
Galiza ocupa a penúltima posición entre 
as 17 comunidades na compra de libros 

------10-----------
Francisco Vázquez arremete contra profesores 

por comentar un artigo de A Nosa Terra 
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José Carlos 
Vasconcelos 

fálanos da cultura 
como referente 

mediático 
---9---

Malestar en Chantada ao concentrar a morte 
das vacas sospeitosas no seu matadoiro 
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Porto toma o relevo de Compostela 
como Capital Cultural 
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As rulas 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 ae novela 
Manuel García Barros 2000. 

Sempre se leu como 
anormalidade 

antigalega 
unhas votacións 

que tiñan 
toda a lóxica 

O Rei, 
mellar na legalidade 

Na alocución do Rei en Nadal (como en calquer das suas interven
cións públicas) imponse constitucionalmente o discurso do Gover
no central, que é o que se difunde, por encima do seu persoal, ne
cesariamente óbvio e ben intencionado, como corresponde ás datas 
e á alta maxistratura que detenta. Por iso ao discurso real non se lle 
pode dar máis releváncia que o feito de asumir a posición do Go
vemo. Calquer outra interpretación manifestada un conflito entre 
a xefatura do Govemo e a do Estado e, de producirse, teria que pre
valecer, por lei, o critério da primeira. Están·, polo tanto, fora de lu
gar as demandas dos nacionalistas que peden de Juan Carlos 1 un 
papel de mediador¡ como están igualmente fora do contexto da le
xislación actual as críticas ao seu discurso por guvemamental, pois 
non pode ser doutro xeito. Juan Carlos I, como persoa, pode ter o 
papel que considere oportuno, pero a Coroa, como tal, non pode 
ultrapasar os seus límites constitucionais. Ainda que discrepemos 
do seu discurso ou da sua posición, mellar asi, na legalidade. + 

Gal iza 
vive mal: 

# · -as estat1sticas 
contradin 

a propaganda 
oficial 

(Páx. 7) 

MayorOreia 
mostra 

as cartas 
do pacto 
PP·PSOE 

(Páx. 15) 

Mia Couto, 
entrevista co 
referente da 

literatura 
m~ambicana 

(Páx. 32) 

Especial adicado 
aos 25 anos da Escola 
de Arquitectura 
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ANOSATERRA 28 DE DECEMBRO DE 2000 

A campaña eleitoral non foi quen de levantar a profunda erosión á conciéncia autonomista de 32 meses que durou a tramitación do estatuto, con contradicións e pol'Jticas que ata
caban directamente o ser dos galegas, como a proibición de ensinar na naso idioma. 

As razóns léxicas dun resultado eleitoral perteitamente normal 

O Estatuto da abstención 
-0-- AFONSO EIRÉ 

A campaña do Aldraxe, o desprestíxio da preautonomia, a condución dos partidos espa
.ñois, a negativa dos nacionalistas, a desfeita da UCD, o acoso a Suárez e os preparati
vos do 23-F marcaron o resultado: 441.000 votos a favor, 121.000 en contra e un 71 º/o 
de abstención. O Estatuto ficou aprobado o 21 de Decembro de 1980, hai agora vinte anos. 

ra a unha da mañá do xa 22 de 
Decembro de 1980 e ainda non 
chovia. Os membros da UCD de 
Galiza xuntábanse cada un na 
sua província. No Pazo de Ra
xoi, sé da Xunta preautonómica, 
Xosé Ouiroga, o presidente, e os 
seus leais estaban permanente
mente reunidos nun despacho 
no faio. Os ministros Calvo Sote
lo e Sancho Rof, que anunciaran 
a sua comparecéncia, non acu
diran a Compostela. Pio Cabani
llas, tan arteiro coma sempre, fi
xo un dos seus famosos mutis 
ás cinco da tarde prevendo o 
que ia acontecer. Os 11 O xorna
listas que agardaban o resultado 
do Referendo da Autonomia pa
·paban rumores en torrentia: "que 
Rosón dimitiu en Lugo, que a 
UCD decidiu disolverse en Pon
tevedra, que Franqueira quer fa
cer outro partido, que Meilán de
cidira guE;!rrear pola sua conta ... " 

Os resultados sábianse porque 
en Madrid, o Ministério do Inte
rior, tíñaos xa á hora en ponto 
anunciada para o remate do es
crutí nio, as 1 O da noite. Pero a 
Xunta non se enteirou do final 
do reconto até unha hora des
pois. E visto o que habia, o 71 % 
dos galegas non votaran, con 
448.383 votos afirmativos e 
121 .304 que votaron non, nin
guén en UCD queria dar a cara. 

A esa hora do xa 22 de Decem
bro ainda non chovera. Tampou
co habia novas oficiais agardan
do non se sabe que. Dous xorna
listas deciden adentrarse polos 
labirínticos corredores, con esca
leiras que ian de minúsculos des
pachos a altillos e atopan a San
martín Losada," o secretário xeral 
da UCD-en G, que viña dos me
xadoiros. Agárrano polos brazos 
e pídenlle que dea a cara dunha 
vez, que xa levan 3 horas, tres, 
agardando por unha rolda de 
prensa prometida. O balbordo fai 
que se acheguen máis xornalis-

tas. Tamén aparece Xosé Quiro
ga, o presidente autonómico, alto 
e forte coma el só. Avasalla a 
quen isto escrebe e calle polos 
colares a Sanmartín queréndoo 
sacar do médio dos xornalistas 
mália ao cebado que estaba o 
seu compañeiro. Os xornalistas 
non desisten e logran arrastrar a 
Sanmartí n até o Salón do Con se
llo habilitado como sala de se
guemento eleitoral. 

As cámaras comezan a funcio
nar en directo e as perguntas 
son moi duras, pedindo explica-

Anxo Guerreiro era, seguramente, o único autonomista das que asinara o Estatuto dos 16. 

cións por ter retrasado o anún
cio dos dados. Sanmartín afir
ma que os xornalistas están bo
rrachos por beber todo o dia a 
caneiro cheo e de gratis. A si
tuación alporizase máis. Lago, 
o secretário xeral da UCD, en
fróntase a Xoan Santiso, un re
putado reporteiro de Pueblo, fa
céndolle mofa da sua vella leica 
e dicíndolle a onde vai con ela. 
Santiso, todo en directo, res 
póndelle, premonitório, que ten 
máis futuro el e a sua vella cá
mara que futuro político o seu 
interpelante. 

Acababamos de bater o record 
histórico de abstención. Nunca 
antes se producira nun país de 
Europa e tampouco se voltou a 
dar tal situación. Pero a choiva 
nen sequera era disculpa. Fa
llara o slogan escollido para a 
campaña: "Anque chova, vota". 
Nen chovera nen votaron os 
galegas. Unicamente 613.008, 
dos 2.112. 624 censados_ E iso 
que en mesas como a de Man
zan ed a e outras de Ourense 
depositaran a sua papeleta o 
100%, cando nas anteriores 
eleicións só votara o 6%. En Vi
lalba, por dar un dado, só se 
acercaran ás fumas o 15%. Fa
llara o slogan, fallara a campa
ña, fallara a disculpa ... UCD de-

i batíase entre Galiza e Madrid, 
<( Pasa á páxina seguinte 
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. \ 28 DE DEqMBRO DE 2000 

Vén da páxina anterior 

· entre o poder e a nada. Estátus 
beatífico que non tardou en 
conquistar para que a história 
lle recoñecese o seu grande 
mérito. 

Buscar as causas 

"O povo galega renega de ser 
qono do seu destino", afirmaba 
Alvaro Cunqueiro ante os resul
tados. O escritor, usado e abu
sado daquela na sua vertente 
enxebrista polo Poder, foi un 
dos que puxo a sua imaxe para 
a campaña, cunha ex miss, un 
afortunado gañador das quinie
las e un presentador de televi
sión en Madrid. Cunqueiro, que 
non entendia a postura do pavo 
galega despois de ter participa
do no Estatuto do 36 cos gale
guistas ,· estaba profundamente 
doido no persoal, porque pen
saba que os galegas tamén re
negaban del. 

Non era o único. "Somos un pa
vo sen solución, só caben pos
tura~ cépticas", afirmaba Santia
go Alvarez, secretário xeral do 
PCG . En Madrid, todos os 
meios de comunicación e parti
dos políticos, aproveitan a situa
ción para pór de manifesto que 
na Galiza non "existe nengunha 
conciéncia autonomista" e ten
tan valerse da consulta popular 
para deixar, de novo, a Galiza 
coma unha autonomía de se
gunda "porque o seu nível de 
conciéncia non se pode compa
rar con Euskadi e Catalunya". 

Ese fóra o grande cabalo de ba
talla cando a tramitación do Es
tatuto. Se daquela, entre outras 
posturas, as mobilizacións do 4 
de Nadal de 1979, Contra o al
draxe, impediu que a Galiza lle 
roubasen a posición de naciona-
1 idade histórica, agora o tércio 
de votos negativos tivo un efec
to precautório en Madrid . Foi 
unha das principais aportacións 
do nacionalismo ao Estatuto. 

Pero se a manifestación do 4 de 
Nadal foi básica para que Galiza 
non quedase relegada, tamén 
foi a causa principal da altísima 
abstención que se deu o 21 de 
Decembro de 1980. A idea da 
aldraxe callara na cidadania. 

Desde aquela, polos numerosos 
avatares que pasou o Estatuto, o 
pavo non foi capaz de entender 
o que mudou nese Estatuto que 
antes atentaba contra Galiza e, 
agora, habia que referendar. Nen 
a cidadania foi capaz de enten-

delo, porque, na práctica os cám
bios non foron tantos, nen os 
partidos a prol do si, capaces de 
explicarllo axeitadamente. 

Por outra banda, ·hai que ter en 
canta a campaña antiestatutária 
dos nacionalistas, con forte capa:
cidade de mobilización, imersos, 
daquela, nunha grande campaña 
de axitación. Esta postura don 
"non" nacionalista e do "sí" da
queles que viñan do franquismo e 
dos partidos estatais creou unha 
tremenda confusión na povoa
ción, mália a que a case totalida
de dos meios de comunicación 
estaban a pral do voto afirmativo. 
O desconcerto dos eleitores era 
tóxico. A preséncia social do na
cionalismo pode ollarse nídia
mente através dos resultados nas 
distntas comareas. 

. 1 

É preciso ter en canta tamén a 
etapa preautonómica, caracteri
zada pala falta total d médios 
(algo que Madrid administraba a 
pé feito, segundo o seu presi
dente António Rosón) , pela min
guada capacidade de xestión e 
pala incapacidade de facerlle 
patente á cidadania que a auto
nomía ia supoñer para ela unha 
millora real, tanxíbel. 

É nestes precisos momentos 
cando se expedienta a profeso
res por dar as clases en galega 
(casos en O Foxo-A Estrada e Di
ces-A o is) e cando se trata de 
aplicar a cuota empresarial agrá
ria. Duas medidas que a Xunta 
preautonómica ou auspícia ou 
respaldaba abertamente fronte ás 
grandes mobilizacións populares. 

A xente chamáballe "a campaña 
da UCD" á campaña para que 

... •. , 
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se votase o Estatuto, que se
. guia a ser "o Estatuto da UCD", 
e asi o refrendaban as palabras 

.. de ministros galegas . coma Xe
sus Sancho Rof. Pero UCD non 
era unicamente a continuación 
do franquismo, senón que esta
ba dividida en mil pedazos palas 
loitas ·intestinas, tanto na Galiza 
coma en Madrid. Ao mesmo 
tempo, desde dentro, desde os 
círculos n:iilitares, pero, sobre 
todo, desde o PSOE, co apoio 
americano, alemán e da própria 
Corona, tentábase liquidar a 
Adolfo Suárez, porque pensa
ban que estaba levando a Espa
ña á ruptura, saindo do guión 
prefixado. O Estatuto era un xei
to de atacar e desgastará UCD. 

Eran os tempos da Operación 
Galaxia, do ruxe ruxe dos sa
bles nas sás de bandeiras dos 
cuarteis, da procura de saidas 
cun Governo de concentración. 
Eran os tempos nos que algun 
dirixente socialista se reunian co 
xeneral Armada en Lleida pro
curando unha saida. Estábase 
preparando o golpe de Estado 
do 23-F que, ao final, tríunfou 
nos seus própositos de parar as · 
autonomías. 

Non eran bos tempos para as ná: 
. cións. Non eran tempos para a 
esperanza. Ainda así, fronte a to
das estas adversidades, o Esta
tuto saiu adiante, impulsado po
los partidos que non creían nel, e 
logrou consolidarse tanto admi
nistrativamente como na concién
cia política dos galegas, demos
trando que si queren ser danos 
do seu destino, pero non queren 
que outros llo marquen por eles 
ou que os conduzan coma nunha 
récua política de mulas.+ 

A ponéncia estatutária da comisión redactora galega, na fotografia, foi mudada por 
imposición do gavemo da UCD. A.N.T. 

Claves dunha época 
/ 
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Unha · 1iciOn democrática? . 
A quen beneficiaba o resultado 
do Referendum? Habia moitos 
que estaba contentos. En Ma
drid tanto UCD coma PSOE e 
AP xa tiñan unha razón máis 
para relegar a Galícia e pechar 
as autonomías. A discusión era 
·"café para todos" oú só_ verda
deira autonomía para Euskadi 
e Catalunya. 

Os nacionalistas do BN-PG e PSG pedi
ron o Non. Na fotografia, Cláudio Ló
pez Garrido. A.N.T. 

Pero rec¡lmente o resultado era 
o arelado por parte de UCD? 
Ao dia de hoxe todo o mundo o 
n~ga, pero, aquela noite de hai 
20 anos existian opinións para 
todos os gastos. 

António Carro, voceiro do 
PSOE, talaba de "desencanto 
popular pala política da Xunt9-
e do Governo" e afirmaba que 
o resultado era "unha lición 
democrática porque é o paga
mento ao desprest'íxio da Xun
ta (preautonómica) que nos 
arrastro u a todos". 

Luís Sobrado, secretário xe
ral do PG, botáballe a culpa a 
UCD e a AP "que non fixeron 
qampaña a pral do Estatuto". 
Anxel Lezama, do comité exe
cutivo do PCG, sostiña, pala 
sua banda que "ternos un bó 
texto, a abstención hai que va
lorala coma unha falta de cultu
ra política do pavo galega". ' 

Xosé Luís Barreiro, secretá
rio xeral técnico de AP, afirma
ba, moi no seu cárrego, que a 
abstención tan alta se debían a 
"motivacións técnicas" e tamén 
a "un desencanto ante o tema 
autonómico pois non lles trou-

\.. 

xo nengunha das solucións 
que eles agardaban". 

