spois, habe; 
rá un brinde e recital á luz 

do lume. No transcurso 
destas noites tamén se fará 
a entrega dos prémios do 
IX Certame Literário "A 
Pipa". 

Betanzos 
• EXPOSICIÓNS 

lDENTIDADEQUILIBRlO 
MQstra fotográfica de Xa

·cobe Meléndrez Fassben
der, até 9 3 de Xaneiro, na 
sala de exposicións munici
pal do Edificio do Liceu. 

Burda 
• EXPOSICIÓNS 

FRAN AMAT 
Podemos ollar as suas obras 
n'A Zaranda. 

e .. ,,... 
amarin.a.s 

•TEATRO 

GULLIVER 
Será representada polos 
Quinquilláns, o Martes 26 
a partir da 16 horas, <liante 
da Casa da Cultura. 

Cambad.os 
• EXPOSICIÓNS 

CECÍLIO CHA VES 
Ten unha mostra de pintu
ra na galeria B01Tón 4 até o 
30 deste mes. 

.Cambre 
• EXPOSICIÓNS 

CERT AME DE PINTURA 
As obras da XVII edicióii 
deste concurso organizado 
polo Goncello, están·expos
tas na Biblioteca municipal 
até o Sábado 30. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

MÚSICA PARA VER 
Organizada por -Caixanova 
en colaboración co Conce-
1lo, poderemos coñese-la 
até o luns 25 na Sala Angel 
Botella da Casa da Cultura. 

•TEATRO 

CUCARANDAINAS 
Cenificada polos Monicre
ques de Kukas o Venres 22 
na Casa da Culcura. Neste 
mesmo lugar, Cadadous
portres.com será levada ao 
cenário pola_compañÍa Ka
os, o Martes 26; Menos lo
bos, da man de Talia 
teatro, o Mércores 27; e O 
libro máxico, por Migallas 
teatro, o Xoves 28. 

Carbal lo 
•TEATRO 

TITIRICIRCUS 
Da man de Tanxarina títe
res o Mércores 2 7, na Casa 
da Cultura. 

ÜCERCO 
DE LENINGRAOO 
Cenifü:ada por Teatro do 
Atlántico, o Xoves 28, na 
Casa da Cultura. 

Cariño 
•MÚSICA 

MADRIGÁLIA 
Coro de cámara que po
deremos escoitar o Sába
do 23, no Auditório Muni
cipal. 

O Carhalliño 
• l:XPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
Mostra que poderemos 
ollar até, o 2 de Xaneiro 
do vindeiro ano na Sala 
de Exposicións do Audi
tório . 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

Ü ENSINO 
NA II REPÚBLICA 
Artellada polo Patronato de 
Sarga.delos en colaboración 
coa Fundación 1 O de Marzo 
e outras organizacións. Di
vidida en 3 bloques: situa
ción precedente, lI Repú
blica, e Guerra Civil; está 
composta por 18 paneis 
explicativos e bibliografia. 
Até este Domingo 24 na 
Casa da Administración de 
Sargadelos. 

A Coruña 
•CINEMA 

CICLO ESCOCÉS 
No Centro Galego de Ar
tes da Imaxe, en colabora
ción co Festival Interna
cional de Cine de Gijón, 
lnstitut Valencia de Cine
matografía "R. Suay'', Bri
tish Council e Scottish 
Screen poderemos ver o, 
Xoves 21 sesión dobre: 
curtametraxes ás 18:30 h. 
Fridge (Peter Mullan, 
1996), California sunshi- · 
ne (David Mackenzie, 
1997), Deserts (Jeff 
Stark, 1998), My Daugh
ter face (Irvine Allen, 
1999) e Birthday (Margan 
Mckinnon, 2000); e ás 
20:15h teremos Gregory's 
two girls (Bill Forsyth, 
Reino Unido, 1998); o 
Venres 22 proxectara-se 
On life stand (May Milles 
Thomas, Reino Unido, 
2000). Todas elas en ver
sión orixinal subtituladas 
en galego, ás 20:15 h. non 
sendo o dia 21 que será ás 
18:30. E dentro do ciclo 
Produci6n galega, o Sábado 
23 poderemos ver Sandra 
(Héctor Diéguez, 2000); a 
entrada é de balde e come
za ás 18:30 h .. Máis infor
mación no 981 203 499 ou 
en http://www.cgai.org. 

• CONFERÉNCIAS 

EUSKADI 
ENTRE LIZARRA E 
A CONSTITUCIÓN 
A cargo de José Ángel 
Cuerda Montoya, avogado 
e ex-alcalde de Vitória polo 
PNV, este Xoves 21 a partir 
das 20 horas, no Salón de 
Actos do RR de Artesáns 
(Sto. André 36), organizada 
pola Fundación lnstituto de 
Estudos Políticos e Sociais. 

• EXPOSICIÓNS 

As BÁGOAS 
DES. PEDRO ... 
... na pintura espafiola do 
Século de Ouro, no Museu 
de Belas Artes (Zalaeta 
s/n), série de cadro coa 
iconografía das bágoas de 
S. Pedro despois de negar a 
Xesus. Entre outras, póden
se contemplar obras de 
Luis de Morales, El Greco, 
José de Ribera, Francisco 
Callantes, Diego Veláz
quez, Bartolomé E. Murillo 
e algun anónimo flamenco. 
Ate o 25 de Febreiro. 

ÜVÍDIO MURGUlA 
A obra do fillo de Rosalia 
de Castro e Manuel Mur
guia estará exposta na Fun
dación Barrié, até o 28 de 
Xaneiro, no marco da Cata
logación arqueolóxica e artís
tica de Galiza realizada con
xun tamen te co Museu de 
Pontevedra. Na obra deste 
membro da chamada "xera
ción doente" destacan as 
paisaxes, onde introduce 
novos conceptos espaciais e 
unha paleta clara e lumino
sa por medio de pinceladas 
áxiles e sutiles. Caracteri
zou-se pola sua vocación 
autodidacta e gozaba de 
prestíxio e recoñecimento 
na sua época. Morreu novo, 
cando as suas cualidades 
comezaban a destacar. 

NATÁLIA DIAZ MELLA 
Dentro do ciclo Os nasos 
artistas, poderemos ver a 
obra desta muller na Biblio
teca González Garcés. 

150 ANOS 
DE FOTOGRAFIA 
Mostra organizada por Pu
blio Mondejar, que podemos 
contemplar na Sala da Expo
sición da Fundación Caixa 
Galicia (Médico Rodríguez 2) 
até o 31 de Decembro. 

SEN OBXECTO 
Até o 7 de Xaneiro, no 
Quiosque Afonso. Óleos pro
cedentes, maiorment~ do 
Museu Estatal de San Petes
burgo, que supo(ien a aporta
ción máis relevante da arte 
non figurativa. Ten un inte
rese adicional ao seren unha · 
das primeiras mostras realiza
das no Estado sobre a pintura 
abstracta rusa deste período. 
VassUy Kandinsky, Kazimir 
Malevich e Mikhail Lario
nov, que determinaron a va
riante rusa do sen obxecto e 
abriron o carreiro dos Ale
xander Rodchenko, lvan 
Kliun, Vladimir Lebedev, 
Mikhail Matiushin, lvan 
Puní, Pavel filonov, Boris 
Ender, Natán Altamn, Ale
xander Bogomasov e Niko
la '1 Evgrafov ademais das . 
máis emblemáticas criadoras 
Luvov Popova, Oiga Roza
nova, Alexandra Exter e 
Maria Vladiminovna Ender, 
compoñen esta mostra de 

Cucaran· 
dainas, dos 
Monicreques 
de Kukas, 
é unha das 
actividades 
teatrais 
das que 
podemos 
disfrutar en 
CANGAS. 
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Romaní 

pre5enta o 
HU trabalJo 
Albeida este 

Venres 22 
en lugo. 
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trinta obras que abranxe d 

período que transcorre entre 
1910 e 1930. 