E UCD que decía? Sanmartín 
Losada arremetia contra Fuerza 
Nueva e AP, pretendendo de
mostrar que "nas suas áreas" 
era onde .había máis votos ne
gativos, e afirmando que UCD 
"acolle con grande ledícia a 
aprobación do Estatuto". Tamén 
culpaba ás outras forzas por ter 
abandonado a Xunta preauto
nómica e por negarse a facer 
unha campaña converxente. 

E os nacionalistas do· BN
PG? A valoración que realiza
ba Manuela Fraguela, portavoz 
da.ANPG, era que os resulta
dos "evidéncian o -rotundo fra
caso dos partidos españois e 
das suas alternativas". Negal::>a 
que os resultados deran unha 
''visión catastrófica do noso pa
ís"' senón que evidenciaban un 
povo "que lenta e progresiva
ente se está a pór en marcha". 

O seu compañeiro de coali
ción, Bautista Alvarez, presi
dente da.lJPG, resaltaba que o 
Governo central estaba moi 
preocupado polos resultados, 
que podian realizar cámbios, 
sobre todo ante o imediato 
congreso da UCD e agoiraba, 
antes das eleicións autonómi
cas, "fortes ataques contra o 
nacionalismo", ao tempo que 
puña de manifesto como os 
partidos que defendían o sí se 
viren "abandonados pala sua 
base eleitoral, mentres a do 
nacionalismo resistiu". 

Mário López Rico, da secre
taria colexiada do PSG, sostiña 
que os resultados "son unha 
boa proba do fracaso do Esta
tuto e do consenso constitucio
nal", re.saltando o grande fraca
so do PG, partido que rachara 
con Unidade Galega. 

Camilo Nogueira, líder do 
POG, consideraba o resultado. 
coma "un triunfo do· nacjonalis
mo que acaaou máis do 20% 
dos votos", pensando que é "un 
xusto castigo a como se levou 
o proceso de elaboración", ao 
tempo que xustificaba a partici
pación do seu partido no proce
so de elaboracióin estatutária, 
"sen ser autonomistas, para fa
cerlle ver á xente cal era o pro
blema dentro do problema"+ 

Os avatares, ás veces contraditórios, polos que pasou 
o Estatuto de Autonomia de Galicia durante o periodo 
de tramitación, non se entenden se non temas unha 
comprensión axeitada (lonxe da imaxe oficial destes 
25 anos que nos deron no aniversário da marte de 
Franco) do que foi a Transieión española. Só desde 
ese prisma se pode entender o papel de UCD, do 
PSOE, do PCE e, tamén o dos nacionalistas. 

Produciuse primeiro un pacto na cúpula dos partidos, estaba totalmente asentado. Ese foi o cabalo de 
batalla da sua discusións daquela e de duas escisións. 

A Transición,. tan loubada, foi unha esiratéxia 
impulsada sobre todo polo Departamento de Estado 
americano, despois do Revolución de Abril en 
Portugal, através da Corca. N'este sentido foron claves 
as duas visitas de Juan Carlos de Borbón aos EEUU 
par(;i imprimir as dinámicas axeitadas: a primeira para 
poñerse ao lado da democratización e a segundo para 
impulsar as autonomías de Euskadi e Cataluña. 

Tratábase dun deseño de cámbio controlado desde o 
·poder para que a ditadl)ra muda~e. pero~sen que se 
resentisen os intereses dos que,· tradicionalmente, viñan 
detentando o poder, que, mesmo, conservarian a sua 
función política. Neste contexto era básieo que os EEUU 
tivesen o control total das suas bases na Península. 

_auspiciado pala Corca, no que participaron 'Adolfo 
Suárez, Felipe González e Santiago Carrillo. Aceitaban 
a Coroa como institución e a Juan Carlos como Rei e 
garantizábaselles a democratización e a legalización 
de ambos partidos. · 

As bases socialistas e comunistas nunca souberon 
destes pactos segredos (que se comezan a revelar 
agora) e os partidos mantiñan un discurso totalmente 
contrário ás políticas que, pouco a pouco, ian . 
impoñendo os seus líderes, nunha clara e lenta 
deriva até aceitar o que, anos, antes era un dos 
principais motivos da sua loita (anótese que o PSOE 
en 1977 ainda enarboraba a bandeira da 
autodeterminación). 

Nen que dicer ten que o nacionalismo galega e a sua 
expresión de máis peso, o BN-PG, descoñecia 

. daquela eses acordes coa Corca e creía ainda nas 
palabras de ruptura democrática qu_e sostiñan ·como 
doctrina ocicial PSOE e PCE, pero cunha política real 
tótalmente distinta. Non valoraron asi axeitadamente, 
~té despois do 23-F de 198-1, que o novo Réxime · 

Foi esta disfunción entre os acordes na cúpula 
restrinxida dos partidos estatais ca sentir das bases, a 
sua imposibilidade de dar un xiro brusco, o que, de 
paso, convertiu aos cidadáns en motor das reformas, 
imprimíndolle unha dinámica que, moitas veces, os 
sectores máis retrógados do Réxime tentaban 
ralentizar. Foi tamén esa dinámica galega, unhas 

. veces reaccionando fronte ao Aldraxe, outras 
demandando con forza inusual autonomia, e dun 
nacionalismo cunha forte capacidade movílizadora ao 
que era ne_cesário porlle portas que lle impedisen 
engrosar máis e máis as suas fileiras, o que permitiu 
superar todos os ?trancos que, desde Madrid, en base 
aos supostos intereses do Estado, se lle tentou pór á 
nasa Autonomia. As peripécias non eran tan 
singulares. Semellantes atrancos e intereses 
encontrados xa sucederan en 1936 adiándose meses . 
e meses primeiro .o referendo para a aprobación do 
Estatuto e tomando carta 1e·gal nas Cortes do exílio 
mercé ao esforzo insistente de Castelao. • 

ANOSA TERRA 
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A maior manifestación pro-autonomista tivo lugar en Vigo o 4 de Decembro de 1977. 

Crónica dun continuo 

28 DE DECEMBRO DE 2000 

zación autonómica" con Galiza 
como tapón das rexións, come
zaba unha loita dentro da UCD 
entre "autonomistas e centralis
tas" que tiña as suas repercu
sións en Madrid. Comezou da
quelas a defenestración de An
tónio Rosón como presidente e 
o reemprazo por Xosé Quiroga. 
Un home de moita menor talla 
política, moito máis manexábel 
e menos exixente no apartado 
autonomista. 

Entre a polémica e a forte divi
sión de UCD , o Estatuto foi 
aprobado na ~omisión do Con
graso cos 28 v~os dos 18pa~ 
lamentários da UCD e 19 en 
contra dos socialistas, comunis
tas e andalucistas. Fraga , á 
fronte de AP, ausentouse opor
tunamente . O mesmo fixeron 
CiU e PNV que non querian que 
Galiza se lles equiparase, pero 
tampouco aparecer contrários 
aos nasos intereses. 

Era oaldraxe, palabra que se fi 
xo famosa para describir o pro
ceso e que callou na concién
cia cidadá. Comezaban as pro
testas . Un manifesto asinado 
por 25 intelectuais sostiña que 
"preteñder que os dereitos do 
naso pavo non se equiparen 
aos que xa se recoñeceron 
noutras nacionalidades históri
cas é unha brutal discrimina
ción que agrávia a conciéncia 
colectiva de Galiza. Un Estatu-

aldraxe no segun~o inteñto estatutário 

A.N.T. to sen cont ido autonóm ico é, 
en si mesmo, unha farsa, e pa
ra nós unha burla" . Entre os fir
mantes estaban Carvallo Cale
ro, Díaz Pardo, Paz Andrade, 
FernándE?z del Riego , Ramón 
Piñeiro, Alvaro Cunqueiro, Ma
n u el Colmeiro ou Eduardo 
Blanco Amor. 

1 Mentides coma canallas1 

Galiza chegou co Estatuto a 
tempo. Aprobado o 21 de De
cembro, dous meses despois 
tiña lugar o golpe de Estado do 
23-F. A piques estivo de oco
rrerlle· que quedase de novo 
aparcado como en 1936. Ou foi 
o Estatuto galega un dos deto
nantes do 23-F cuns militares 
que ollaban a España rota? As 
directrices do EEUU marcando 
os xeitos e os ritmos da Trans
ción sobre todo através da Co
rona, previan unicam~nte uns 
estatutos para Euskadi .e Cata
lunya e para os demais uns su
cedáneos. Suárez, palas pre
sión s internas de UCD, en
saiou unha nova fórmula e caiu 
en desgrácia. 

O non concordar o deseño e 
os pactos da Transición ca 
que estaba a acorrer na reali
dade marcou toda a tramita
ción do noso Estatuto, desde 
que en 1977 se crea a Asem
blea de Parlamentários de Ga
lícia, que presidia António Ro
són, ex-procurador a Cortes 
por Lugo. 

Esta Asemblea elaborara o 
proxeto do réxime da preauto
nomia, que se constitue como 
tal o 16 de Marzo de 1978, pa
r a adiantarse un dia ás de 
Aragón, Canárias e Valéncia, 
para que Galiza conservase o 
carácter de autonomia históri
ca. Cando se agardaba que vi
ra a luz en solitário, para mar
car o seu carácter histórico, o 
Real Decr:eto Lei saiu á luz o 
mesmo dia que os tres ante
riores. 

Continuaba o aldraxe, pero po-

ñíase a andar o réxime preau
tonómico, con António Rosón 
como presidente da Xunta, en
tre lios internos da UCD e a re
n ú ncia de Pio Cabanillas a 
ocupar o cárrego. Rosón abre 
un periodo .de· suxeréncias ao 
longo do ano para elaborar un 
anteproxecto. Nel participaron 
UCD, AP, P~OE, PCG, PG, 
POG e PTG. E o chamado Es
tatuto dos 16. 

Modificación do proxecto 

Non prosperou. O anteproxecto 
foi modificado, á baixa, pola 
Asemblea de Parlamentários de 
Galícia que nomeou unha comi
sión de 9 parlamentários para a 
redacción, dos que 6 eran da 
UCD. O novo anteproxecto 
apresentábano nas cortes o 28-
6-79, aniversário do plebiscito 
do Estatuto do 36, no que pre-

tendian alguns que se ollase. En 
Setembro comezaron os traba
llos da comisión mixta no Con
greso, con moitas tensións des
de o comezo. O 9 de Outubro o 
texto principiou a ser debatido 
na Comisión Constitucional. Co
mezouse a descafeinar o Esta
tuto, tratando de tirarlle a maio
ria das competéncias a Galiza. 

Mentres se talaba de "racionali-

O 4 de Decembro dé 1979 os galegos voltaron a manifestarse contra o "aldraxe" que significaba o Estatuto da UCD. 

Garcia Sabell tamén publ icaba 
un artigo que se faria famoso 
sobre todo pola dureza das 
suas frases . Afirmaba o ex-se
nador real: "Npn é que non nos 
entendades. E que ,non quere
des entendernos. E tempo de 
dicer. Non é que sexamos U!) 
problema e unha realidade. E 
que mentidas. Mentidas coma 
tramposos. Mentides como ca
nallas". 

Este movemento de protesta 
deu lugar a unha forte mobiliza
ción o 4 de Nadal pedindo a 
equiparación con cataláns e 
bascas. Outro 4 de Nadal, dous 
anos antes, xa houbera outra 
manifestación na que se exixia 
"institucións autonómicas que lle 
permitan (a Galiza) desenvolver 
a sua vida de acorde coas suas 
características". "Galicia pala 
autonomia", era o seu lema. 

As movilizacións populares, as 
protestas de persoeiros e as di
feréncias na UCD e no PSOE, 
cunha AP de Fraga lribarne que 
permaneceu oculta nunha exito
sa indefinición, ainda estando a 
favor do aldraxe, levaron a que 
en Setembro de 1980, UCD, 

. PSOE, AP, PG e PCG (POG e 
PTG descolgáranse) negociaron 
a modificación. 

O 30 de Setembro chegaron a 
un acorde no que se coñeceu 
como Pactos do Hostal. Unha 
nova reunión da Comisión 
Constitucional e da Asamblea 
de Parlamentários ratificaria 
unánimemente esta$ decisións. 
A data do referendum foi fixada 
para o 20 de Decembro de 
1980. O informe do servício me
tereolóxico previa que ia chover. 
Equivocouse. • 
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Os símbolos usados na festividade do Estatuto dan unha idea de como era visto este, entre a supeditación a España e o localismo. 

Unha axéncia de prensa antiestatutária 
Un fato de xornalistas madrile
ños chegou en plena campaña 
do Referendum a Compostela e 
instalouse no Hostal dos Reis 
Católicos para promover unha 
conciéncia contrária ao Estatu
to. Esta axéncia de prensa clan
destina, sóubose despois que 
estivera montada e financiada 
pola Moncloa, concretamente 
por Aurélio Delgado, Lito, o cu
ñado de Aldolfo Suárez, e can
do se tivo coñecimento dela, ca
tre dias antes do plebiscito, tivo 
que ser desmantelada. 

As teses que difundía era apoia
das unánimente pola prensa de 
Madrid e por certos xornalistas 
galegas que entraron daquela na 
nómina da Moncloa. A idea forza 
que trataban de difundir, entrevis
tando a profesionais ou homes 
de empresa coñecidos, era que a 
autonomía só era boa para as na
cionalidades ricas, coma Euskadi 
e Catalunya. Galiza sairia sensi
belmente perxudicada porque vi
via de España. Ademáis, dada o 
nasa "ínfima cultura política" leva
ría a que se instalase un neocaci
quismo e á división interna polos 
localismos. Localismos que se 
encarregaron de atizar. 

Nótese que esta tese ainda se
gue vixente nalguns xornalistas 
e comentaristas ainda que co
bra noves xeitos, como cando 
se fala da autonomía financeira 
ou da posibilidade de dicidir por 
nós mesmos. 

Esta axéncia oficial paralela é 
unha mostra evidente de que, 
ainda que Adolfo Suárez cedeu 
ás presións e non pechou con 
Galiza o sistema estatutário, en 
Madrid seguían ollando moi peri
goso o noso papel de nacionali
dade histórica, pois significaba 
engadirlle un problema máis ao 
Estado, que xa lle abondaba cos 
bascas e cataláns. O que non 
deu logrado Suárez daquela, fa
ríao o golpe de estado do 23-F. 

As cesións producíranse ante a 
debilidade e o esfarelamento de 
UCD. Unha UCD que dividida na 
Galiza non foi quen de resistir ás 
presións de Madrid para incluir a 
famosa Transitória Terceira po
ta que o Governo central t[ña 
sempre a última palabra nas 
competéncias galegas, mesmo 

para ditar normas lexislativas e 
para o control das mesmas. 

A UCD galega, que non era nen 
rexionalista, cun pequeno sector 
claramenta autonomista (Rosón, 
Víctor Moro e Rivas Fontán), cun 
Meilán Gil decisivo en ocasións e 
dubitativo neutras, non foi quen 
de aturar o envite da Moncloa e 
uns por coincidéncia ideolócica, 
outros polas prebendas prometi
das e os demais porque estaban 
na tesitura de "ou o colledes asi 
ou non hai outro", pensando que 
podíamos quedar sen Estatuto ou 
nos darían un outorgado palas 
Cortes españolas, aceitaron o 
que se chamou o Aldraxe. 

Tampouco o PSOE tiña as cau
sas tan claras como cando Fran
cisco Vázquez ~ Andres Eguibar 
escribían o 15 de Xuño de 1977 
en La Voz de Galícia que a pre
autonomia era un paso máis "pa
ra os que defendemos o dereito 
de autodeterminación e eremos 
que un estado federal é a alterna
tiva para Galiza". Agora, en 1980, 
existían fortes tensións entre os 
que apoiaban a redacción inicial 
do Estatuto e os que defendían o 
seu rexeitamento. Desde Madrid 
habia presións e un pacto segre
do con UCD (máis ben, Gonzá
lez, Suárez, Carrillo e o Monarca) 
que non puideron cumplir na teta- · 
lidade antes do 23-F para parar o 
proceso autonómico. 

Os socialistas estaban coma en 
1936. O mesmo Alfonso Guerra 
se desprazou a Compostela ten
do un acalorado enfrontamento 
con Ceferino Qíaz, ao que lle 
xurou que nunca ia facer carrei
ra no.PSOE: Francisco Vázquez 
collia máis peso, pasábase ás 
teses localistas e guerristas e o 
sector galeguista do PSOE era 
pouco a pouco desmantelado. 

Pero, nesta ocasión, o sector ga
leguista, despois de gañar a vota
ción na Galiza a prol de rexeitar o 
Estatuto "da UCD" e pedir a dero
gación da Transitória Terceira, 
apresentouse en ·Madrid e cele
brou unha xuntanza na que, en
tre out1 us, participaron Felipe 
González, Alfonso Guerra e Ma
ria Izquierdo por unha banda, e 
Rodríguez Pardo e González 
Amadiós pela outra. Naquela reu- . 
nión de máis de duas horas os 

socialistas galegas, que chega
ron a ameazar con voltar a recriar 
o PSG, lograron que a cúpula de 
Ferráz aceitase o "non" ao Esta
tuto nas Cortes. Os socialistas 
afirman que o seu cámbio de 
postura foi o que propiciou tamén 
que mudase a UCD que non que
ría quedarse soa. O único partido 
que verdadeiramente era auton0-
mista daquela era o PCG. 

Uns e outros e os seus meios de 
comunicación realizaran neste 
tempo unha ampla campña. para 
convencer aos galegas de que o 
Estatuto redactado non só era 
bó para Galiza, senón que esta
ba ao nível dos de Barcelona e 
Vitória. Ademais, era sensible
mente superior ao Estatuto dos 
16. Tiveron que rectificar, pero a 
campaña e o intento de engano 
quedou na mente cidadá. 

Os nacionalistas 

Un PG inflado adrede poi~ UCD, 
que tentou utilizado de compar
sa sen logralo de todo, quedoµ 
sen marxe de manobra nos · últi
mos momentos, sen efectivos e 
sen credibilidade. O POG de Ca
milo Nogueira, que participara 
da redacción do Estatuto dos 16 
"para mostrar as· contradicións 
deste sistema desde dentro'', pe
día tamén o "non" agora. Galícia 
Ceibe e os que se declaraban 
independentistas estaban pela 
abstención activa. -

O BN-PG e o PSG tiñan un slo
gan abando ilustrativo do qúe 
pensaban: "Estatura nunca máis, 
Bases Constitucionais". As Bases 
Constitucionais da Nación Galega 
·era un documento aprobado polo 
Consello de Forzas Políticas Ga
legas para un pacto confedera! no 
Estado no caso de que se produ
cise a ruptura democrática. Des
de o Bloque afirmábase que a 
discusión non estaba nas compe
téncias que tivera o Estatuto, se
.nón en que era "outorgado" polo 
Estado, que podía tamén sacalo, . 
e que Galiza non tiña a soberanía 
a que tiña dereito como nación. 
Dereito que non se recollia na 
Constitución, contra a que se po
sicionaban os nacionalistas, lei da 
que emana o Estatuto. Ainda asi 
mostraban, tímidamente, a dispo
sición a xogar nese campo políti
co se o Estatuto saia adiante. • 

/ 

As pensións galegas 
as máis baixas do Estado 
O importe médio total _das pensións galegas é de 62.200 
pesetas, o máis baixo do J:stado e doce mil pesetas infe
rior á média estatal. Ces dados desagregados Galiza só 
supera a Múrcia e ·Estremadura no caso das de invalidez 
permanente e a várias comunidades no caso das pensións 
de orfandade. Pero no groso das pensións, é dicer, de xu
bilación e de viudedade, acuantiadas pensións galegas é 
a máis baixa do Estado e está moi por debaixo da média. 
Ademais, a situación empiora e a distáncia aumenta pau
latinamente. Esta circunstáncia é especialmente preocu
pante porque a nosa povoación está a envellecer máis que a 
do resto do Estado, coque a renda total dos galegas sofrerá 
unha caída maior no futuro. A situación das pensións púxoa 
de manifesto o Consello Económico e Social de Galiza. • 
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Xuízo contra Xosé Castro e outrcis oito persoas 
polos contrato~ en Ponteareas 
O xulgado de instrtió~ número dous de Ponteareas 
remitiu á Audiénci déPontevedra o procedimento sobre 
a contratación de t balladores no concello de 
Ponteareas. O BNG~ denuncira que Xosé Castro e os 
·membros da Comisión de Governo contrataron a dedo a_ 
sesenta traballadores, a maioria deles con relacións de 
parentesco ou políticas co grupo de Governo. Por esta ra
zón, o ex alcalde Xosé Castro e sete concelleiros e ex 
concelleiros da direita, ademais de un traballador, están 
encausados dentro deste proceso.• 

Manifes~ción dos galegos de Buenos Aires 
en demanda dos direitos dos emigrantes 
O Venres 22 de Decembro e convocada po a Multisectorial 
pela Defensa dos Direitos dos Emigrantes --0rganización en
cabezada pela Federación de Sociedades Galegas que pre
side Francisco Lores-, a colectividade galega en Buenos Ai
res realizou unh_a concentración diante do consulado español 
nesa cidade para demandar unha série de medidas entre as 
que se atopan a entrega gratuita de medicinas aos emigran
tes maiores de 65 anos, pensións non contributivas compa
rábeis ás que. se perciben no Estado, unlJa lei de nacionali
dade que contemple a descendentes en primeiro e segundo 
grao, un retorno digno, e a modificaicón da Lei Eleitoral pa
ra que se constituan mesas eleitorais nos_, consulados, de 
forma que se garanta" o voto dos emigrantes. Se non hai 
resposta por parte do Governo español os emigrantes es
tán dispostos a comezar un xexun diante do consulado.• 

Acto contra o novo 
modelo de matriculación de veículos 
Convocado polo BNG e apoiados pola CIG, A Mesa pola 
Normalización Lingüística e a Asociación Sócio
Pedagóxica G~lega, celebrouse en Vigo un acto contra 
o novo modelo de matriculación de veículos porque es
te impede que s~ reflicta nengun tipo de distintivo auto
nómico mália o Estado est~r constituido p-or Comµnida- . 
des aütónomas. O acto consistiu na colocación simbóli.;. 
ca de autocolantes co identificativo da Galiza. + 

Fo1t1ento fináncia a reabilitación 
do Teatro Jofre de Ferrol 
O Ministério de Fomento financiará o 60% das obras de 
reabilitación do Teatro Jofre de Ferro!, segundo un con
vénio asinado entre as duas entidades e que se emarca 
dentro dun proxecto máis amplo que abrangue a catre ci
dades máis e que consis~e na reabilitación de património 
ºhistórico de titularidade pública, cun investimento total de 
2.500 millóns de pesetas, a pagar polo Ministério para 
completar as aportacións municipais. Dos 855 millóns
que costará a -recuperación deste teatro, o Ministério de 
Fomento.aportará 513 millóns. O concello de Ferro! pagará 
os restantes 342 millóns de pesetas que costará a obra.• 

Manifestación 
contra as minicentrais do Ribeiro 
A Asociación Ecoloxista do Ribeiro "Coto do Frade" e a 
Plataforma Viciñal contra a Minicentral do Rio Outeiro
Brull foron as organizacións convocantes dunha manifes
tación celebrada en Compostela o pasado Sábado 23 de 
Decembro. Os manifestantes protestaron contra a instala
ción de várias minicentrais polos impactos ambientais 
que producirian. Esta acción estaba incluida nas progra
madas pola Coordenadora Galega pola Defensa dos Rios 
e que convoca accións todos os Sábados para chamar a 
atención sobre a importáncia da conservación dos rios e pa
~~ denu~~iar "a permi~iva política hidrolóxica da Xunta".• 
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OPtNIÓN 

P{NTÓN BEIRAS, UN GALEGUISTA EXEMPLAR 

No decmso da vida, e pasei xa dos oiten
ta, coñécense persoas que nos deixan un 
regueiro de lembranzas Eu endexamais es
quecerei un home que coñecín nunha via
xe que fixen no ano 1 56, desde Venezue
la, para pasar unha te pada na miña terra. 

Aproveitando ista viaxe, o Lar Galega de Ca
racas, a sociedade gale máis anterga de Ve
nezuela, despois integr da na Hirmandade 
Galega, encomendoume facer unhas xestións 
para aclarar algunhas das nasas actividades so
ciais, criticadas dun xeit negativo por alguns 
galeguistas, de ali e de cá, que acusaban ªº 
Lar de extremista e influ nciado polos comu
nistas. Nada máis falso, is se ben no Lar, so
ciedade aberta a todos os galegos, había mem
bros do dito partido, o q privaba, per enriba 
de todo, era un galeguis o comprometido na 
defensa dos valores cul · da nosa terra. Foi 
por isa, mesmamente, p lo que tivemos en
frontamentos con aquel s que rexeitaban o 
galeguismo e foi, asim mo, motivo de que 
non tivésemos relación coa Embaixada de 
España, que era a prim ira en rexeitalo, xa 
que istas relacións pend ' onlle ao Lar Gale
ga o carte1iño de com ista, para afastar de 
nós aos galegas meducas tamén a alguns ga
leguistas mórnios. O Lar ego non se desa
cougou por isa e seguiu endo as suas activi
dades, seguro de que esta a no bon camiño e 
para dar mostras da sua d terminación rendia
lles honra aos nosos loit ores e mártires nas 
figuras de Castelao e de lexandre Bóveda, 
celebrando os cabodano a morte de Caste-

. lao, dun xeito moi emoti o e dándolle o nó
me de Bóveda á Pena de adrez da sociedade. 

1 

Pois ben, para realizar a evandita xestión, a 
Comisión de Cultura do Galega, comp6s
ta de coñecidos galguist , coma Xosé Velo 
Mosquera, Xoan Noia e aldomero Gallego1 

. entre outros, e da que armaba parte, re
comendoume que me p ra en contacto, en 
Vigo, con dous amigos do ar Galego e homes 
de sona nos medios intel ctuais de Galiza e 
destacados galeguistas: o eta Celso Emilio 

Ferreiro e o oftalmólogo 
Antón Beiras, ámbolos 
dous coñecedores da na
sa traxectória social e 
que estaban dispostos a 
axudamos. Con Celso 
pasei deleitosos momen
tos e fixen unha amista
de que perdurou en Ve
nezuela, cando ·el fuco o 
camiño da emigración. 
Mais foi con Antón Bei" 
ras co que desenrolei 
máis actividades relacio
nadas coa miña misión. 

GoNZALO GóMEZ CARIDAD 

'Era Antón Beiras 
un home moi . 

respetado nos médios 
: galeguistas, pola sua 
conduta exemplar na 
defensa do galeguismo 

máis puro e nobre" 

un amigo. El quixo que 
persoeiros sobranceiros 
do galeguismo souberan · 
o noso problema o 
comprenderan e nos 
desen o seu apoio. Fo
ron vários os encontros 
que tivemos con gale
guistas de sona; mais a 
entrevista da que que
dei máis acontecido foi 
a que tivemos con Va
len ti.n Paz Andrade, 
nun xantar no que dis-

Era Antón Beiras un home moi respetado 
nos médios galeguistas, pola sua conduta 
exemplar na defensa do galeguismo máis pu
ro e nobre. Recibiume dun xeito tan garimo
so que me emocionou e souben que ali tiña 

frutamos dos mariscos 
da ría de Vigo e do Albariño, que daquela 
non estaban tan palas nubes. Quedeime 
abraiado dos plantexamentos de Antón so
bre os problemas de Galiza, feítos dun xeito 
claro e obxectivo. Despois, fixo unha exposi
ción das actividades do Lar Galego, na que 

eu metin baza por ser participante delas, que 
foi moi ben acollida polo noso invitado. 

Coido que todas istas xestións axudarian a que 
esta argallada coa que quixeron perxudicar ao 
Lar, fose escangallada na Asamblea da Emigra
ción Galega en Bos Aires., onde o represen
tante do Lar Galego de Caracas, Xosé Velo 
Mosquera, denunciou istes refalsados manexos 
e demostrou que as actividades da nasa socie
dade estiveran sempre enmarcadas na defensa 
dos intereses de Galiza e da sua emigración. 
Asi o recoñeceu aquela Asamblea, na que Ve
lo foi un dos máis destacados asambleístas. 

Se ben todas estas visitas e apoios foron moi 
agradecidos por min, foi o trato coa grande 
humildade de Antón Beiras a que me deixou 
i.in recordo imperecedeiro. Aquel home leva
ba a Galiza no seu cerne e coñecia con pro
fundidade á xente da terra, xafose intelectual 
ou traballadora, xa fose labrega ou mariñeira. 
Eu podo dicer isto porque tiven a oportunida
de de velo misturándose e relacionandose con 
ela. Son moitas as anécdotas que poderla con
tar, mais non caberian niste artigo Contarei, 
pois, duas que me impresionaron fondamente. 