XOAQUIN V AAMONDE 
Mostra dedicada á recupera
ción <leste pintor galego, 
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
seo do Prado e a Fundación 
Casa de Alba. Na Fundación 
Barrié até o 7 de Xaneiro. 

FRANK LLOYD WRIGHT 
A cidade vivinte é o título da 
mostra deste arquitecto nor
teamericano, primeira retros
pectiva en Europa en máis de 
catro décadas, dun dos cria
dores do deseño moderno. (Á) 

obxectivo de explicar a visión 
do arquitecto dunha orde so
cial ideal e documentar as 
suas solucións, a mostra reune 
máis de 200 obras (mobles, 
vaixela, fiestras), debuxos e 
planos orixinais, libros dese
ñados por Wright, maquetas 
e fotografias. Na Fundación 
Barrié até o 7 de Xaneíro 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

AND-0 THEM KA T AR 
1 MUXLI 
En língua romanó, a orixi
nária zigana, que traducido 
ven sendo No país da bréte
ma. Mostra colectiva de 
pintura, que tamén pode
mos ollar virtualmente 
a través de Vieiras 
(www.vieiros.com), a favor 
da Asociación Chavos, e 
na que participan Suso 
Basterrechea, Berta Cácca
mo, Luís Caroncho, Car
me Chacón, García Gesto, 
Roberto Glez., Menchu 
Lamas, Jorge Llonca, X. 
Marin, J. Otero Iglesias, A. 
Patiño, Pamen Pereira, Si
ro e Rosa Veloso. Até o 18 
de Xaneiro na galería Sar
gadelos . 

HOMENAXE 
A PABLO IGLESIAS 
Até o 15 de Xaneiro pode
remos ver esta mostra de 
homenaxe no C .C. Car
valho Calero. 

DALÍ,ÜALA,LACROIX 
O privilexio da intimidade 
é o título da mostra que o 
C .C. Torrente Ballester 
acolle, con fotografias feí
tas por Marc Lacroix de 
momentos privados de Da
\( e Gala en Cadaqués e de 
Gala 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. Até o 2 de 
Xaneíro. 

Suso BASTERRECHEA 
A sua obra vai poder ser 
contemplada, até o 12 de 
Xaneiro, no C.C. Torrente 
Ballester. 

•MÚSICA 

CONCERTO DE NADAL 
O Sábado 23 no C .C. de 
Caranza, teremos un con
certo onde se interpretará 
o Mesias de Haendel. 

•ACTOS 

NADALXOGO 
No Multiusos do Sar, até o 
4 de Xaneiro, as nenas e 
os nenas poderán asistir 
todos os días de 17 a 21 
h. excepto do 24 ao 31, 
_¡;¡ue o horário será de 
16:30 a 19:30. Entre ou
tras actividades haberá 
patinaxe sobre xeo. 

•CINEMA 

AMOR IMORTAL. 
Na Fonoteca da Universi
dade, proxección desta fí
ta este Xoves 21, ás 18 h . 

CICLO ESCOCÉS 
Sobre o novo cinema es
cocés, até o Sábado 23 no 
Salon Teatro. 

•DANZA 

CIA. DE DANCA 
DE LISBOA 
Estará no Teatro Principal 
este Xoves 14 e o Venres 
15 ás 22 h. con Na aber
tura do horizonte-A ci
dade da utopía. 

FESTIVAL 
FERROL MÚSICA 
Desde o Luns 25 ao Venres 
29 no C. de Molins a partir 
das 20:30 h. no que partici
pan grupos locais. 

ÜRQUESTRA 
DE CÁMARA GALEGA 
Ciclo de música clásica, o 
Sábado 23, ás 18 h. no 
C.C. Coranza. 

lila -de Arousa 
•ACTOS 

CONT ACONTOS 
A asociación cultural A dor
na ten preparado para o Ven
tes 22 unha sesión de con
tacontos a cargo de Patricia 
Vázquez a partir <?as 22 h. 

1v· Xoro.ada de Cultura Tradicional 
A agrupación folclórica e cultural 
Donas e Galáns organiza máis unha 
vez en FERROL o Venres 22 estas 
xomadas que teñen como obxecti
vo dar a coñecer a cultura galega a 
toda a cídadania. No Parque Mu, 
nicipal "Raiña Sofía" haberá desde 

as 10 h. xogos populares (corda, 
chave, cartas, billarda, etc.) ade
máis dunha demostración do des
porto rural galego. E xa desde as 20 
h. no C.C .Torrente Ballester tere
mos un concerto da Banda de Gai
tas Cidade de Ferrol. • 

• EXPOSICIÓNS 

Ü MUNDO SECRETO 
DE LUIS BUÑUEL 
O mundo do director ci
nematográfico ar_agonés 
na lgrexa da Universidade. 

VIVERNO 
ATLÁNTICO NORTE 
Mostra que acolle o Mu
seu do Povo'·Galego, até o 
30 de Decembro, promo
vida por Santiago, Ber
gen e Reikiavik, cidades 
europeas da cultura, coa 
participación da illa nor
manda Tatihou. No de
curso dos séculos a co
mun fachada atlántica 
serveu de tránsito a con
quistadores e peregrinos, 

Lugo 

• EXPOSICIÓNS 

lMAGO ANTIQUA 
Mostra arqueolóxica na sa
la Porta Miñá. 

EsTAMPA 2000 
Exposición colectiva no 
centro de gravado Aguatinta. 
Tamén aquí Xosé Poldras 
expón os seus gravados. 

MIGUEL ÜLEZ. FRANCO 
Expón a sua obra até o 30 des
te mes na galería Sargadelos. 

VISIÓNS 
Obras de Francisco López 
Poy na Capela de Sta. -Ma
ria até o 30 de Xaneiro. 

COLECTIVA DE NADAL 
Até o 9 de Xaneiw tere
mos esta exposición na ga
lería Clérigos. 

SOLDADOS ROMANOS 
Mostra fotográfica, no Pazo 
San Marcos, organizada pa
la Deputación provincial. 

ANO CASTELAO 
Mostra foto-biográfica, or
ganizada por A Nosa Terra 
e RENFE, na Estación do Fe, 
rrocarril. 

AGASALLOS DE NADAL 
No centro d-e Artesania e 
Deseño até o 28 de Febreiro. 

TOMÁS PÉREZ MASERO 
As suas pinturas poden ser 
olladas na sala Gal-Art . 

ÜS OLLOS 
DAS PALA VRAS 
Título da exposiciÓn do ar
tista celano_vés Baldo Ra
mos, que pode~os coñecer 
até o Xoves 28, no Café do 

navegantes e pescadores, 
homes de cultura e do 
comércio. A importáncia 
das pesquerías ao longo 
da história é o que retra
ta a mostra. A visita para 
grupos escolares inclue 
uns obradoiros didácticos 
con diversos módulos 
práticos. 

COMPOSTELA 
1990,2000 
O urbanismo, a arquitectu
ra pública e rehabilitación 
do p.atrimónio, no Auditório 
de Galiza até finais de mes. 

• MUSICA 

THE SIXTEEN-
Dirixida por Harry Ch
ristophers, in,terpretará o 
Mesias de Haendel, no 
Auditório de Galiza o Xo
ves 21 ás 21 h. 

•TEATRO 

ÜMAGODEÜZ 
Representación para ne'. 
!;las e nenas o Mércores 
27, ás 20 h no teatro 
Principal.+ 

Pousadoiro (Pascual Veiga 6), 
série de livros confecciona
dos a man que mesturan pin
tura e poesía e que foron ex
postos anteriormente con 
motivo da proposta da Fun
dación Cumulum para decla
rar a muralla luguesa como 
Patrimonio da Humanidade. 

SO ROLLA P AISAXlST A 
No Museu Provincial de Lu
go, onde poderemos visita
la até o 14 de Xaneíro. For
mada por 69 cadros perten< 
centes aos fondos do Museu 
Sorolla e da Fundación Mu
seu Sorolla, está artellada 
arredor cla paisaxe, unha 
das temáticas desenvolvidas 
na sua vida, e organizada 
sobre dous eixos: as etapas, 
formación, consolidación, 
culminación e últimos anos; 
e referéncias xeográficas. 

•MÚSICA 

MORROVISIÓN 
(Sen comentários). Este 
ano moitas e agradábeis 
sorpresas. O Xoves 28 no 
Clavicembalo (Clube de 
Arte e Música) ás 21:30. 

RODRIGO ROMANI 
O Venres 22 no auditório 
Gustavo Freire, o ex,compo
ñente de Milladoiro, apre
sentará o seu disco Albeida. 

)UANGRA MORENO 
Galega residente en Ambe
res que nos oferece un con
certo de guitarra con un re
pertório desde o ragtime, 
bossa nova, blues, fingerpic
king até o jaz-swing ... O 
Venres 29 no Clavicémbalo . 

•TEATRO 

ÜULUVER 
Será representada polos 
Quinquilláns, este Xoves 
21 a partir da 20 horas, na 
Praza do Concello. 

Maceda 
• CONFERENCIAS 

QUIROGA P ALÁCIOS . 
Sobre o arcebispo galega, 
filio predilecto da vila, fa-

ANOSATERRA 

29 -=o xo 
xo 

••••••••••••••••••••••••• ON zW 
<{ o 

larán Francisco Carballo e 
Santiago Pral o Martes 26 
a partir das 19:30 no Salón 
de Actos do Concello. 

• EXPOSICIÓNS 

QUIROGA P ALÁCIOS 1 

Mostra fotográfica e docu
mental, con motivo do 
centenário do )lacimento 
en Maceda, na igrexa pa
rroquial desde este Venres 
23 ao 21 de Xaneiro. 

M ., 
ann 

• EXPOSICIÓNS 

DE PICASSO A 
BAR CELÓ 
Mosoa pictórica que pode
remos coñecer no Museu 
Manuel Torres e que per
manecerá aberta até o 7 de 
Xaneiro. 

Moa.ña. 
•MÚSICA 

CLAUDIA CAMPOS 
Cantora brasileira que, 
acompañada polo guitarrista 
Pablo Seoane, estará no ca
fé-teatro Do Real o Sábado 
23 a partir das 11 da noite. 

Monforte 
- • EXPOSICIÓNS 

DESDE O PRINCÍPIO 
Fotografias de Shai Gino._tt, 
até o 8 de Xaneiro , no 
Concello. 

XOSÉRAÑÓ 
Mostra fotográfica no cén, 
tro ExpoLemos. 

Muros 
•TEATRO 

SANTIAGO, 
HlSTÓRIA DUNHA VlAXE 
Da man de Títeres Cachi
rulo, será lev'ada a cena o 
Mércores 27 no centro cul
tural e xuvenil. 

Ourense: 
• EXPOSICIÓNS 

COLECTIVA DE NAOAL 
A galería de arte e artesanía 
Uz (Barreira 11) acolle esta 
mostra de acuarelas, óleos, 
(abstractos e figurativos), 
talla en madeira e esmalte 
ao lume de Sónia Omil, 
A.J. Landin, Justo llhuica
mina, J. V¡izquez, A. Jarre
to, X. Pardiñas, T areixa Ta
bóada e J. Carlos Ocampo,. 
até o 15 de' Xaneiro. 

LANDIN 
Pintor que mostra a sua 
obra, na corrente do expre
sionismo abstracto, na ga
lería Uz. 

EsPEJISfyf OS 
Nome da mostra de A. Ma
teo Charri~, representante 
dunha figuración herdeira 
do pop, do cinema america
no e do cómic, moi irónica 
no sentido e no significado; 
até o 24 de Xaneiro na ga
lería Marisa Marimón. 
MARCOS 
Mostra fotográfica nos lo
cais da asociación Amencer, 
até o 23 de Decembro. 

ÜMAR PÉREZ 
Mostra os seus debuxos até 
o Venres 29, no Museu 
Municipal. 

.o 
~~ 
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Ángel Mateo 
Charri 
mostraos 
seus 
traballos na 
Marisa 
Marimón de 
OURENSE. 

Outono Fotográfico 

Rematado particamente, fica algunha ex
posición. En ÜURENSE podemos con
templar Cara a cara, con Henri Cartier, 
Bresson como centro, na sala de exposi
cións da Fundación Caixa Galicia, até o 31 
de Decembro. E Incéndfus,· marte da te· 
~a, prémios e participantes no concurso 
convocado por Xevale, na Casa da Xuven
tude de CHANTADA.+ 

MARIANO CASAS 
Expón as suas pinturas, 
xunto coas esculturas en pe
dra de Xaneiro, na Casa da 
Xuventude, até<.? Sábado 23. 

Mª JOSÉ SANTISO 
Dentro do ciclo Os nosos 
artistas, esta muller mostra 
as suas obras no Ateneo, 
até o 27_ deste mes. 

ROSARIO SOTOMAYOR 
Colga as suas pinturas na 
galería Marga Prada. 

A. GóMEZ CALLEJA 
As suas obras poderan-se 
ver no Edificio Politécnico , 
da Universidade. 

Xúuo P. NESPEREIRA . 
Mostra antolóxica no edifi
cio Simeón. 

MORQUECHO 
Expón as suas pinturas na 
galería Viso!. -

MEBORAL 
As suas obras de pintura e 
escultura poderemos coñe
ce-las no café Isaac. -

A lMAXE E SEMELLANZA 
Mostra de Fran Herbello 
que poderemos ollar na 
Casa da Xuventude. 

B.IEl\!AL INTERNACIONAL 
DEÜRAVAOO 
Que canta cunha amplísi
ma representación de auto
res nacionais e interna 
cionais, até o 14 de Xanei
ro, na Aula de Cultura 
Caixanova. 

•MÚSICA 

CHICAGO 
COSMOPOLIT AN CHOIR 
Dírixido polo Dr. Charles 
G. Hayes no Conservatório 
Profesional de Música este 
!(oves 21 ás 20:30 h. 

OCardeal 
Quiroga 
Palácios é o 
protagonista 
dunha 
conferéncia 
eunha 
expasición 
en MACEDA. 
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Entre as 
numerosas 

mostras 
adicadas a 

Castelao no 
seu ano, 

está a que 
se encontra 

en 
PONl'EVEDRA 
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Pontea reas 
• EXPOSICIÓNS 

lMAxEs DO NADAL 
Poderémola contemplar no 
Museu Municipal. • 

As Pontes 
•ACTOS 

ÜBRADOIROS INFANTIS 
Do Martes 26 a Venres 29, 
na Casa Dopeso, de 16 a 19 
h., obradoiros de adornos de 
nadal postais, montaxe de 
belén, pintura de mural, play 
back, taller de agasallos, .. . e 
ludoteca, o Mércores 2 7 e 
Xoves 28 na Biblioteca Muni
cipal; idades comprendidas 
enqe os 4 e os 14 anos; máis 
información e inscripcións 
na Casa Dopeso. 

·Ü BANDllX) CASANOVA 
Apresentación deste libro 
de Hixínio Puentes, o vin
deiro Xoves 28 na Bibliote
ca Municipal, ás 20:30 h. 

•MÚSICA 

EVA RIVERO 
Dá un concerto de arpa, na 
Casa Dopeso este Xoves 21, 
ás 20:30 h. 

•TEATRO 

EsT AMPA DO NADAL 
Cenificada por Amigos do 
teatro, o Venres 22 no cine 
Alovi ás 20 h. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

175 DEBUXOS 
DECASTELAO 
Que permanecerán colga
dos até o 31 de Xaneiro, na 
fundación Caixa Galicia . 

MÓNICA ALONSO 
Mundoterápia titula esta xo
v e da Fonsagrada a sua 
mostra, que podemos ollar 
na sala de arte de Caja Ma
drid (Pza. de Sta. Maria), 
até o Sábado 23. Poseedora 
dunha basta formación ar
tística, a sua traxectória es
tá chea de prémios e bolsas. 