Un dia, indo no seu coche Citroen, aqueles 
case todo terreo, que tiñan o teito de lona, 
rnais que aturaban por todos os camiños, vi
mos, camrnando pola estrada, unha paisaniña, 
xa entrada en anos, todiña vestida de negro, 
con toca no lombo e pano na cabeza Antón 
parou o coche e dixo: vou sacarlle unha foto, 
pois é un exemplar enxebre de muller labrega. 
Dita isto, chamouna dende o coche e a mu
ller, asustada saiu disparada coma un lóstrego, 
por unha corredoira que había ao pé da estra
da. Antón baixouse do coche e correu tras de
la, xa ca máquina de fotos preparada. Eu ta
mén baixei e funme tras deles corredoi:ra abai
xo. Cal non seria o meu pasmo cando atopei 
ao Beiras facéndolle unha foto á muller, que 
xa non estaba alporizada, senón cun risiño na 
sua faciana, en proba de que se achaba satis
feita de que lle tirasen unha foto. T amén An-

==========t== ============================================ tón amosaba a sua ledicia por ter a foto-
grafia, para el un documento, que dese-

···:. 

xaba. Toda rematou cunha garimo a 
aperta entre ámbolos dous protago
nistas daquela aventura fotográfica. 
Non sei o que Antón puido ·decirlle á 
muller para trocar o seu medo en ledf
cia. a min pareceume como un milagre. 
Noutra oportunidade, en Bueu, parouse 
a carón duns mariñeiros que estaban 
arranxando as redes e, poñéndose en 
crequenas, comenzou a falar con eles 
coma se fose un compañeiro de faena. 
As risadas soaron cedo, pois a sua con
versa engaiolounos deseguida. A despe
dida estivo chea de fortes apertas. 

Na familia de Antón Beiras, ademais 
dil, o seu irmán Manuel, pai de Xosé 
Manuel Beiras Torrado, Portavoz 
Nacional do BNG, era tamén un 
destacado galeguista. Foi unha má
goa a prematura marte de Antón, 
tanto para a sua família coma para 
Galiza; pois a sua preséncia era moi 
necesaria na loita que se sostiña para 
defender os valores da nasa cultura, 
da que o noso idioma era o principal 
alicerce. Por isa a nasa língua estaba 
sempre presente na vida de Antón. 
Na sua casa falabase galega e resulta
ba unha dozura escoitalo falado polos 

. seus fillos. E cando iste exemplar ga-
lega deixounos de por sempre, o seu 
enterro foi unha . manifestación de 
enxebreza galeguista-, na que o noso 

· idioma o acompañou ata a sua derra
deira morada. Todos os anos por istas 
datas lémbrome del e fago chegar ista 
lembranza á sua viuva Antia. E así o 
farei tamén este ano.• 
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Os 160.000. millóns do' tren servirán para ir a 150 quHómetros por h.ora 

Fomento anunciou 

7 

-¡ 

un plano de ferrocarril que ·non indue a alta velocidade 
O tren galego non terá alta 
velocidade, pero tampouco 
velocidade alta. O plano de 
investimentos por valor de 
160.000 millóns de pesetas 
no periodo que vai do 2000 ao 
2007 só recolle dobre via entre 
A Coruña e Vigo, para acadar 
unha velocidade que non su
pera os 150 quilómetros por 
hora. Ademais, esta velocida
de só se alcanzará no 2007, 
cando se proceda a ~lectrifica~ 
a via e a pór ancho europeu. 

A distáncia ferroviária entre A 
Coruña e Vigo, se se cumpre o 
plano anunciado polo Ministério 
de Foménto, será de 179,2 qui
lómetros. O servizo que una as 
duas cidades tardará 70 minu
tos, é dicer, terá unha velocida
de média de 153 quilómetros 
por hora. A iso chega a alta ve
locidade anuncjada polo minis
tro Francisco Alvarez Cascos . 

por quilómetro, unha canti
dade significativamente moi 
inferior ao investimento mé-: 
dio realizado no A VE de Ma
drid a Sevilla e no de Madrid 
a Barcelona, actualmente en 
construción, e que obscila 
entre os 1.200 e os 1.500 
millóns por quilómetro. 

O parlamentário do BNG Al: 
fredo Suárez Canal dixo que 
a Xunta "vende fume", o so
cialista Ismael Rego referiu
se á "renúncia" á alta veloci
dade, e Anxo Guerreiro , lí
der de Esquerda de Galiza, 
falou de "propaganda". Só o 
alcalde coruñés Francisco
Vázquez felicitaba a Fraga e 
contradicia unha vez máis 
ao seu partido. 

O presidente da Xunta afir
mou que "como ocorreu co
as autovías, haberá xente á 
qué moleste que se faga is- -

Convencionalmente, a alta velo- to". Dase por suposto que 
cidade supera os 300 quilóme- Fraga quería adiantarse ás 
tras por hora. A velocidade alta criticas que despois realizou 
-non confundir con alta velocida- a oposición e que nas suas 
de- ronda os 220 quilómetros palabras non había un anún- · 
por hora. Os treitos de dobre via cío velado de futuros retra-
con maqu inária convencional sos, como ocorreu coas au-
son quen de alcanzar os 160 qui- tovias, retrasos que motiva-
lómetros por hora. No caso gale- ron moitas moléstias entre a , 
go, nen iso, ainda que se ternos oposición e en xeraLá1 cí: -· 
en conta as paradas, a velocida- dadania. ..1- .• ,,_;. · · -

de do tren chegará nalgun treito h-~·---··-

aos 170 quilómetros por hora ... -..Máts contundente que Fraga 
resultou o conselleiro da 
Presidéncia, Xaime Pita, ain
d a que non se pode dicer 
que as suas palabras fosen 
convincentes e moito menos 
axeitadas. Cando o socialis
ta Ismael Rego falou da re
núncia por parte da Xunta á 
alta velocidade e comparou 
os investimentos réalizados 

proxectos de unión coa 
Meseta a meio da alta ve- . 
locidade, proxectos que 
ainda están por redactar. 
En concreto, ' un dado que 
se oferecia era que se tar
darán vinte m-inutos en ir -
de Ourense a Compostela. 
Ademais de ser unba velo
cidade especulativa, non 
corresponde ao convénio 
asjnado entre a Xunta e 
Fomento , xa que no mes
mo só dedica a ese treito 
1.151 .millóns, cartas que 

_,se empregarán en facer 
unl:la nova sinalización. · 

~n-xera+;--os-HIB:-666-m+--
llóns s-erán para acondicio
namento das vias xa exis
tentes, ben para a sua re
novación parcial , ben para · 
facer dobre via ou ben ,para 
sinalización. Só 38,6 quiló
metros corresponderán a 
novas trazados. 

En todo caso, o :Governo 
central ?\ª _:comezou a licitar 
as primeiras--0br..as- e saco~ 
a concurso da construción 
dos treitos Santiago-Groso 
e Oroso-Ordes, cun investi
mento de 15.039 millóns de 
pesetas para aproximada
mente a metade do perco-
rr ido entre A Coruña e 
Compostela. Os outros 
25.000 millóns para unir 
Compostela á Coruña non 
sairon a concurso, polo que 
esta licitación viria a ser un
ha parte mínima do total. 

A oposición xa criti90l,vtfh pÍano 
que nen sequer alcanza o inves
timento reclamado unanimemen
te no Parlamento en 1995, que 
ascendía a 173.000 millóns de 
pesetas. Ademais , parte dos 
cartas apórtaos Galiza. En con
creto, dos 160 .000 millóns , 
30.000 correspond~n ao investi
mento que realizará a Xunta. 

Fomento desagregou por treitos 
e por tipo de rede o investimen
to a realizar. No que chama alta 
velocidade (A Coruña-Vigo) , 
248, 1 quilómetros , investirá 
119.168 millóns de pesetas, o 
que dá 480 millóns de pesetas 

A reclam~ción de investimentOs nos camiños de ~ é unha vella reivindicación até agora non 
atendida por Madñd. ANDRÉS PANARO 

ou previstos en ,Catalunya, 
Ar¡dalucia ou Levante co~ 
que se anunciaron para Ga
liza, tildou á oposición de "insoli
dária" e de "ter envexa". Esque
ceu dicer, claro está, que a ren
da galega é inferior á madrileña, 
a catalana ou a levantina e que 
está á par da andaluza e que a 

Os treitos licitados terán un
ha travesa polivalente para 
transformar a via en ancho 
europeu cando estexa con
cluido todo o corredor atlán
tico, nese momento proce- -
derase á electrificación. Por 
iso cabe dicer que a alta ve

solidariedade só se produce 
cando hai transferéncia de re
cursos dos ricos aos pobres, 
non ao revét-

En todo car, a apresentación 

deste convénio entre o Ministé
rio de Fomento, a Xunta e a 
Rente incluiu unha série de da
dos confusos e incorporou al
gu nhas referéncias de veloci
dades que corresponden aos 

Segundo un estudo de La Caíxa que mide a riqueza, a sanidade, a cultura, o emprego e a seguridade . I 

Galiza, a segunda Comunidade do Estado ~a que pior se vive 
Navarra é a Comunidade autó
noma na que mellar se vive, se
guida de Catalunya, Madrid e 
País Basca. Galiza, xunto con 
Castela-León, son as Comuni
dades nas que hai menos be
nestar, segundo o Anuário So
cial de España 2000, que elabo-

. rou a Universidade de Madrid e 
que · sufragou a entidade finan
ceira catalana La Caixa. 

O índice elabórase analisando 
68 indicadores das 50 provín
cias españolas nos concellos 
de máis de mil habitantes. A ri
queza, a sanidade, a educa
ción e a cultura, o emprego e a 
cualidade no traballo, a viven
da e o equipamento do;fogar, a 
seguridade e xustiza e ;o entor-

no e o clima son os prinqipais 
indicadores para medir .o be
nestar. 

Por províncias, en primeiro lugar 
atópase Navarra, seguida de 
Barcelona, Zaragoza,, Madrid, 
Arava, Cantábria, Xirona e as 
lllas Baleares. Na cola están Za
mora (50), Ourense (49), Cuen- · 
ca (48), Lugo (47), Huelva (46), 
Sevilla (45) e Cádiz (44). 

1 

As províncias da Coruña e Pon
tevedrci están mellar situadas 
que as de Lugo e Ourense, pero 
en todos os casos están por de
baixo da média estatal. A Coru
ña figura no pasto 31, Ponteve
dra no 36, Lugo no 47 e Ouren
se nq 49. 

No caso coruñés, o que incide 
máis negativamente no benes
tar é a sanidade e a seguridade 
e a xustiza, xa que nestes indi
cadores esta província está nos 
postas 46 e 42 respeitivamente. 
O entorno e o clima compensan 
este desequilíbrio e tiran para 
arriba no nível de benestar coru
ñés, xa que ocupa o pasto nú
mero sete. 

A sanidade é o pior indicador do 
benestar galega no seu conxun
to. Se A Coruña ocupa o pasto 
46, Pontevedra está no 38, Lu
go no 50 e Ourense no 45. Coa 
seguridade e a xustiza acorre 
outro tanto e A Coruña está no 
pasto 42, Pontevedra no 39, Lu
go no 34 e Ourense no 44. 

Na vivenda e na educación e a 
cultura, A Coruña destácase so
bre as outras províncias ga
legas, ainda que nos dous ca
sos está por debaixo da média 
estatal, nos postas 31 e 27 res
peitivamente, cando nas restan
tes províncias o índice destes 
dous indicadores sempre está 
por debaixo do 40 e a média es- · 
tá por debaixo do 45. 

Nestes dados, hai dous indica
dores peculiares. Trátase do 
entorno e da seguridade. No 
primeiro dos índices, Ponteve
dra está no 6º pasto, A Coruña 
no 7ª, Ourense no 22º e Lugo 
no 24º. Esta circunstáncia, que 
é allea ao nível de desen'volvi
mento económico e social e 

locidade, segundo a definición 
da Xunta, só se conquerirá no 
ano 2007 se se cumpren os pra
zos previstos, porque até entón 
aos trens terán que usar maqui
ná1fa diesel. • 

que non está influida por nen
gun proceso político, é a que 
salva á Galiza de ser a última 
Comunidade autónoma en can
to ao benestar -queda asi de 
segunda, só por diante de Cas
tela-León. Por outra banda, es
tá a cuestión da seguridade e a 
xustiza. Neste índice Galiza 
comparte co País Basca e Na
varra os piares índices, pero 
hai que ter en canta que para 
elaborar este indicador téman
se en canta os aspectos relati
vos ao terrorismo e o narcotrá
fego, e na Audiéncia Nacional 

· hai moitos procesos por narco
tráfego abertos contra galegas. 
Ainda así, sen contar con este 
índice, Galiza sae igualmente 
mal parada.+ 
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No Centro de Eliminación de Riscos cOmezaron a recoller mostras 
antes de pasar a inspección 

Malestar en Chantada ao concentrar · 
o sacrificio das vacas de mal en Frilusa 
-0- A. ESTÉVEZ 

No vello matadoiro . de Frilusa, 
en Chantada xa comezaron a 
sacrificarse reses e recoller 
mostras das mesmas. O actual 
Centro Integral de Eliminación 
de Riscos concentra a morte 
das vacas galegas pero sen 
ainda ter pasado a inspección 
da consellaria de Agricultura, 
que se preve para o Venres 
29. Na consellaria non teñen a 
verificación de que os seus 
procedimentos sexan os co
rrectos, e os viciños da zona 
non están contentos con que 
unha terra gandeira por exce
léncia sexa agora escenário 
do sacrifício das vacas de mal. 

~ 

No Sindicato Labrego Galego 
aseguran que o prezo do gando 
vacun descendeu .un 40% nas úl
timas semanas. Todo o proceso 
é unha cadea, explican, xa que 
mália o repunte destes dias do 
Nadal, o prezo seg1:Je a baixa, hai 
un exceso de gando no mercado 
cunha demanda máis cativa. Pa
ra os gandeiros supón un incre
mento do tempo no que teñen 
consigo os animais: máis gastos 
e menos benefícios. Por esta ra
zón non é extraño que en Chan
tada os ánimos non esten altos. 
O SLG foi o convocante da mani
festación que reuniu ao redor de 
1,500 persoas na Coruña o Ven
res 22 de Decembro, desde San 
Gaetano até a Delegación do Go
verno pola caida do mercado a 
raiz da detección da Encefalopa
tia Esponxiforme Bovina. 

Tamén ilustrou o deputado na
cionalista Cosme Pombo as con
s ecu é ncias da aparición dos 

Os prezos sufriron .unha caida que Ó SLG cifra nun 40 % contra o que máis de 1.000 
persoas se manifestaron na Coruña o Venres 22. 

dous casos de vacas tolas co 
exemplo dun transportista que 
carrexaba cincuenta cab~zas á 
semana a Madrid, e que agora le
va tan só cinco. -E, segundo o de
putado, viaxa con matrícula non 
galega. Non o negou o presiden
te da Deputación de Lugo, Fran
cisco Cacharro Pardo, pero rexei
tou a mociór;i do BNG porque "se 
se cria alar91ismo, non se deixará 
de falar dq' tema a todas horas". 