EDUARDO NARANJO 
Baixo o título Realismo, 
sentimentos e soños escon
den~se cincuenta e cinco 
cadros que repasan a vida e 
obra do artista, un dos má
ximos expoñentes do rea
lismo pictórico, de realida
des, de sentimentos e ta
mén de soños. Do expre
sionismo ao realismo ou su
rrealismo, sempre na busca 
do sentimento. Na sala de 
arte Gagos de Mendoza, até 
o 14 de Xaneiro. 

ANTÓN SOBRAL 
Expón a sua pintura en La 
Perite Galerie de Tea. 

ARTES PLÁSTICAS E 
FOTOGRAFIA 
Mostra que se exibe na Fa
culdade de · Belas Artes . E na 
praza Méndez Núñez du
rante todos os Sábados des
te mes poderemos ver a 
mostra Arte na rua. 

HAPPY CULTURE 
Pinturas de Mercedes Ta
boada que podemos ollar, 
durante Decembro, na ga
leria Anexo. 

Convocatórias 
CERT AME MANUEL MURGUIA 
DE NARRACIÓNS BREVES 
O Conce.llo de Arteixo convoca, 
con carácter anual, este prémio do
tado con 400.000 pesetas, ao que 
poderán concorrer todas aquelas 
persoas que o desexen cunha única 
obra, de temática libre e escrita en 
galega. Os relatos serán orixinais e 
inéditos, dunha extensión mínima 
de 15 follas e máxima de 30, pre
sentados por cadriplicado, mecano
grafados a duplo espazo, por unha 
só cara e identificados co título da 
obra e un lema; nun sobre pecho 
adxuntará-se o título, lema, nome, 
enderezo, telefono e currículo, fa
cendo constar no sobre "X Certame 
Manuel Murguia de Narracións Bre
ves". Os traballos deben enviar-se 
antes do 1 de- Marzo de 2001 ao: 
Concello de Arteixo, Praza Alcal
de R. Dopico, 1- 15142 Arteixo- A 
Coruña. 

- Do mar non facian caso. 

CARTACES DE ENTROIDO 
Organizado polo Concello de Cangas co 
obxecto de seleccionar o cartaz para em
pregar na difusión do programa do Entroi
do 2001 cun prémio de 50.000 pesetas. 
Poden participar todas as ¡::iersoas, físicas 
ou xurídicas, con cantas obras desexen, 
dun tamaño DIN A-3, en branca e negro 
ou cor e totalmente inéditas, debendo in
cluir necesariamente os textos "Entroido 
2001" e "ConceUo de Cangas". Os traba
llos apresentarán-se acompañados dun so
bre cos dados do autor, antes do 5 de Fe
breiro, na Ojicina Municipal de Infarmaci6n 
Xuvenil, na Avda. Ourense, 46- 36940 
Cangas. Este concello tamén convoca o 
m Certame de Cartas de Amor no que 
poder:án participar todas aquelas persoas 
que o desexen dentro das categorias de 
menores de 16 anos e a partir de 16 cum
pridos, con cartas referidas ao amor cunha 
extensión máxima de duas follas mecano
grafudas a duplo espazo e texto en galega. 
O prazo de entrega remata o 1 de Febreiro 

e os prémios van das 5.000 ás 25.000 pe
setas máis diplomas e lotes de libros. 

PRÉMIOS DE INVESTIGACIÓN 2000 
A Real Académia Galega de Ciéncias e a 
Fundación Caixa Galiza instituen tres 
prémios: un de 1.000.000 de pta. para un 
Traballo de Investigación; un de 
500.000, para a promoción de Novas In
vestigadores menores de 28 anos; e un 
terceiro de 250.000 para un Traballo Pu
blicado ( ou en. vias de publicación) na re
vista da Real Académia Galega de Cién
cias no ano da convocatória. Os traballos 
estarán expresamente escritos para este 
concurso, serán orixinais e inéditos e re
matados no ano da convocatória, poden
do tratar temas de Matemáticas, Física, 
Física do Cosmos, Química, Xeoloxia, 
Bioloxia, Farmácia, ce Sociais, Econó
micas e ce Técnicas, de interés para Ga
liza. Poden participar licenciados e dou
tores, para optar ao prémio de T raballo 
de Investigación é abrigado que todos os 

autores teñan o título de Doutores e non 
poderán participar os membros Académi
cos Numerários e Correspondentes da 
Académia Galega de Ciéncias. Os traba
llos para optar ao prémio de investiga
ción e ao de promoción de novas investi
gadores, enviarán-se nun sobre pecho, di
rixido ao Secretário da Real Académia 
Galega de Ciéncias, Departamento de 
Bolsas e Prémios da Fundación Caixa 
Galiza, Montero Rios, 7- 15706 de San
tiago de Compostela, seis exemplares es
critos a duplo espazo, en DIN-A4, sen 
sinatura nen indkación que permita a 
sua identificación. Na primeira páxina 
s6 se indicará o títul~ do traballo, pré
mio e área nas que se concursa e un le
ma, e se o traballo sobrepasa as 200 pá
xinas, deberá incluir un resumo do mes
mo, por sextuplicado, de non máis de 25 
follas. No interior indicara-se o nome ou 
nomes dos autores, o seu enderezo, currí
culo e unha declaración xurada do ca
rácter inédito do traballo. + 

(1939), Satanás (1934) ou a 
tardia parodia dos cómicos 
Abbott e Costello sobre o 
próprio xénero Contra as 
pantasmas (1948), todas en 
veÍ:sión orixinal, subituladas. 

esta mostra. O bloque de pi
sos ten o mesmo aspecto en 
todas partes, pero alberga 
unha grande variedade de 
vidas. A uniformización que 
provoca o proceso de globa
lización !1º que estamos su
midos. E unha exposición 
multimédia, que en termos 
xerais fala do mundo global. 
Ideado por Herman Assel
beghs, Els Opsomer e Rony 
Vissers, é un proxecto inte
ractivo que integra imaxe, 
texto e música, e que oferece 
unha experiéncia diferente a 
cada visitante, segundo opa
pel que este asuma ao en
frontar-se á instalación. 

MITOLOXIA HOXE 
Título da exposición de 
pintura de J. Méndez, no 
pub Modus Vivendi. 

•TEATRO 

• EXPOSICIÓNS 

COMPOSTELA, 
UN ANO DE VOZ 
Mostra fotográfica que pode
mos ollar no Museu do Pavo 
Galego, ·até o 6 de Xaneiro. 

ANTÓN P A TIÑO 
Poderemos contemplar a 
sua mostra pictórica até o 
12 de Xaneiro de 2001 na 
galeria SQC. 

MÁSCARAS 
JORGE VIDAL 

As PRESIDENTAS 
A compañia Faetona, na 
sua aposta por incorporar 
á nosa cena os principais 
autores europeus contem
poráneos, cenificará, até o 
Sábado 23 na sala NASA, 
esta peza do austríaco 
Schwab na que tres mu
lleres da máis pequena 
burguesia falan sobre as 
causas <la vida. Ás 22 h. 
non senda o Sábado que 
será ás 23 h. 

Soutomaior 
- Pensarlan que se facian as sardlñas nas fábricas. 

Que forman parte dos fon
dos da Fundación Granel!, 
onde poderemos olla-las, 
procedentes de Guatemala, 
Venezuela, México, Cana
dá ou África, ademais de 
duas novas: Munki, proce
dente do Zaire; e o rei Bem
bé, escultura cumulativa. 

Fotógrafo portugués que 
ten a ben mostrarnos o seu 
traballo, Auséncias presen
tes, no cafe Miudo (Tru
ques 3), até o 26 deste mes. • EXPOSICIÓNS 

ENCARNACIÓN 
ÜOMINGO 

As IMAXES rE CAsrnAo 
Podemos contempla-la, de 
Luns a Venres de 19 a 21 
h, no teatro Principal até o 
mes de Xaneiro. 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA 
DE CÁMARA BACH 
EKA TERINBURGO 
Xunto co Coro de Lituá
nia oferecen un concerto 
no Pazo da Cultura este 
Xoves 21 ás 20:30 h . dirixi
do por Misha Katz. 

Póvoa do C~ 
• EXPOSICIÓNS 

As IMAXES rE CAsrnAo 
Poderemos vela na sala de 
exposicións do Museu Valle
Inclán até o 2 de Xaneiro. 

R.edondela 
• EXPOSICIÓNS 

ALFONSO SUCASAS 
Na Casa da Torre pode-se 
ver a obra do coñecido 
piñtor do Deza. 

•TEATRO 

Ü lÁPIS ro O\RPINTÉIRO 
O grupo Sarabela apresen
tará esta adaptación da no
vel a de Manuel Rivas, o 
Venres 22 ás 22 h . no Mul
tiusos da Xunqueira. Unha 
história de amor, melanco-

lia e liberdade, en tempos 
de guerra e post-guerra, · 
que chega aos nasos dias. 

R"b d~ f, 1 a avta 
• EXPOSICIÓNS 

ETIOPIA: 
AS TRIBOS DO SUL 
Mostra qJe podemos visi
tar na Casa da Cultura. 

San. Sa.durni.ñ.o 
•TEATRO 

SANTIAGO, 
HISTÓRIA DUNHA V1AXE 
Levada a cena por Títeres 
Cachirulo o Venres 22, no 
centro socio-cultural. ' 

Santiago 
•CINEMA 

, Ü TERROR CLÁSICO 
DA UNIVERSAL 

ÜALIZA DIXIT AL 
Até o ano 2004, podere
mos coñecer esta mostra 
no mosteiro de San Marti
ño Pinário. 

CASTELAO, 
VIDA E OBRA 
As fundacións Castelao, 
Caixa Galicia e o Concello 
patrocinan esta mostra que 
podemos . ollar na igrexa de 
San Domingos de Bonaval e 
que foi concebida como 
unha visión total do artis
ta, escritor e político desde 
1908 até a sua marte en 
1950. Testemuños escritos 
e gráficos e amplísimo ca
tálogo con cronoloxia e bi
bliografia da sua obra. 

RAMóN DIMAS 
As fotografias de Galicia en
globan as obras deste artista, 
que poderemos contemplar 
na lgrexa da Universidade. 

MONDOPHRENETIC 
O CGAC, até o 14 de Xa
neiro, serve de cenário para 

ARTISTA FRANCESES E 
ITALIANOS 
Nas coleccións da Fundación 
Arco e CGAC que podemos 
ollar neste último centro, até 
o 7 de Xaneiro, con motivo 
das semanas adicadas a A vig
n on e Bologna. Obras de 
J.M. Alberola, G. Barbier, J
C Blais, Ch. Boltanski, D. 
Buren, F. Clemente, M. 
Manzelli, M. Merz, G . Peno
ne, Salvo, G. Anselmo, F. 
González-T arres, L. Cecchi
ni, G. Rousse ou E. Sighice
Ui. T amén no CGAC e até 
o 7 de Xaneiro, se encontra a 
mostra fotográfica de Floren
ce Paradeis na que a acción 
do cotiá cobra un protagonis
mo por veces desacougante. 
E a de fotografia e vídeo da 
londinense Sarah DoOOi, até 
o 7 de Xaneiro, que nos situa 
na fronteira ente o animado 
e o inanimado. 

lL MIO CANTO LIBERO 
Mostra fotográfica de Má
rio Giacomelli, até o 21 de 
Xaneiro, no Museu das Pe
regrinaci6ns . 

ALEXANDRO 
Mostra pictórica na galeria 
] osé Lorenzo (Franco, 3). 

Podemos ollar as suas pin
turas até finais de mes no 
Castelo desta vila. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

COLECTIVA DE NADAL 
Esta mostra, organizada pola 
galeria de arte Trisque! e Me
dúlio, conta cunha grande 
cantidade de artistas que ex
porán as suas obras nesta ga
leria até o dia 5 de Xaneiro. 

Vedra 
• EXPOSICIÓNS 

MEMÓRIA 
DA EMIGRACIÓN 
Título da mostta que reune 
unha importante série de 
materiais relacionados coa 
emigración, desde fichas 
dos emigrantes até publi
cac ións e fotografias da 
época relacionadas con 
Y edra e as suas asociacións 
na emigración. Até o 31 
de Decembro. 

Viana do Bolo 
• EXPOSICIÓNS 

PIQUICO 
As suas pinturas e escultu
ras están expostas no 'café 
Caracas até Febreiro. 

O ·Vicedo 

A lgrexa da 
Universidade 
de 
SANTIAGO 
acolle 
a hilOSlra 

fotográfica 
de Ramón 
Dimas. 

Sexteto vocal lmpromtus 

Ciclo organizado polo 
CGAI, en colaboración coa 
XI Semana de Cine Fantástico 
e de T errar de Donostia, que 
se compón de 12 películas, 
que serán proxectadas no Sa
lón Teatro entre o Martes 12 
e o Sábado 23 deste mes. Es
tán incluidos moitos clásicos 
deste xénero tales como 
Drácula (T od Browning, 
1931), e entre outra¡; pode
ran-se ver as seguintes pelí
culas: A pantasma da ópera 
(1925), O doutor Frankens
tein (1931) e A moza de 
Frankestein (1935), ambas 
as duas dirixidas por J. Wha
le, O home invisíbel (1933), 
A momia (1932), ou O ho
me lobo (1941). Ainda que 
tamén haberá outras menos 
coñecidas como poden ser A 
sombra de Frankenstein 

• EXPOSICIÓNS 

o MÉDIO MARIÑO Actuará o Mécores 27, ás 20:30 h. 
no Edificio Multiusos de MoN .. 
FORTE DE LEMOS; o Xoves 28 

no Auditório de NARóN ás 20:30 
h.; e o Venres 29 na igrexa de San 
Francisco de Tul, ás 20: 15 h.• 

O seu desenvolvimento será 
comprensíbel pára nós de vi
sitar esta mostra que se en
contra na Casa da Cultura. 
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Vigo 
•ACTOS 

ONADAL 
EN V ALADARES 
Ctm festival de patinaxe, no 
Pavill6n do Pedregal, o Ven
res 22 a partir das 18 h; ou as 
N oites Vivas, desde o Do
mingo 24 ao Venres 29 de 
23 a 2 horas e nas que o 
Venres 22 poderemos disfru
tar do dia da música de baile 
(disco), proxección da fita 
Fiebre del Sábado Noche, 
audicións musicais, partidas 
e iniciación ao xogos de rol 
e magic, e conexión a inter
net e xogos na rede. O Ven
res 29 tócalle á musica de 
baile ( tecno) xunto coas ac
tividades xa descritas. O Sá
bado 23 é o Sorteo da Ca
nastiña e paquetes de Nadal 
coa actuación da Coral Poli
fónica do C.V.C de Valada
res e dos alunos da escala de 
música deste centro. 

•CINEMA 

PODEROSA AFRODITA 
O Luns 25 ás 20 h . na Ca
va dos Ratos, organizado 
pola A . C . Caleidosc6pio, 
con entrada de balde. 

MP3GALIZA 
http:/fgo.to/mp3gali.za 

Páxina musical cunha recopi1aeión de 
discos galegos e non galegas de todos os 
estilos en MP3. Tamén inclue ligazóns 
con outras páxinas que oferecen este for~ 
mato musical, ademais de informacións 
sobre concenos e outtos serviws relaci~ 
nados coa música. • 

• EXPOSICIÓNS 

FEITOAMÁN 
Xa leva 16 ano.5 esta feira de 
artesania, que es te ano se 
m nta na Praza de Compos
tela e conta con 24 exposito
res, todos galegos non senda 
un portugués. Abrirá até o 5 
de Xaneiro, escepto o 25 de 
Decembro e o l de Xaneiro, 
e conta coa garantia da Aso
ciación Galega de Artesáns . 

LEOPOLDO NóVOA 
Colga as suas pinturas, até 
o 15 de Xaneiro, na galería 
de arte VGO . 

SEGUNDO ÜUTIÉRREZ 
Mostra as suas esculturas, 
relieves e táboas na galeria 
Aru.lrox. 