Demandaban os nacionalistas 
que a Deputación instase ao Go
verno a adopción de acordes glo
bais na UE, se compensara aos 
afectados, proibición total das fa
riñas animais e a preservación da 
garantia de Tenreira Galega. Ca
charro Pardo argumentou que to
do se estaba a cumprir e que ao 
gandeiro de Carballedo, proprie~ 
tário da vaca int,ectada, xa se lle 
indemnizara. Os gandeiros non 
queren, en calquer caso, que os 
custes económicos do mal das 
vacas tolas sexan pagados por 

eles e rexeitan a posibilidade de 
asumir nen os traslados nen as 
incineracións dos animqis. 

Para- o Venres 

Mentres, chegaron máis de cin
·co milleiros de test Prionics que 
se van aplicar a vacas que per
tenzan aos denominados "gru
pos de risco" de encefalopatia 
esponxiforme. Aplicaranse no 
Centro de Eliminación de Ris
cos, o vello matadoiro Frilusa, e 
no Laboratório de Sanidade e 
Produción Animal de Lugo. Boa 
parte -do malestar víciñal ven de 
que nen un nen outro foron ins
peccionados 1polos conselleiros 
de Sanidade ·e Agricultura. Ade
mais no mesmo Laxe, polo fun
c ion amento da depuradora e 
tratamento de residuos, o antigo 
matadoiro xa ten sido denúncia
do e incluso multado. Os viciños 
esperan a visita de Castor Gago 
e Hernández Cochón para o 
Venres 29 de Decembro. • 

A Confederación lntersindical Galega, 
Departamento de Migración está a realizar unha 
investigación denominada "Realidade social da 
émigración galega na Arxentina", subvencionada 
polo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
.Por tal motivo, estanse a realizar enquisas na 
Arxentina co fin de obter bases que nos permitan 
actuar sobre aproblemáticada nosa emigración. 

O noso departamento ten outros estudios realizados: 

~Os emigrantes retomados a Galiza. 

~Investigación sobre a realídade sociolaboral da 
muller emigrante retomada a Galiza. 

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

., Realidad e dos gal egos en Cuba. 

.Para consultar irá páxína Web da CIG: 

(www.galizacig.com) 

Investigación organizada polo: subvencionada: 

Contederación fntersimfio1l Gal~a 

MIGRACIÓN 

MINISTERIO DE TRABAJ0· 1 Dirección GemiraJ de Ordenación 
Y ASUNTOS SOCIALES de las Migradones 

Secrefaria General de Asuntos SUbdirocción General de Emlgtacióo 
Sociales 

Un agomo 
de constitución 
europea 
Camilo Nogueira fala da Euro, 
pa dos povos nunha entrevista 
que publica a revista EUROPA 
DE LES NACIONS. "Tal coma a 
entendemos, a Europa dos Po, 
vos representa unha alternativa 
á Europa dos Estados. Significa 
o recoñecemento da diversida, 
de nacional e da realidade cu}, 
tural, política e económica que 
ainda non está presente nas 
institucións europeas nen na 
Carta de Oireitos Humanos. Is, 
to é asi, endebén a cada teña 
máis caracter institucional o. 
fórmula da Europa dos povos dos 
Est.ados membros. fu ideas dos 
Povos de Europa e da Europa 
dos Cidadáns, alomenos 
lingüísticamente, xa entraron 
na dialéctica europea, mais as 
realidades que xustifican estos 
termos non teñen a presenza 
que lles era debida. Esta é unha 
das contradicións da Carta en 
si. Alén destas consideracións, 
a Carta, que ten ainda moitos 
valeiros por encher, é anovado, 
ra no senso en que con ela aca, 
da carta de natureza a chamada 
nova xeración de direitos 
humanos e mesmo recolle · 
alguns deles. Podemos pergun, 
tamos se esta carta non pode 
ser considerada coma un ago, 
mo da constitución europea. Se 
a resposta fose positiva, a carta 
comezaria a ser unha garantia 
para que certas conquistas his, 
tóricas sobre direitos humanos 

. non corresen perigo. Á Carta 
non se lle pode negai: un carác, 
ter igualitário, aberto, progre, 
sista e contén unha séne de 
elementos que van ser o cerne 
de discusions no-futuro próxi, 
mo". Noutro treito da entrevis, 
ta, Nogueira fala da identidade 
galega: "Dacordo coa ideoloxia 
española, as únicas referéncias 
acaidas ao povo de GaJiza e que 
se trata duns millóns de súbdi, 
tos españois que viven nunhas 
províncias do noroeste penin, 

Camilo Nogueira. 
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sular e que están atrasados. É 
- dicer, que se trata dunha reali, 

dade negada polo mesmo Esta, 
do español. Porén, se tomamos 
Galiza como centro do mundo, 
do mesmo xeito que.fai calque! 
ra povo que se ten auto,estima 
e que de verdade se sente inter, 
nacional ou universal, a sua di, 
mensión europea ten formas 
distintas. Recofiecer que Galiza 
ten identidade histórica con 
Portµgal xa lle dá unha dimen, 
sion, non só europea senón 
universal. Con Portugal com, 
partimos unha proxección es, 
pecífica cara ao Brasil, América 
Latina e outros lugares do mun, 
do, sobre todo naqueles con 
emigración galega. Na proxec, 
ción europea contan moito Pª' 
ra nós as relacións coas outras 
nacións sen Estado que, coma a 
nosa, están dentro do Estado 
español. A afinidade coas na, 
cións célticas é outro aspecto 
notábel das nosas relacións eu, 
ropeas e a aposta por unha Eu, 
ropa solidária e dos Povos é un 
dos peares ben definidos da no, 
sa proxección europea". • 

A fractura 
social basca 

Jon Odriozola critica dende a 
sua sección Jo Puntua nas páxi, 
nas de GARA a ima:xe dunha 
sociedade basca fracturada, na 
argumentación d0 PP e do 
PSOE. Acusa a ambos de pre, 
tender "que acó en Euskal He
rria, a pátria do pro to-nazi Tu
bal, hai un problema de fractu
ra social de carácter racista e 
emo-lingüfstico, pendido á lim
peza émica e todo iso. Antes da 
Guerra do 36, aos inmigrantes 
españois que escapaban da rñi
séria da sua terra para facer po
la vida en terra basca, chamá
banos con desleigo maketos e 
nos anos sesenta carean.os. Ta
mén infinidade de habitantes 
dos caseiríos tiveron que ir tra
ballar ás grandes e pequenas e 
medianas empresas e indústrias 
coque se proletarizaron e vivi
ron coma asalariados. Había 
que dividilos por aquilo de pro
letário desunido (puto) obreiro 
vencido. Para acadar esta divi
sión, a oligarquía basca-españo
lista e en especial a fracción 
burguesa de corte nacionalista 
basca, botou man para acadar 
esta división, manda collóns, 
da língua basca e do seu perigo 
de ext-inción, o mesmo dende o 
púlpito que dende tribunas fur
tivas. E digo que manda collóns 
porque nos ano's 50 e 60 os ca
seiros e etxekoandres pasaban 
vergoña na cidade e nas vilas 
por non saberen español. Eran 
paduanifios. Hoxe, rnoitos dos 
que rían daqueles paubáns, 
campan de bascos despois de 
aprenderen euskera a toda óstia 
por comenéncia. Comunistas, 
socialistas e anarquistas daquil 
tempo, non pararon de denun
ciar aquelas ganas de dividir. 
Hoxe, que non hai risco de di
visión, gracias á potente 
esquerda abertzale, fomentan a 
división con insídia e, se non 
calla, foméntana artificialmen
te. Este é o papel que fai Nico
lasfn (Nicolás Redondo Terre
ros) e demáis preada que vive 
do conto, da mentira e do pre
sépio do Estado". • 
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Cal é o segredo para un xor
nal de cultura se manter vivo 
durante vinte anos? 

O seu nascimento só foi posíbel 
dentro dunha empresa que per
tencia a un grupo de xornalistas. 
Despois do 25 de Abril, sacamos 
a rua O Jornal e á volta del a em
presa foi crecendo con novas ca
beceiras, por exemplo, o Sete, 
que era de espectáculos, unha re
vista de história ... decidimos entón 
tirar tamén o JL e ninguén lle daba 
entón máis de seis meses de vida. 
Comezou quincenal e, pasado un 
ano, pasou a ser semanal. A pri
meira razón da sua existéncia é 
esa: criarse dentro dunha empre
sa especial, dos próprios xornalis
tas, e construirse como un proxec
to cívico cultural e non cun interés 
económico directo. 

Cal é a sua singularidade? 

O ter conseguido chegar até aqui 
senda o único xomal destas ca
racterísticas de língua portugue
sa, e tampouco hai moitos no 
mundo asi. O JL pasou a funcio
nar como ponte de unión e diálo-

GALIZA 
ANOSATERRA 

José Carlos de VasconGelos 

'O Jornal de Letras contFibuiu a que a 
cultura volvese aos-xornais' 

-0- CARM E VI DAL 

A FEITURA É A DE CALQUER XORNAL PERO AS SINGULARIDADES DO JORNAL DE LETRAS. ARTES E /DE/AS (JL) 

SON MOITAS. A PRINCIPAL, LEVAR VINTE ANOS NOS QUIOSQUES ADICÁNDOSE EN EXCLUSIVA ÁCULTURA. O 

DIRECTOR DA PUBLICACIÓN, JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS, FÁLANOS DO XORNAL E DESTACA O SEU PA

PEL DE EMBAIXADOR DA CULTURA PORTUGUESA NO MUNDO E DE ELO DE UNIÓN DOS PAÍSES LUSOFONOS. 
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pero o que nos distingue é a 
identidade e os lazos histórico
culturais que nos unen aos paí
ses lusófonos. Esa relación ven
céllanos tamén á Galiza. Gosta
riame que- os países africanos, 
Brasil e a Galiza tivesen máis 
presenza no xornal. Nun colóquio 
dicia Carlos Casares que o da 
Galiza con Portugal é un amor 
non correspondido e pode ser 
que tivese razón. No naso caso 
débese só á falta de comunica
ción e tamén á falta de meios. 

A información cultural ven 
moitas veces mediatizada po
la presión das indústrias. Co
mo responden a esa promo
ción dos grandes grupos? 

Tampouco eles procuran moito 
por sermos nós un xomal diferen-
te. Comprendo que a cultura ten 
que ser unha indústria e até é bon 
que sexa mais non gasto falar de 
produtos culturais como tampou-
co acredito en que aos xomalistas 
nos chamen produtores de conti-
dos. Digo que as grandes empre-
sas non intentan presionar e, se o 
fixeran, tampouco conseguirían 

- go entre todos os-espazos onde------------- ------------~-~.;..e·-~·~--~ ~~=-n-ada~-espe1to-ás-modas-~-

hai presenza da cultura portu
guesa. Está presente en todos 
os leitorados e universidades do 
mundo onde se ensina literatura 
e língua portuguesa. En Portugal 
comprenderon que era un elo 
privilexiado para a ligazón de es
pazos nos que se fala portugués. 
O JL apoiou a criación da Comu
nidade de Países de Língua Por
tuguesa e o primeiro grande co
lóquio de intelectuais arredor do 
tema f oi realizado por nós en Lis
boa. O JL non ten subsídios pú
blicos mais certas institucións sa
ben tamén desa influéncia e, por 
exemplo, incluimos no xornal un
ha axenda cultural pagada por 
entidades públicas porque elas 
saben que o efecto é superior a 
se a repartisen independiente
mente. 

Cultura en papel de xornal. 
Que xornalismo se practica 
noJL? 

Quixemos facer un xornalismo 
que fose cultural mais non elitis
ta. O xornalismo cultural ten que 
ser xornalismo antes que nada, 
compartir a calidade coa divulga
ción e dar voz a todas as corren
tes e sensibilidades. Agora esta
mos a tentar facer inquéritos so
bre temas máis amplos, nos últi
mos números tratamos a pobre
za no mundo e a fracasada con
feréncia da Haia sobre o clima. 

O JL nunca quedou á marxe. 
O seu artigo marca en cada 
número a lit\a política do xor
nal. Ten influéncia a opinión 
dun xornal de cultura? 

O xornal conseguiu co paso do 
tempo ser respeitado. En termos 
empresariais non é importante, 
pero ten prestíxio e eu acostumo 
dicer que, fóra de Portugal, das 
fronteiras, só existe A Bola -o xor
nal deportivo- e o JL. Cando fixe
mos vinte anos o presidente da 
República de Portugal e do Brasil 
calificaron o proxecto de impres
cind íbel, dixeron que estaba a 
ocupar un espazo próprio. 

A lista de colaboradores reco-
11 e algunhas das sinaturas 
máis prestixiosas da cultura 
portuguesa. 

Porque saben que é importante 
manter o JL e, ademáis, sinten 
que a repercusión do que ali es
creben é máis forte do que asi
nan noutros xornais de maior ti
rada. Para dar un. exemplo, o ex-

ministro de Educación e actual 
ministro da Presidéncia, Oliveira 
Martins, tiña unha colu.na no xoP 
nal. Cando foi nomeado Secretá
rio xeral de Educación pediu pa
ra continuar coa colaboración 
que seguiu ao ser ascendido a 
ministro. El tiña unha coluna no 
Jornal de Notícias pero dicia que 
se talaba máis do que escrebia 
no naso xornal que no outro. Os 
lugares ond .... o xornal está pre
sente dalle unha difusión que 
moita xente valora. 

A sua existéncia explícase pola 
falta de atención que os xornais 
xeneralistas teñen da cultura? 

Agora en Portugal mudou. Can
do o JL comezou tivo un papel 
histórico. Os xornais diários ti
ñan pechado as páxinas adica
das á cultura, non había nada. 
Nós fixemos regresar a cultura 
ao xornalismo e, sen modéstia, 
contribuimos a divulgar a litera
tura portuguesa no resto do 
mundo. As editoras interna
cionais están pendentes do JL 
para ver as navidades e comprar 
os direitos. Despois da nasa 
existéncia, semanários e xornais 
diários pasaron a ter máis páxi
nas de cultura, a atención foi 
maior e ese é tamén un contri
buto noso. Poderiamos, por iso, 

non ser agora tan indispensá
beis pero considero que conti
nuamos a ter un espazo próprio 
que é o da lusofonia, a atent:ión 
á cultura da língua portuguesa. 
Outra cousa que me agrada é 
que o JL foi escala de xornalis
tas e algunhas das persoas máis 
coñecidas que escreben na área 
da cultura comezaron no JL. 