POUSSEU 
A sua obra na galeria Sar
gadelos até o 10 de Xaneiro. 

P AISAXES CÉLTICAS 
Nome da mostra de Roger 
Sqin z, que colga na Cova 

A galeria 
Sargadelos de 

VIGO mostra as 
pinturas e 

traballos en 
madeira de 

Pousseu. 

dos Ratos até finais de mes, 
organizada pola A.C. Ca~ 
leidosc6pio. 

TERESA MORO 
Ten Uriha mostra da sua arte 
na galeria Bacelos (Progreso 
3), onde poderemos olla la 
até o 28 de Decembro. 

CONCURSO DE BELÉNS 
Na sua XXXV edic ión, esta
rá na sala de exposic ión s 
do C.C. Caixanova até o 6 
de Xaneiro. 

lNTERVENCIÓNS 
URBANAS 
No bairro de T eis, fruto da 
colaboración da Xeréncia 
de Urbanismo Municipal e 
a Faculdade de Arquitectu
ra da C oruña, e que pode
mos ollar na sala de exposi
c ións do COAG até o 31 
de Decembro. 

CARME C HACÓN 
T itula as suas instalacións 
Wood blood e poderemos 
velas, até o 14 de Xaneiro, 
na Casa das Artes. 

ÁNXELHUETE 
O pintor ourensán praticou 
un expresionismo abastrac
to debedor da pintura ame
ricana, ainda que con ceno 
carácter simbólico polos 
motivos xeométricos que 
integra. Agora presenta a 
sua última obra, renovada e 
expresiva pero fidel á sua 
traxeccoria, na galería 
VGO até o 27 de Febreiro. 

CRUELLA DE VILLE 
Mostra de collages na gale
ria Artefacto . 

ROBER1D SANrANDREU 
Mostra fotográfica no Insti
tuto Camoes. 

XEsus V ÁZQUEZ 
Este ourensán mostra a sua 
obra, baixo o título Cam
pos , na galería Ad Hoc, até 
o 8 de Xaneiro. Pretende 
unha exploración total dos 
rexistos da arte, e unha 
vontade de criar unha sone 
de pintura total . 

ARTE PARA LEY AR 
Mostra no cenero múltiple 
de arte Visual Labora (López 
de Neira 5) que contará cun 
número moi amplo de artis
tas e obras expostas ( +50 
+5000), até o 12 de Xaneiro. 

•MÚSICA 

NAO D'lRE 
Grupo folc galego, que ac
tuará o Venres 23 ás 20:30 
no Auditório do Concello, 
dentro do programa Xovevi
go, con entrada de balde. 
Formado por Virxílio, 
Eduardo, Fernando, Ester, 
Daniel e Rosalia, de entre 
18 e 22 anos, compaxinan 
os seus estudos universitá
rios cos musicais. 

CONCERTO DE NADAL 
Na sua XLIII edición pode
remos escoitar á Coral Ca
sa blanca e ao á orquesta 
do Círculo Mercan til de 
Vigo. O Sábado 23 , ás 
20:30, no C.C. Caixanova. 

•TEATRO 

CALÍGULA 
De Albert Camus, repre
sentada polo CDG, baixo a 
dirección ·cén ica de Ma
nuel Guede Oliva. Calígu
la, príncipe relativamen te 
amábel, até o momento, 
decata-se que a marte de 
Drusila, a súa irmá e aman
te, d · que o mundo tal e 
como está feíto non é satis
factório. Desde entón tenca 
exercer con perversión un 
ha liberdade que finalmen
te descobrirá que non é 

Anúncios d.e balde 
• Amenizamos vodas, bautizos, etc. 
Contamos con diferentes formacións 
de cámara e voz. Telf. 981 507 925 

• Oferece-se para traballar como 
electricista con ampla experiencia 
ou tamén no sector da Hostelaria. 
Disponibilidade 24 horas. Preguntar 
por Walter no telefone 986 355 661 . 

• Precisamos camareiro/a con ex
periéncia para restaurante de próxi
ma abertura en Compostela. Razón 
no telefone 630 631 950. 

• Busco en aluguer, na Coruña ci
dade, baixo, soto, despacho, estu
do, eficina •.. moi barato e pequeno. 
Telt. 610 248179. 

• Profesora con experiéncia do
cente imparte clases particulares, 
en Vigo, d!=! ESO, BUP , cou (inglés, lín
gua española, literatura, latin , histó
ria, filosotia, matemáticas), todos os 
níveis. Garántese profisionalidade. 
Razón no telf. 629 423 027. 

• Empréstimo de películas en forma
to DVD. A Casa da Xuventude de Ou
rense ten este novo servizo para os só
cios. E para os que non teñan o apare
llo na casa existe tamén a posibilidade 
de velos na própria Casa da Xuventude. 

• Merco gramática do portugués 
xa usada, de Lindley Cintra ou de Pi
lar V~quez Cuesta, ou ambas. Ra
zón no telf. 981 697 523. 

llTroco clases de inglés por clases de 
infonnática en Vigo. 1lf. 600 279 710. 

• Encomenda já o cademo "Conhecer
mos Carvalho Calero" editado pola 
Fundar;on Mábria para recordar unha 
figura chave da nossa cultura aos dez 
anos da sua marte. Ameno e didáctico, 
55 pp. tamanho AS, ilustradas. Prec;o 
por cademo, 425 pta. gastos de envio 
incluídos. Poses pagar en selos ou in
gressando o importe no n2 de conta da 
Caixa Galiza 304-239-18311. Encomen
das no Ap. 570 de Ferrol. 

• Abriga-te co suéter de algod.om, 
de manga cumprida e con capuz 
bordado ao peito co escudo da Ga
liza de Castelao. Talhas XL e XX1, em 
azul ou preto. 1 unidade, 3.000 pta. 
máis 600 de gastos de envio. Máis de 
umha unidade, acrescenta ao prec;o 
dos suéters 100 pta. máis de gastos 
de envio por unidade. Encomendas a 
Artábria no Ap. 570 de Ferrol. 

•Compro libros, postais, fotos, bi
bliotecas, documentos vellos. Tlf . 
610 028 077 

• Mardigras. Música en vivo. Pro~ 
gramación de Decembro: Travel 
Hats, Roberto Díaz, Sylvain Sylvain & 
The Criminals, Flowering Treep, 
Alma, Canallas, Mermaid , Pereza + 
Capitán Sonoro, Deviot, Orgasmical, 
Víctor Aneiros & The Blue Notes, The 
Hot Dogs, e Bumer .. Visítanos! Esta
mos na Travesa da Torres 8 da Coru
ña e no http://mardigras.8k.com 

• Somos un clube da amizade por 
correspondéncia. Ternos 3.000 só
cias e sócios en todo o Estado. Se 
queredes pertencer ao noso clube 
enviade unha carta con selo para res
posta. An imádevos. Estamos agar
dando-vos. Escibide a: El Club de la 
Amistad . K/Ekonomia 17 4 2 izq . 
48.902 Barakaldo (Bizkaia) 

• Renova~o. números 4 e 5, boletim 
da "ambaixada Galega da Cultura" de 
distribuc;áo gratuita a quem o enco
mende ao apartado, 24.034 de Madrid. 

- • Ciberinnandade da Fala. Na Gali
za, en galega. Na rede, tamén. Pro
mocionamos e organizamos envios de 
correos electrónicos pregando o uso 
da nosa lingua en internet. Estamos 
en http ://www.ciberirmandade.org 

• Lixo Urbano. Venda por correio. 
Punk, hardcore, ska, ... Esan Ozenki, 
Notomorrow, W.C Records, Dischord, U
quidator, Fragment, Sons de Luita, El 
BeaSto, Potencial , HC, Boa ... Pede cat'á
logo gratuito: Apdo. 304, 15700 Com
postela, correo electrón ico : lixourba
no@mail.com , portal : go.to/l ixourbano. 

•Queremos formar un grupo de 
persoas social e culturalmente lú
cidas, vital e sensualmente heterodo
xas . Benvidas suxerencias para oxi
xenar a vida. 981 788 820 

. • Oferécese auxiliar de clínica en 
Compostela, titulada, con experién
cia e informes, para coidado de per
soas maiores ou enfermos, en hospi
tal ou no domicílio. Dispoñibil idade 24 
horas. Telt. 617 065 527 

•Unce alugar cuarto dobre e indivi
dual a rapazas. Zona da Praza Roxa, 
en Compostela. Tlf. 617 065527. 

• Rapás de 26 anos, sério , respon
sábel, con boa presenza e gañas de 

traballar, busca calquer tipo de em
prego en Ferro! e comarca. Ttno 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. 610 
784 780 / 986 570 862 á tardes e noite. 

•Véndese dúplex en Marin novo, 
todo exterior, vistas ao mar. 3 dormitó
rios e 3 baños. 2 prazas de garaxe . 
Tfno. 630. 171 865. 

• "É mellar rodear polo camiño que 
perderse polo atallo" ... 77 ditas popu
lares por 140 pesetas en selos. (Tfno. 
677 383 800) . 

• 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, Ferrol ou Narón. 
Razón no telf. 619 488 761 . 

• Vendo AX 11 TRE en bon estado. 
Culata e amortiguación revisadas. 
Neumáticos Michelin novos. 200.000 
pesetas. Próbeo sen compromiso. 
Santiago. Tfno 654 046 453. 

• Se estás interesado na Ciéncia 
Ficción ou na Literatura Fantásti
ca acude ás tertúlias dos Xoves ás 
21,30 h. no caté Uf (Pracer 19) en 
Vigo. Pergunt'a por Nacho ou Pedro. 

• Se estás interesado/a en rece
ber o nosso Boletim Reintegracio
ni sta pédeo ao apartado 24048-
28080-Madrid. 

• Vendo Peugeot 309 diésel en 
moi bon estado : As persoas intere
sadas poden chamar 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 límite 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. Telt. 982 375 264.+ 

ñecer no Claustro de San 
Francisco. 

BBVA na rua Bergara 11. 

boa. No C.C. Caixanova 
este Xoves 21 e Venres 22 
ás 20:30 h. 

HER O.ES 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

Ma,dr-id 
• EXPOSICIÓNS 

XURXO LOBATO 
O museu Colecciones Ico 
(Zorrilla 3) aco lle a sua 
obra fotográfica baixo o tí
tulo El color de l sur on de 
retrata con proximidade e 
sen anestesia a inxustiza e 
pobreza na que viven moi
tas persoas no mundo. Até 
o 14 de Xaneiro. 

Li.shoa. 

• EXPOSICIÓNS 

MANRAY 
Poderemos contemplar un
ha mostra sobre a sua obra 
no Museu do Chiado até o 
14 de Xaneiro 

Ü EORGES B RAQUE 
Até o 14 de Xaneiro po
deremos ver a su a obra 
gráfica no Museu Arpad
Szenes. • 

Cinema gale,go 
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O grupo folc 
galego 
Nao d'lre 
toca este 
Venres 23 
no Auditório 
do Conceilo 
de VIGO. 

A cargo de Chévere, o re
parto forman-o Miguel de 
Lira, Patricia de Lorenzo, 
Manuel Cortés e Xron. O 
Mércores 27 e Xoves 28, 
no C.C. Caixanova. 

LA VIDA ES SUEÑO 
Este Xoves 21 no teatro-ci
ne Fraga dentro do ciclo 
Vigo en 6 actos. 

Do AÑIL AO MíNro 
Pinturas de Xaquin Cha
ves, até o 7 de Xaneiro, na 
Casa da Cultura. 

V
·~ ~ 

, 1ve1ro 

• EXPOSICIÓNS 

PRIMEIROS MORAOORES 
Mostra que poderemos co-

V ANESSA BEECROFT 
N ada en G énova (1969), 
notabilizouse no 94 através 
de performances públicas, 
normalmente xovens mu
lleres, ainda que na fase ini
cial realizou aguarelas, al
gunhas delas presentadas 
na Sotheby's Art Founda
tion de Amsterdan, das que 
esta mostra 24 aguarelas, fa
cia parte. Math ilde te~" 
H eijne (Estrasburgo, 1969) 
ten unha instalación con 
dous manequins T he two 
chosen ones e a proxección 
de vídeo Nearly lost para o 
que proxectou a sua própria 
identidade na das actrices 
de fres fitas coñecidas: Le 
Mari de la Colfeuse, de Pa
trick Leconte; La Femme 
d'á Coté, de Franr;ois Truf
faut; e Nace Blanche, de J.C 
Brisseau. Eduard Resbier 
(Barcelona, 1968) mostr~ a 
sua p intura, da que destaca 
a captación da luz e a utili
zación de unha velatura xe
ral. As tres mostras nas dis
tintas salas da galeria Mário 
Sequeira (Quinta da Igreja
Parada de Tibaes) até o 15 
de Xaneiro. 

Barcelona 
• EXPOSICIÓNS 

PETEIRO 
Ten unha mostra de óleos 
e serigrafias, na sala do 

Poderemos ver no CARBALLIÑO, no 
cinema Paradiso, o Xoves 21 as fitas Sei 
quen es, Coruña imposible e Nuestras 
fiestas ... En VERIN, no cinema Buenos 
Aires, pmxectaran-se o Martes 26 O Ma
tachín, Fisterra e Porriño en ••. ; o Mér
cores 27 Amor Serrano, Arde amor e 
Miss Ledya; e o Xoves 28 Coruña impo
sible, Sei quen es e Nuestras fiestas ••. • 
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A Crónica do lo/e dá conta.de todos os nome~ que a protagonizaron desde 1975. Nas fotos, as xóvenes gaiteiras Susana Seivane, e Cristina Pato máis duas voces de muller: 
U;ia e Maria Manoela. Abaixo, concerto de Milladoiro en Compostela no seu 2~ aniversário. 

Erase unha vez Composrela'" no ano 1975 ... 
Xoán Manuel Estévez e Óscar Losada asinan a Crónica do f ole gal ego. Vintecinco anos de historia 

-0- A. ESTÉVEZ 

"O importante é deixar que os 
músicos talen, que sexan eles 
os que conten estes últimos 

'1 vintecinco anos de música", 
sinalan Xoán Manuel Estévez 
e Óscar Losada. Eles son os 
autores da Crónica do Folk 
Galega. Vintecinco anos de 
historia (Tris Tram), un traba
llo esperado por todas aque
las persoas relacionadas coa 
música galega. Desde o con
certo en Compostela que no 
ano 1975 reunia a Emilio Cao, 
Benedicto, Miro Casabella ou 
Luís Emílio Batallán, até o 
éxito das xóvenes gaiteiras 
Susana Seivane é Cristina 
Pato, están presentes nesta_ 
crónica de cuarto de século. 

., 

Croniea do fo/e galega non é un 
volume crítico. "lso xa o tace
mos neutros meios, como a 
prensa", di áscar Losada. "O re
sultado é un traballo xornalísti
co; unha guia sobre o mundo do 
tole. Facer un volume crítico po
de ser perigoso porque· no mun
do da crítica hai de todo, e non 
se debe intentar sentar cátedra. 
lso non significa que o traballo 
non sexa ambicioso", comenta 
Xoán Manuel Estévez. Esta eró-

-nica é un voluminoso inventário 
con todas as claves para ente
der como se foi construíndo o 
"movimento da música tole gale
ga". O libro foi apresentado o 

. Xoves 14 en Vigo, como non po
dia ser doutro xeito, con música 
tole, a que puxeron Anxo-Pintos 
e Kiko Comesaña, de Berro
güetto, e o grupo Beladona. 