O JL fai unha aposta clara po
la lusofonia que se intensifica 
cada vez máis. Considera que 
esas son as pontes que debe 
estreitar Portugal? 

Pertencemos á Unión Europea 

mesmo falamos menos do que 
está na arde do dia. Tratamos ás 
veces esas ondas de moda como 
fenómenos sociolóxicos mais non 
é un xornal de capela, de andar 
detrás do último. 

Pero non é un p.rincípio seu 
facer a cultura atractiva e non 
selectiva? 

Precisamente-caf.'ld0-falo-de-mo-- --
da falo de elite, de vangarda, á 
que son contrário. A arte e a li-
teratura teñen que ter o lema que 
xa defendia Neruda: "a poesia, 
como o pan, ten que ser para to-
dos". Alguns fenómenos, sobre-
todo das artes plásticas, crian 
certos tipos de artistas rápidos e 
orientacións trunfantes coas que 
eu procuro non alinearme. Outro 
exemplo: Paulo Coelho gasta 
moito do JL e mesmo o seu edi-
tor ofereceunos exclusivas. Nal-
gun momento pensamos se de-
bíamos adicarlle ou non a capa 
dun dos nasos números. Resol-
vimos non facelo porque a apari-
ción dun novo libro ia ser notícia 
de destaque de todos os xornais_ 
e xa non interesaría. 

O escritor Joao de Melo des
tacaba o peso dos intelec
tuais ao seren capaces de fa
cer dimitir dous secretários 
de Estado da Cultura. 

T eñen influéncia embora menos 
da que desexaria. Escritores e 
intelectuais deberían intervir 
ma1s. caso - o que alal'=o<-1 ·tf',_--
mite. Mesmo o próprio Jóao de 
Melo é un escritor que a certa 
altura desapareceu das páxinas 
dos xornais. Deixouse de falar 
daquilo que cheiraba máis a re
alismo e menos a vangarda, ca-
so tamén de Manuel Alegre, bos 
escritores sen dúbida. Os escri-
tores máis comprometidos eran 
case todos ignorados. 

Ese compromiso, tan pegado 
á Revolución de Abril, marcou 
aos intelectuais? 

Ese tipo de literatura desvalori
zouse. Houbo un tempo no que o 
neorealismo foi moi ortodoxo, moi 
sectário, e logo pasamos á fase 
contrária. Co tempo todo se cal-

- ma. Eu mesmo non publico poe
sia desde hai vinte e tantos anos 
porque consideraba que non es
taba na moda. Tiña un deber de 
cidadania de intervir, facia unha 
poesia directa, simple, e só é 
agora que vou voltar publicar.+ 
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PROXECTO 2010 

O libro galega só representa o 17% do total de vendas no mercado editorial 

A ponéncia Língua e Cultura afirma que 

28 DE DECEMBRO DE 2000 

a preséncia do galego no ensino ten poucos ·~ectos práticos 
* PAULA CASTRO 

Mália o importante incremento 
de títulos publicados en Gali
za nos últimos anos -1.528 en 
1998 frente aos 68 do 1975- e 
a que o 80% destes están pu
blicados· en galego, o mercado 
do libro en galego só repre
senta un 13% do mercado to
ta I do libro en Galiza. Ade
máis, os galegos ocupamos a 
penúltima posición, entre as 
17-comunidades autónomas, 
na adquisición de libros. Este 
desalentador panorama apare
ce debuxado no apartado.;!-;~ 
bro e Edición, inserido na ·po- '· . 
néncia Língua e Cultura do es~ 
_tudo prospectivo Galiza Z010 . . 
Un capítulo no que ademais 
se sinala que o futuro do sec
tor está "vencellado estreita
mente ao futuro do idioma". 

A auséncia dunha rede bibliote
cária pública que . cubra a totali
dade dos núcleos de povoación, 
tanto rurais como urbanos, a es
casa dotación bibliotecária nos 
centros docentes non universitá
ri os e o emprego de médios 
pouco eficaces nas campañas 
de animación á leitura promovi
das pola administración, son al
gunhas das causas que se sina
lan para explicar os baixos índi
ces de leitura e· a consecuente 
precariedade do sector editorial. 

Xunto ao reducido tamaño do 
mercado -que provoca altos cus
tes de produción e inviabiliza, nal
guns casos, a utilización de cali
dades de edición e fabricación 
acordes coas actuais esixéncias 
do mercado- sublíñase a excesiva 
fragmentaGión da indústria edito
rial, o escaso recoñecimento insti
tucional das editoriais como em
presas culturais e un apoio institu
cional insuficiente, que impediu a 
diversificación da oferta, especial
mente no ámbito da edición uni
versitária científico-técnica. 

A isto haberia que engadir unha 
política lingüística que tende a 
considerar o galega ·"como un 
património cultural que é preciso 
conservar, ou todo o máis res
taurar", relegándoo a un uso 
simbólico, frente ao que deberia 
ser o obxectivo central desta po-
1 ítica, cal é "o da extensión do 
seu uso social". 

Para os autores da ponéncia é 
óbvia a relación que exi$te entre 
a boa saude do mercado edito
rial galeg.o e a boa saude do 
idioma. Sen embargo, na sua 
análise sobre a situación de par
tida de ambos sinalan éivas nas 
que a administración ten unha 
importante responsabilidade, 
na actualidade e de cara futuro. 

-. Promoción lingüística 

Pésie a figurar a língua e a li
teratura galegas no currículum 
escolar en igualdade respeito á 

· língua e literatura castelás, "se o 
'. galega non se converte en lín
. gua veicular · plena do ensino" -

concluen os compoñentes da 

O infonne do Proxecta 2010 sobre a língua aponta coréncias no modelo de galegui.zación do ensino. 

ponéncia- "a sua aprendizaxe 
terá poucos efeitos prácticos". 

Ao proceso de normalización 
lingüística tampouco faverece 
nada o papel .que están a xogar 
os méios de comunicación. 
"Tanto o panorama televisivo 
como o radiofónico están am
plamente dominados ,polo caste
lán" e as políticas públicas ''tam
pouco son todo o decididas que 
puideran", neste sentido. 

Para superar ese uso simbólico 
ao que parece restrinxido o gale
ga e aeadar a sua socialización 

efeitiva sinálase como necesário 
que se contemple "a cu~stión lin- . 
güística" no seu contexto e desde 
unha perspeitiva global, atenden
do a todos aqueles factores que 
afectan ao seu uso, desde os 
económicos até os políticos, cul
turais ou os propriamehte sociais. 

En todo caso, o ponto de partida 
para acadar a plena normaliza
ción pasaría, segundo o informe, 
por conseguir a "plena ·capaci
tación lingüística dos cidadáns 
galegas". E para iso, é necesária 
a capacitación para a comunica
ción .. xeral, en particular na lecto-

escritura para os galega-talantes 
iniciais_ e na produción oral para 
os castelán-falantes iniciais, pe
ro tamén a capacitación para o 
uso profisional, falado e escrito, 
do idioma galegQ. 

As propostas que se recollen 
neste sentido subliñan a necesá
ria "elaboración dun plano xeral 
de promoción do idioma galega'', 
de carácter global marcando un 
horizonte a médio prazo e coa 
participación dos sectores máis 
significativos, nomeadamente o 
sistema educativo, as adminis
tracións públicas ou os méios 

A. N.T. 

de comunicación, entre outros. 

Propoñen ademais un apoio de
cidido á produción cultural nos 
diferentes soportes , incentivos 
fiscais para o emprego do gale
ga no comércio e a comunica
ción publicitária, a promoción do 
seu uso no ámbito laboral , unha 
especial atención ás aplicacións 
lingüísticas das novas tecnolo
xias e a adaptación e difusión 
da língua, estimulando as inves
tigacións, elaborando tecnoleo
tos e linguaxes especializadas 
ou promove·ndo os estudos de 
didáctica da língua.+ 

As deficiéncias en museus, bibliotecas e arquivos 
Deficiéncias nas infraestruturas, 
equipamentos e dotacións, de
ficiéncias na articulación legal e 
normativa, deficiéncias no pla
nemanento e na xestión e de
ficiéncias na dotación de recur
sos humanos son as principais 
caréncias que apresentan, se
gundo os poñentes de Língua e 
Cultura, arquivos, bibliotecas e 
museus para desenvolver os 
seus fins: conservar, documen
tar, investigar e difundir o patri
mónio cultural galega. 

A elas hai que engadir a carén
cia, por parte dos poderes públi
cos e da sociedade, "dunha aná
lise en profundidade sobre o per
fil que lle compre ao arquivo, á 
biblioteca e ao museu na actuali
dade e no seu porvir". A falla dun 
planeamento integral, por parte 
da administración competente, 
que ordene e artelle en Galiza 
"un Sistema de Arquivos, un Sis
tema Bibliotecário e un Sistema 
de Museus no marco das com
peténcias institucionais e xesto
ras" e a inexisténcia de normati-

va e regulamento específico para 
todos os ámbitos desta área. 

Considérase, de feíto, que se dá 
unha "limitada" comprensión do 
.arquivo, da biblioteca e do mu
seu, asi como do património bi
bliográfico, documental· e muse
ístico que "dificulta tanto o ade
cuado desenvolvimento regula
mentário das leis neste campo, 
como a construcción dunha polí
tica integral e integradora que 
non disócie o museu, o arquivo e 
a biblioteca da acción e a xestión 
global do património cultural". 

Propostas dé futuro 

Partirído de que os arquivos, 
as · bibliotecas e os inuseus 

. son "lugares centrais dunha vi
sión integral do património cul
tural", a ponéncia propón pór . 
en marcha toda unha série de 
medidas para paliar as de
ficiéncias que sofren. 

Entre outras sinálanse a de re
solver a problemática legal e 

normativa, nomeadamente no 
relativo ao control, dotación, pro
fisionalización e xestión destes 
servizos culturais. Traballar na 
concertación e o consenso insti
tucional para ordear os mapas e 
as paisaxes dos diferentes siste
mas. Implicar aos profisionais 
cualificados e técnica e cientifi-

. camente solventes. Comezar un 
traballo de dotación de infraes
truturas no campo do património 
cultural, priorizando a formación 
dos profisionais, as políticas de 
conservación e a criación de 
centros de -especialización para 
restauradores. Profundizar na· 
función educativa dos arquivos, 
bibliotecas .e museus e inserir ar
quivos e bibliotecas na socieda
de da información. 

As propostas van ainda máis 
alá canto a especificar o labor 
que deben cumprir na socieda
de. A respeito dos museus si
nálase a necesidade de poten
ciar a sua dimensión educati
va, con horários, oportunos e 
visitas guiadas. Abrese tamén 

a posibilidade de que se doten 
de méios técnicos que oferez
can narracións que permitan 
explicar os obxectos integra
dos no seu contexto. 

Do mesmo xeito, sublíñase co
mo imprescindíbel, que se aco
meta "con todos os médios" un
ha catalogación completa de 
todos os fundos antigos, públi
cos e privados, para pór os ca
tálogos a dispar dos estudosos 
e que se proceda a informatizar 

· os resultados para facilitar o 
acceso a ese património docu
mental, dixitalizando toda a do
cumentación, conservada en 
arquivos públicos e privados, 
anterior ao século XVII. 

Nesta proposta inclúense ade
mais todos os fundos referen
tes a Galiza que se atopan nos . 
arquivos estatais de España e 
Portugal (Simancas, Archivo 
Histórico Nacional, Archivo del 
reino ... ), privados (Casa de Al- · 
ba, Medinaceli. .. ) ou en arqui
vos eclesiásticos.• , · · 
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A economia de Venezuela sai da recesión e medra 3,2% no ano 2000 

Os alto$ ingresos 'petroleiros 1e unha forte · 
política 1 expansiva do gasto público foron a base para o reponte 

1 • • 

-0- RAMÓN MACEl~AS 

O informe de fin ~ ano do Banco ·central de Venezuela indi
ca que o déficit gl bal do Governo central foi de 1,8% do PIB, 
debido ao impact favorábel dos ingresos por exportacións 
de cru, que comp nsaron a cafda da recadación tributária in
terna e o increme to do gasto público. A política fiscal ex
pansiva desenvol ida polo Governo durante o ano, apoiado 
principalmente na¡ disposición de recursos que xeraron os 
elevados ingresosf etroleiros, permitiu que a economia vene
zolana rexistase u ha medra de 3,2% do producto interno bru
to, segundo indica cifras preliminares apresentadas na tradi
cional mensaxe de fin de ano do Banco Central de Venezuela. 

A cifra supera a met· de medra 
de 2% do PIB previs polo Exe
cutivo no plano ope ativo anual 
deste ano, e revirte tendéncia 
negativa que aprese taba a eco
nomia venezolana d sde o se
gundo semestre de 1998, cando 
se iniciou unha seve a recesión 
como consecuéncia dunha alta 
incertidume política, uga de ca
pitais e inestabilidad macroeco
nómica que provoco unha con
tracción na actividad económi-

- ca de -6, 1% do PIB e 1999. 
! 

Segundo o informe · o instituto 
emisor, o increment do valor 
total dos bens e serv zos produ
cidos no país durant o ano se 
viu impulsado por un a recupe
ración da demanda a regada in
terna, que afectou p sitivamen
te o produto interno bruto non 
petroleiro, que se ele ou en 2,7 
pontos porcentuais. : 

1 

1998, respeitivamente. 

O informe do ente emisor tamén 
. reflicte o peche esperado da in
flación do ano -de 14,2% até No
vembro. O BCV proxecta que ao 
fecho de Decembro se manteña 
por embaixo da meta estimada -
que abala entre 15% e 17%-, co 
cal seria a máis baixa desde 
1986. Pero a pesar de que o Fis
co está a perceber os ingresos 
dos que alguns chaman unha 
"bonanza petroleira" -o resulda
do da venda de cru nos merca
dos internacionais a prezos fa
vorábeis históricos-, a xestión fi
n a n ce ir a do Governo central 
apresentou un déficit global de 
1,8% do PIB, como consecuén
cia dun gasto público superior á 
cantidade de recursos que ingre
saron as arcas nacionais. 

O BCV indica que, n termos 
xerais, os sectores q e efectuan 
actividades non rel cionadas 
cos hidrocarburos ap esentaron 
comportamentos favo ábeis, en
tre os que salienta a ellora re
xistada no sector do comércio , 
que tivo un alza de 5, % do PIB 
durante o ano 2000. A excep
ción foi o setor da con trución, o 
cal, contrariamente á endéncia, 
caiu 4,9% nos últim s 12 me
ses. lsto significa par os cons
trutores un balance n gativo por 
terceiro ano consec tivo, tras 
ter rexistado contra cións na 
sua actividad e econ 'm i·ca de 
16,5% e 0,3% do PIB . n 1999 e 

O Banco Central de Venezuela 
xustifica esta situación pala caí
da que se produciu na recada
ción tributária interna -asociada 
aos efeitos da recesión dos 
anos anteriores-, principalmen
te por conceito de imposto so
bre a renda. Os ingresos do petróleo son a base da recuperación económica venezolana a pesar da crise provocada pola catásh'ofe da estada de Vargas. 