Realizado cun critério cronolóxi
co, o volume arranca en Com
postela e entende que aí empe-

- zou todo. É o ano 1975 e o pavi
llón do Obradoiro acolle a Miro 
Casabella, Benedicto, Antón Se
oane, Rodrigo Romaní, etc. Son 

"' os xermolos dun movimento que 
~nos seus primeiros quince anos /e; .. 5: analiza Xoán Manuel Estévez, 

- . alguen que leva seguido moi de 
perta os aconteceres musicais 

1 • • 

do país, desde as páxinas de· A 
Nosa Terra durante máis de dez 
anos e, tamén, en traballos ·co
mo Milladoiro. Moito máis que un 
grupo de música fo/e, publicado 

· o pasado ano en Ir Indo. 

"A finais dos anos setenta pasa
ron moitas -cousas por vez pri
~eira e quizais iso influiu en 
que aí se iniciara a recupera
ción da música galega. Alguns 
protagonistas viñan da AN-PG, 
outros do PC. En calquer caso, 
tamén foi moi efímero", explica 
Estévez. Engade que, o ano 
1975 "marca unha encrucillada, 
condicionada tanto pola utilii:a
ción da gaita por parte do réxi- -
me franquista, o que facia que 
~ora rexeitada por moitos pro- _ 
gres, ou pola ausénci~ de nor
mativa lingüística". Esté\/ez re
fíre'se ao libro como un traballo 
aberto, xa que "durante a elabo
ración do mesmo xurdiron ·sur
presas como que Doa reapare
zp. tras separarse hai anos". 

Emíljo Cao, como un precursor 
do celtismo, Milladoiro, como o 
Qrupo que co legado dos devan
ceiros emprendeu o camiño de 
Europa, Muxicas, os recicla
dores dos gaiteiros de Soutelo 

de Montes, Na Lua, os represen
tantes das novas esperanzas ca
ra o futuro, en parte, polo ache
gamento a Portugal, ou Luar na 
Lubre, que desde o cabo do 
mundo fixéronse expoñente do 
tacho atlántico, van marcando o 
transcurrir das páxinas de Cróni
ca do fo/e. Coinciden os dous 
autores en que os anos oitenta 
non foror:i os mellares. ''Todo es
tá suxeito a modas e, como sina
laba algun membro de Fuxan os 
Ventas a modo de anécdota, 
parte do seu público pasárase 
aos Resentidos e Siniestro Total. 
Nos oit1;mta praticamente só per-

. manecen Milladoiro e aparecen 
Na Luéi', di. Estévez. 

Radiografia da 'eclosión' 

Afastar os adxectivos neste tra
ballo. que non é unha história crí
tica, seg1,.1ndo os autores, non 
significa que o momento actual 
non estaña cheo de propostas e 
marcado polo éxito nas vendas 
dalguns dos artistas galegos, se
gundo sinalan os dous autores. 
Osear Losada, que fixo crítica en 
xornais como O Correo Galega, 
La Voz de Galicia e A Nosa Te
rra, asina a segunda parte dp 
traballo, a que atinxe aos noven-

ta. "O nacimento dos 
Matto Congrio é cla
ve para entender
mos o devir da músi
ca do país e quizais 
o seu esgazamento 
en duas propostas 
musicais fose o mo
mento, inapreciábel 
daquela, no que o 
tole colleu un pu lo 
eno rme", escrebe 
Losada. 

Satisfeito por culmi
nar un traballo que 
ven de anos atrás, 
Losada extende a 
sua investigació n 
até o re centísi mo 
Albeida, de Rodrigo 
Romaní, e tamén se 
anticipa ao anunciar 
o proxecto con zan

fo na que quer facer disco o 
membro de Berrogüetto Anxo 
Pintos. A radiografia dos noven
ta é a dunha "eclosión" ainda 
que no apartado de casas dis
cográficas, segundo Losada 
"non se deron grandes cám
bios" senda "a preséncia máis 
rechamante dos últimos anos a 
de Do Fol Edicións", o subselo 
de Boa que conta no' seu catá-
1 ogo con Berrogüetto, Em ílio 
Cao, Chouteira , Os Cempés, 
Susana Seivane, Rodrigo Ro
maní, Maite Dono, Na Lua, Pan
chó Alvarez e Cuchus Pimentel. 

Repasa tamén esta crónica do 
tole o fenómeno dos festivais de 
verán, "que moitos deles conti-

. nuan a ter atrancos á hora de 
afrontar o seu compromiso anual 
cos siareiros", ou a répercusión 
das gaiteiras solistas. As mulle
res acadaron protagonismo atra-. 

.vés de dous nomes fundamen
talmente, Susana Seivane, que 
lanzará o seu segundo disco no 
2001 coa produción de Rodrigo 
Romaní, é Cristina Pato, a ou
rensá cuxo traballo Xilento, ta
mén vai aparecer nas tendas o 

. vindeiro áno, e que .reside agora 
en Barcelona onde continua for
mándose musicalmente.• 

_.Quiroga 
Palacios, . 

. Caréleal 
de Galiza 

FRANCISCO CARBALLO 

Osete de Decembro de 
1971 fa lecia o cardeal 
Quiroga en loor de multi

tudes. Está sepultado ao pé· do 
Santo dos Croques, na catedral 
de Sant lago. Aos 100 anos do 
seu nacemento, volta a pergunta 
pola sign ificación deste cardeal 
na história de Galiza. 

Femando Quiroga n~ceu en Ma
ceda no 1900. Viviu en Ourense 
desde os 8 anos até o 42. Foi bispo 
de Mondoñedo de 1946 a 1949 e 
arcebispo de Sant lago de Com
postela de 1949 a 1971. Cardeal 
desde 1952. 

Escribira en Logos, 1931-1936, 
articulas en galega, nun deles afir
maba que era imposíbel un.ha pas
toral rural noutra Língua da gale
ga. Nos anos 60 intentou e .conse
guiu legalizar o galego na litúrxia 
e oficiou xa no 71 na nosa língua. 

O seu andar pastoral na arquidió
cese axustouse aos tempos do 
concordato de 1953. Fíxoo con 
grandeza, maxestade, moderación 
e amor os humildes. Con el a HO
AC, a XOC, a XEC e os Cursiños 
de Cristiandade floreceron. Foi, 
ante todo, un construtor; inzou de 
templos novos a arquidiócese, Ie
vantou o seminário de Belvis e re
parou o de San Martiño. 

No 1963 senriu que aquel tingla
do brillante de misións, A. Cató
lica, exercícicos, novenários etc, 
afundia. Membro activo do Con
cilio Vaticano ll, interviu 8 veces 
en sesións conciliares. Non esta
ba na órbita dos progresistas; tivo 
dificuldades na aceptación da li
berdade relixiosa e na desmonta
xe do "nacional-catolicismo espa
ñol". Fora amigo de Franco; de
fendera sempre os galegas e a Ga
liza, estimaba o seu poder tribuní
cio. O Vaticano II crebou o seu 
ánimo e aceptou cambiar. 

Elexido presidente da Conferén
cia Episcopal Espafiola ( 1966-
69), buscou a paz, o diálogo; 
acolleu con coraxe os princípios 
da Asemblea Conxunta de clero 
e bispos, 1971. Deu pasos firm s 
cara o Concilio Pastoral de Ga
liza. Sentiuse galego sempre, fa
lou a nosa língua, transmitiu o 
desexo da sua normalización, 
acolleu con sorriso e amor aos 
que apostaban polo cámbio. 

Del podemos dicer que morreu 
acoitelado -pola direita e a esquer
da: aberto, comprensivo, leal, non 
daba un paso de cámbio sen que o 
empurraran. Mentres el tendia a 
man, outros bispos, de Ourense," 
Lugo ou Vigo, vexetaban no máis 
cru integrismo e ignoráncia da te
rra que Hes daba de comer.• 

J/ OLVER AO REGO 

Morreu Carlos Cano. Un 
andaluz ao que queren 

. erguer nalgunha emiso
ra como bandeira cliso que cha
man "mestizaxe". o cantor que 
lembrou ás N ais de Maio e os 
seus fillos {"leváronos con vida / 
con vida os queremos" ), qu e 
reinvidicou a sua raiz árabe, que 
est ivo cos ·obre iros do campo 
andaluz, o home de esquerdas 
que viviu comprometido até es
touparlle o corazón. + 