De acorde coas cifras que mane
xa o SENIAT (organismo de re
cadación tributária), até o tercei
ro trimestre do ano a meta dos 
tributos non petroleiros -imposto 
sobre a renda, imposto ao valor 
agregado, renda aduaneira, en
tre outros- apresentaba un índice 
de contracción de 23,5%, o que 
representaba unha perda de 1 ,5 
billóns de bolívares (moeda ve-

nezolana) para o Fisco nacional 
nos primeiros 9 meses do ano. 

De feito, mentres que en 1999 o 
Governo percebeu 10,3% do 
PIS en ingresos non petroleiros, 
na~ cifras preliminares deste 
ano o recadado mediante este 
tributo diminuiu a 9,6 pontos 
porcentuais do PIB. 
En consecuéncia, o informe do 

BCV indica que "o favorábel im
pacto que os maiores ingresos 
petroleiros terian sobre a xestión 

- fiscal se via en parte contrarresta
do por unha menor recadación 
tributária ( ... ), como consecuén
cia da lenta recuperaGión da acti
vidade económica interna". Igual
mente, o organismo emisor xusti
·fica o elevado gasto público du
rante o ano por "os novas e maio-

res requerementos sociais vincu
lados coas obras de reconstru
ción do estado Vargas (arrasado 
pola riadas de Decembro de 
1999). Asimismo, o Governo cen
tral debeu executar de maneira 
perentória os programas de 
obras públicas anunciados e me
llorar a remuneración dos traba
lladores mediante a fixación dun 
novo salário mínimo nacional".• 

A OPEP p~para recurtes na produción para frear a caida do prez~ do petróleo 
-0- R.M. segundo sexa o caso, de "Estados Unidos declarara que traestacional", porque normal-

500.000 barris diários. Ese pra- non ia utilizar as suas reservas mente por estes meses sobe a 
"Se a Organización e Paises zo vence-se o 8 de Xaneiro. estratéxicas para facer baixar os demanda e aumentan os prezos 
Exportadores de Pet óleo non prezos do cru. Pero na realidade dos hidrocarburos. Agora está a 
toma previsións poder an colap- Ao coñecer unha posíbel xira do houbo un desprazamento consi- acorrer o contrário. E esta ten-
sar os prezos do petr leo", afir- secretário de Enerxia estadouni- derábel. lntroduciu no mercado déncia únese co fenómeno es-
mou esta semana o residente dense, Bill Richardson, polas 30 millóns de barris nun mes. E tacional do segundo trimestre 
da OPEP e ministro d Enerxia principais nazóns produtoras de iso, unido á sobreoferta que xa do ano 2000, polo que "pode-
e Minas de Venezuel , Alí Ro- cru, co obxectivo de impedir que existia e que se ubicou antes de mos -ter un colapso de prezos. 
dríguez Araque. Rodrí uez asu- esfos reduzan "en exceso" as Setembro en 2 millóns de barris E non se trata de que isto sexa 
mirá próximamente a ecretaria suas vendas -como o informase diários e que agora se estima en un problema político, senón de 
xeral da OPEP. . 1 a axéncia EFE-, o novo secretá- 1,4 millóns de barris, foi un dos elemental prudéncia para todos 

~ 
rio xeral da organización sinalou factores que determinou unha os países produtores". Rodrí-

De acordo co sistema e bandas que actualmente existe un incre- grande acumulación de inventá- guez Araque prevé sobre unha 
da organización, se s prezos mento dos inventários que xa pa- rios que xa vai por sobre os 83 situación grave a curto prazo e 
do cru caen por embai:¡<0 dos 22 san dos 83 días de consumo. A dias de consumo", dixo Rodrí- engade que esa situación "non 
dólares por barril ou s!peran os cotización de cru experimentou guez Araque ao influen~e diário lle convén tampouco á econo-
28 dólares barril duran e 20 dias unha progresiva baixa nos mer- venezolano El Nacional. mía estadounidense. O ano pa-
de mercado, esa instit izón po- cadas durante o último mes, pro- sado, como consecuéncia da 
de decidir de maneira automáti- blema que ocasionou preocupa- lsto, indicou Rodríguez Araque, caída dos prezos, nese país ti-
c~ unha re~~ción ou, ~n .. ~emento, -~i~m? _e_nt~e - os sócios da OPEP. ocasiono~ _ ~n _fe~ó~~no "con- v~~o~ _qu_e. pe~ha!. _.1 ;3§,:900 po-
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zos, 36.000 traballadores fica
ron sen emprego e .... a produción 
caiu en 500.000 barris diários, 
nível que non puderon recupe
rar totalmente". 

Ao ser perguntado sobre un en
durecemerrto da posición de 
EEUU contra a OPEP coa che
gada de Bush, cuxa famflia ten 
negócios petroleiros en Texas, 
Rodríguez Araque foi categórico: 

-Espero que comprenda que se 
non se toman medidas correcti-· 
vas durante os primeiros días de 
Xaneiro, podemos ter proble
mas de prezos no, segundo tri
mestre de 2001. E dicer, o re
corte de produción previsto para 
o 8 de Xaneiro vai. • 
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Investigador 
imposto 
no Padre 
Sarmiento 

"Despois de anos de esqueci, 
mento, falla de persoal e meios 
no Instituto Padre Sarmiento 
asombra e alarma que da noite 
para a mañá pouco menos que 
se impoña desde Madrid unha 
praza de profesor investiga, 
dor". Quen isto denúncia son 
nove profesores doutores da 
Universidade de Santiago sur, 
prendidos pola con vocat6ria 
dun concurso libre para cubrir 
5 prazas de profesores investi, 
gadores que ven de facer o 
Centro Superior de Investiga, 
cións Científicas (CSIC). 

A sua preocupación refírese 
en concreto a praza n úmero 
5 de Prehistória con destino 
ao Instituto "Padre Sarmien, 
to" de Estudos Galegas de 
Compostela, que sempre se 
caracterizou polo traballo 
voluntarista dos seus mem, 
bros nos dife rentes eidos. 
Q ueíxanse de que se impoña 
desde Madrid unha praza co, 
mo a que se con voca "dese, 
ñada por intereses completa, 
mente alleos á dinámica in, 
vestigadora galega". 

Estes profesores chaman a 
atención sobre o "feito de que 
na comisión ad hoc para selec, 
cionar o candidato estexan 
completamente ausen tes os 
especialistas na realidade ar
queolóxica de Galiza. Caberia 
agardar -engaden- que nunha 
praza da categoria e responsa, 
bilidade da que aqui se con , 
voca o método selectivo non 
consistise nun simple concur
so de méritos po lo demais 
cuns requisitos prévios apa, 
rentemente inconcretos". 

Estes requisitos limítanse, se, 
gundo a Orden do 14 de De
cembro do 2000, publicada 
no BOE n 2 299, a "estar en 
posesión do título de Doutor 
e acreditar documentalmente 
ter desenvolto labores de in, 
vestigaci6n en institucións 
públicas ou privadas, españo, 
las o extranxeiras durante un 
periodo de nove anos como 
mínimo". 

Os profesores, que son mem, 
bros do Instituto, entenden 
que o CSIC debería ser moito 
roáis riguroso á hora de cubrir 
unha praza desta releváncia 
(equivalente a catedrático de 
Universidade) para afastarse 
de calquer sospeita de favori, 
tismo. Son F. Acuña, J. Ma, 
nuel Vázquez, R. Fábregas, R. 
Casal, J.M. Caamaño, A. Ro, 
dríguez, R. Serna, M. T arres e 
J; Rey, todos do departamen, 
to de Arqueoloxia e Prehistó, 
ria da use agás dous .• 
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O Alcalde da Coruña amosou a sua disconformidade co xeito de impartir História nos centros de ensino ~undário tras participar 
nunha concentracián pala última vítima de ETA. · 

Arremete contra un profesor 
do Agra 1 que repartiu na clase un artigo de A Nosa Terra 

Paco Vázquez non quer ser 
'inimigo do idioma galego1 

-0- A. ESTÉVEZ 

Como coñece o alcalde da Co
ruña, Francisco Vázquez, os 
contidos dos textos que se re
parten nas aulas de COU do 
instituto Agra I? Esa é unha 
das perguntas sen resposta da 
última polémica lingüistica pro
tag on izada por Vázquez. tras 
declarar que neste centro está
banse a repartir entre os alunos 
materiais que o insultaban pola 
sua atitude contra o galego. Un 
dos artigos aos que se referiu 
foi publicado en A Nasa Terra. 

Polo de agora, a polémica xa 
derivou en que unha profesora 
deste instituto denúncie a La 
Voz de Galicia por calumniala. 
En base a unhas supostas de
claracións de alunes sen identifi
car do Agra 1, o xornal coruñas 
identificábaa non só como a pro
fesora que repartiu os comentá
rios de textos, senón tamén co
mo "moito do Bloque" e "imitado
ra do alcalde poñendo voces". A 
polénmica arrancou tras unhas 
declaracións do alcalde da cida
de o Mércores 20 no marco dun
ha concentración contra o último 
asasinato da ETA. Vázque.z 
amosábase disconforme co xeito 
de dar Língua e História dalguns 
profesores .do Ensino Secunda
rio. Como exemplo, citaba dous 
textos que se repartian no Agra 
11 -equivocouse xa que este cen
t ro chámase desde hai anos 
"Rafael Dieste" e el queria men
cionar o Agra 1- nos que era ata
Gado como "inimigo do galego". 

A Miguel Mato Fondo, director do 
"Rafael Dieste", comezoulle a so
ar o teléfono de maneira continua. 
"Até que se aclarou que non se 
trataba do naso centro, sentímo
nos calumniados", .sinala. Engade 

que "de calquer xeito, non entan
do como pode molestarlle tanto 
algo do que el alardea". Vázque 
referíase ao Agra 1 e en concreto 
a un texto de A Nasa Terra que 
un profesor repartiu como comen
tário de texto. Este artigo encabe
zaba o especial Galego no novo 
milénio, que o semanário incluia 
no nQ 691, do pa-
sado mes de-No
vembro. O artigo 

22 publicar nas paxinas galegas 
unha noticia co seguinte titular 
Los alumnos del instituto coruñés 
Agra I dicen que una profesora 
parodia a Vázquez en clase. Nes
ta información saia o nome de 
Amparo Leis como a responsábal 
de ter repartido as· fotocópias. 
"Non fun eu, foi un compañeiro de 

O párrafo polo 
que Vazquez se 
sentiu ofendido 
sinala que "os 
concellos .teñen 
un papel funda
mental na tarefa 
normalizadora e 
recuperadora do 
galego, maior
mente nas cida
des por ser onde 
se está a degra
dar o seu uso e 
onde se caneen-

polo que 
Vázquez se 
sentiu ofendido 

departamento, 
pero, en calquer 
caso, como seu 
eu tivera sido 
quen o fixo. Non. 
se pode consentir 
que· publiquen un
h a información 
perguntando a 
alunas e que non 
me chamen para 
confirmala", sinala 
esta profesora de 
Galega e História. 
"Nunca na c,lase 
fixen apoloxia do 
Bloque", sinala. 
Como resto dos 
profesores con
.sultados, Amparo 
Leis explica que 

sin~la que. 
í 

. tra a maioria da 
povoación. A tei
ma do alcalde co-

a sua teinia ca 
topónimo amasa 
que hai moitos 
galegas inimigos 
do idioma 

ruñés Francisco Vázquez, apoia
do por . unha parte do seu eleito
rado, de pleitear para non res
peitar o topónimo da Coruña é 
unha mostra de que hai moitos 
galegas que , mesmo en cárre
gos públicos, son verdadeiros 
inimigos do idioma de Galiza". O 
profesor que seleccionou este 
·texto argumentou "que calquera 
pode consultalo xa que pertence 
a un periódico que se vende en 
calquer quiosco". · 

Artigos de actualidade 

As declaracións de Francisco 
Vázquez gozaron de ampla r~per
cusión nos xomais locais, pero La 
Voz de Galicia decidiu o yenres 

os artigas de 
prensa sobre a actualidade son 
habituais nas clases de COU, xa 
que existen como tal proba na se-
1 ectividade. Un artigo publicado 
na última páxina de A Nasa Terra 
foi matéria de exame na última 
selectividade. 

A profesora de galega, quE! en
viou unha réplica ~ La Voz de 
Galicia para defender o seu no
me, entande que a polémica for
ma parte dunha campaña contra 
o idioma e que non se poden 
permitir inxeréncias do alcalde 
na planificación dun departa
mento de instituto. Asimesmo 
denunciará ao xornal pór ter uti
lizado o seu nome, polo que de
manda unha indemnización.• 
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Prémios Manuel Beiras 
para Erica Mel, 
Seguridade A 1 e Couceiro -

Na noite do Mércores 20 de 
Decembro falláronse en 
Compostela os prémios "Ma
nuel Beiras", instaurados pa
ra galardoar a aquelas 
empresas que se distinguen 
polo uso do galega. No apar
tado ~ndustrial foi a cooperati
va Erica Mel a que mereceu. 
a estat-uiña de Acisclo Man
zano polo uso coerente do 
galega. En canto a servizos, 
foi a empresa de seguridade 
A 1 a que recebeu a esta.tuiña 
pala constánti.a do galega na 
sua comunicación externa e 
interna. Houbo tamén por 
parte do xuri, presidido polo 
concelleiro Manuel Portas, 
unha mención especial para 
Xesus Cóuceiro, proprietário 
da libraría Couceiro polo la
bor de normalización que de
senvolve desde hai máis de 
vinte anos.• 

Festa antitaurina en Vigo 
Baixo o lema de "A tortura 
non é arte nen cultura", a 
Plataforma Antitaurina de 
Vigo celebra unha festa o 
Venres 29 de Decembro ás 
nove e media da noite na 
Cova dos Ratos, en Vigo. 
Ese mesmo dia, ainda que 
pola mañán, celébrase a se
gunda asemplea da 
Plataforma Antitaurina Ga
lega, constituída 
recentemente. Durante a 
festa, na que se promete te
atro, actuacións musicais e 
surpresas cunha entrada de 
catrocentas pesetas, tamén 
se agardan representacións 
teatrais sobre a traxectória 
da plataforma viguesa. Os 
seus membros realizaron 
unha campaña informativa 
e de oposición a princípios 
deste ano cando un grúpo 
de empresários manifestou 
o desexo de construir un 
multiusos nun monte parro
quial no. que se celebrarian 
corridas de touros. • 

Máis de 150· pre.sos · 
en folga de fame 

O 1 de Decembro ao redor 
de 150 persoas presas de 
todo o Estado puxéronse en 
taiga indefinida en protesta 
"pala vulneración dos seus 
direitos fundamentais" e coa 
reivindicación de tres pontos 
fundamentais: excarcelación 
dos enfermos, desmantela
mento dos módulos de 
illamento e do réxime·FIES, 
e cumprimento das penas no 
lugar de orixe ou residéncia. 
Actualmente ao redor de cen 
presos tiveron que abandoar 
a folga por problemas físicos 
graves, segundo informa a 
Coordenadora de Solidarie
dade coas Persoas Presas, 

· composta por oitenta 
asociacións e colectivos de 
todo o Estado, que exixe con 
carácter de urxéncia que a 
Administración Pública para
lice a folga e que respeite os 
direitos humanos dentro das 
cadeas.• 
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A Fundación 'Olímp~o Liste' abre un museu etnográfico en Vi.go 

De paseo con cha,nqueiros, caroceiros e bruxoS 
-0- A. ESTÉVEZ 

A palmeta era utilizada polos mestres para zoscarlle na palma 
aos cativos e era o único instrumento de castigo homologado po
lo ministério educativo. O caroceiro era unha espécie de capa fei
ta de xuncos e adecuada para o trio de montaña. A pedra do raio 
ou pedra de sanar pasaba de casa en casa con efeitos curativos. 
O camello era un fungo que aparecia no centeo e que, ademais 
de alucinóxeno, utilizábase na farmácia como dilatador do úte
ro. Estas son alguns dos significados que os noves poden apren
der ao entrar no recén inaugurado Museo Etnográfico "Olím
pio Liste", en Vigo, e que aos vellos os remite a outros tempos. 

"Este é un museu para apren
der. Se alguén sabe o que son 
os obxectos que ternos sen ca
talogar, estamos abertos a su
xeréncias". A visita comeza 
cun comentário que xa avanza 
que este é un museu para 
aprender, onde a orixe e os 
usos dos aparellos que ali se 
amasan pode estar abertos a 
novas coñecementos. O Mu- · 
seu "Olímpio Liste" abriu as 
suas portas do Martes 26 de 
Decembro. O seu mentor, un 
apaixoado pala antropoloxia e 
etnografia, que leva décadas 
mercando centos e centos de 
aparellos e instrumentos, doou 
para este mus~u boa parte dos 
seus fundos. Outros pódense 
ver no museu que a fundación 
posue en Oseira e outros visi
taranse en Pontevedra cando 
se materialice un terceiro cen
tro etnográfico. O concello de 
Vigo cedeu durante 50 anos a 
sede do museu á fundación. 
Alguns dos obxectos están sen 
catalogar porque, segundo ex
plican, ainda que maioria pro
ceden dunha v.enda directa, 
outros foron mercados a anti
cuários que non coñecen a sua 
orixe e, polo tanto, a sua iden
tificación está incompleta. 

As pezas que ali se expoñen 
teñen diferentes nemes segun
do a zona da que proceden e, 
ás veces, diferentes usos. Sá
beno ben moitos dos primeiros 
visitantes, qs que pasaban dos 
setenta anos, que lembraban 
ou mesmo utilizaran algunha 
vez os enseres de cociña para 
mazar o leite, os teares, as ca
nadas para gardar o gran, ou 

-os arcaicos funís de madeira. 
·son os vellos os que máis in
terveñen nas visitas lembrando 
todos eses ofícios e aparellos 
hoxendia practicamente esque
cidos. 

Porque dar unha volta por este 
novo centro etnográfico é apren
der que o carpinteiro funerário 
só se adicaba aos cadaleitos, 
que o romaneiro facia romanas, 
un tipo de balanzas, e que o tra
tante de cornello gañaba ben de 
cartas vendendo este fungo do 
centeo, que tanto era alucinóxe
no como cantiña propriedades 
farmacolóxicas. 

Tamén se aprende no Museu 
Liste que existian un milleiro de 
xeitos de pechar unha finca e 
que os artilúxios non teñen por
que ter chaves e pechaduras. 
Que a tulla, un dos elementos 
definitórios do Museu, é un reci
piente para gran, ainda que a 
simples vista só pareza un tron
co oco dun castiñeiro enfermo. 
Hai quen di que no seu interior 
se metia aos nenas enfermos 
para que receberan enerxia sa
natória. Que unha grande ba
ñeira de madeira non era nada 

comun, excepto nas casas de 
baños, que as candeleiras de 
breixo funcionaban como unha 
lámpara con temporizador den
tro das pallozas mália non se
mellar máis que dous paus uni
dos, ou que o dril é un tecido 
forte que substitue ao liño en 
moitos mandís. 

Exvotos e compostores 

A cultura do centeo, os vellos 
ofícios, a arte do tecido e as cul
twras ancestrais son alguns dos 
apartados nos que se divide o 
Museu. En todos eles respírase 
espiritualidade e o que preten
den os seus responsábeis é que 
os obxectos dialoguen coas per
soas. Que os inciten a talar, a 
lembrar e a perguntar. Pero é 
en duas salas en especial nas 
que esa espiritualidade faise 
máis presente: a adicada á ma
terialidade da fe e a centrada no 
arte de curar. 

Os exvotos de cera penduran 
do teito na primeira. Ali hai 
mans, peitos, cabezas e figuras 
humanas completas, ocas. Ofe
rec í anse despois da curación 
dalgunhas desas partes do cor
po humano danadas pola enfer
midade. Máis sofisticados eran 
os que oferecian unha pintura, 
un retablo, cando sanaban, co
mo agradecemento aos santos. 
Tamén se materializaba a fe 
nas figuras de pan ou nos cepi
llos para as esmolas. 

A Corva, a meiga de Goiás, o 
Pict' n e a Xouba son alguns 
dos nemes de compostores e 
bru os que traballan na Galiza. 
Os seus retratos protagonizan a 
sala adicada ao arte de curar, 
como nunha simulación do san
tuário do Corpiño, onde tainén 
se pegan as fotos nas paredes 
dos beneficiados coa saude. E 
tamén serán os seus nemes 
protagonistas dun libro que a 
Fundación Liste quer publicar 
en breve ªº redor do seu traba
l! o, unha biografia en comun 
que poña de releve a sua labou
ra amañando osos e enfermida
des da ·pel. Nesta' sala pódense 
ver as pócimas de algas que 
usaban ou as pedras, como de 
sanar, que normalmente eran 
mach'ados prehistóricos. Estas 
ian de casa en casa curando 
herpes, tanto as persoas como 
aos animais. ..... 

E remata a visita sen un saber 
se será posíbel reter na memó
ria o aprendido, o que se deno
mina con palabras esquecidas. 
Quedan na retina os centos de 
exvotos de cera, o pequeno 
santuário ou o extraño cadalei
to, cuxa orixe ainda non está 
clqra ainda que tora atopado 
nun mosteiro, no que se pode 
ler a frase "O camiño do corpo é 
o que vedes".+ 

A materialidade da fé é o nome dunha das salas do museu na que os exvotos pendu· 
ran do teito. Abaixo, zocas e, en pñmeiro plano, unha tulla. A.N.T. 
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O FÍO DA LINGUA 

Agrela e 
lagoela 

Como é ben sabido, o sufixo 
-ela/-elo serve en galega para for, 
mar diminutivos. T emos as.í fon
tela, penela, codela e partela/parte
lo, diminutivos de fonte, pena, 
codia e mais parta. As veces o di, 
minutivo non é tan evidente, 
lJlais, se ben repararnos, está aí. 
E o caso de carrelo ou de cachelos 
diminutivos de carro e de cachos 
respectivamente. 

É cerro que hoxe en día este 
sufixo non ten un grande ren, 
demento lingüistico, pero non 
o é menos que ten unha pre, 
sencia moi importante nun 
aspecto clave da identidade 
galega como é os nomes do 
lugares e os apelidos. 

As máis das veces, o sentido di, 
minutivo destas palabras resul
ta evidente e é mesmo frecuen
te poder atapar o nome sen di
m in u ti vo e con diminutivo. 
T emos asf parellas como Caba
nas/Cabanelas, Caldas/Caldelas , 
Castro/Cas trelo , F aro/F arelo , 
Gándara/Gandarela, Lama/La
mela,Paraaa,ParaD.ela,Quinta/Q 
uintela,ou Vila/Vilela. 

Sinalaremos que alguns topó
nimos, por descoñecemento 
dos falantes, atóp.anse, moitas 
veces mal transcritos. E o caso 
de Lagoela ou Regoela, por 
exemplo, diminutivos de lagoa 
e régoa (como Mamoela de 
mámoa) cando aparecen adap, 
tados á ortografía española en 
Lagüela e mais Regüela. 

Os topónimos galegas sufriron 
dende hai séculos unha violenta 
deturpación provocada por unha 
Administración ignorante e ne, 
gadora da nosa persoalidade. To
dos coñecemos feixes de casos 
máis ou menos proverbiais. To
cante ao sufoco diminutivo do 
que estamos a falar sinalaremos o 
caso dun lugar do concello da 
Coruña que pode aparecer como 
A Grela (e mesmo castrapizado 
en La Grela) cando é evidente 
que se trata de Agrela, diminuti
vo de Agra, nome que abunda na 
toponimia coruñesa (Agra do 
Orzán, Agra da Bragua, Agra de 
San Amaro ... ). E unha aberra
ción convertí u no papel o top& 
nimo cangués Laxelas en Las 
Gielas e logo en Gielas. 

Non todas as palabras galegas 
rematadas en -ela/-elo respon, 
den a este sufixo diminutivo. 
Hai outro sufixo -ela que .indi, 
ca unha acción (apalpadela, 
cantadela) ou o resultado dun
ha acción (rabuñadela, queima
dela). Outras veces non se trata 
dun sufixo senón da termina
ción propia da palabra e inse
parable desta (estrela, amarelo). 

Para rematar· sinalaremos que 
de mannelo (español membrillo) 
derivouse rnarmelmla ("compota 
de marmelo") palabra que pa
sou do portugués ao francés, in, 
glés, italiano e español aínda 
que en xer~l transformando o 
s~u significado para denominar 
a confitura de calquera fruta.• 
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ANOSATERBA 

Desde o PSOE e~tenden que as declaracións son un 'lapsus linguae' 

Mayor Ore¡~ afirma que o'pacto PP·PSOE . 
pre~nde neutralizar ao nacionalismo no seu conxunto' 

·-o- B. LAXE 

O ministro do Interior, Jai e 
Mayor Oreja, deixou el ro 
nunha entrevista concedi a 
ao xornal dereitista La Ra n 
cal é o verdadeiro obxetiv o 
pacto que firmaron PP e 
PSOE, apresentado co o 
"pacto anti-ETA". Mayor n n 
dandou con revirivoltas ne ta 
entrevista ao afirmar qu o 
que verdadeiramente pret n
de o pacto é "neutralizar o 
nacionalismo". Desde o PS E 
afirman que estas decla a
cións perxudican ao acor o. 

1 

"O valor do pacto é que é un i s-
trumento para neutralizar un a 
ofensiva política'', afirma Ma or 
Oreja ante a pergunta da xor a
lista Inmaculada G. de Malina e 
cal é a "utilidade do pacto a ti 
ETA firmado polo PSOE e p lo 
PP". Na seguinte pergunta, c n
do a xornalista lle indica que, o 
acorde, se evitan os "coquetls 
do PSOE ca PNV", Oreja ar u-
menta que "é evidente que o 
efecto do pacto é que os do s 
grandes partidos nacionais re c
ci on an ante unha ofensiva o 
nacionalismo no seu conxunt~" . 

O ministro de Interior sostén Tª 
entrevista que non se trata só 
"de neutralizar a ofensiva terrp
rista, senón política'.' , porqu~. 
afirma "se a ofensiva terroris'a 
vai unida a unha política, h~i 
que saber neutralizar as duaf. 
Oreja ere que "hai unha ofen~·
va nacionalista que ten múl i
ples manifestacións", equip -
randa asi aos nacionalism~s 
democráticos a ET A. "Os terr -
ristas non son un grupo de e í
flados asesinos. O terrorismo é 
sempre a expresión dun pr -

Ju dedaracións de Mayor Oreja poñen en entredito a solidez do pacto PP·PSOE. 

xecto político", por isa Oreja 
asegura que é preciso acabar 
con ese proxeto nacionalista no 
seu conxunto .• Oreja tamén 

censara a Declaración de Bar
celona, afirmando que non se 
pode poñer en cuestión o mar
co político actual. 

Coincidencia de análises 

Coinciden estas declaracións de 
Mayor Oreja coa anállse realiza
da polos partidos nacionalistas 
periféricos, sobre todo polo BNG 
e PNV, apontando que a estraté
xia do PP, na que logrou arrastrar 
ao PSOE, ten como inimigo prin
cipal non a ETA, senón ás teses 
nacionalistas no seu conxunto. 
Sectores do PSOE tamén pen
san o mesmo, ainda que o secre
tário de organización Xosé Blan
co, considere as palabras como 
un lapsus linguae que perxudican 
ao pacto. O dirixente socialista 
cree ainda máis preocupante que 
Mayor asegure que o terrorismo 
é "expresión dun proxecto pplíti
co", pois este, segundo o de Pa
las, "non representa máis que a 
barbárie e a senrazón". 

Estes sectores socialistas, maior
mente cataláns, consideran que a 
dirección federal do PSOE se 
deixou arrastrar polo. PP por moti
vos eleitorais. E nas palabras de 
Oreja a La Razón, tamén se en
xerga claramente o carácter elei
toral deste pacto. Así, deixa claro 
que existen acordes non expre
sados neste pacto para formar un 
governo PP- PSOE segundo ca
les sexan os resultados, se que
da antes o PP, o PSOE ou hai un 
empate. Blé!ncb pola contra, afir
ma que o acorde "non contempla 
nada máis alá dos pontos asina
dos por ambos partidos". 

Tamén asegura Oreja que o 
pacto,"moi sério e con moito de
serirolo de futuro'', foi entre "os 
dous principais pt;irtidos e o que 
queira firmar encantado e o que 
non, RUe lle irnos facer": No 
PSOE, -póla contra, ponsideran 
que está "aberto a todos".• · 
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Interior 
expulsará 
a 28.000 ·imigrantes 

O Governo central só 
autorizou a permanéncia 
en España de tres de cada 
cinco das 246.089 persoas 
que solicitaron permiso de 
residéncia e traballo no 
proceso extraordinár.io de 
regularizaci'ón, que vén de 
concluir. Oeste xeito, o 
Executivo ordenou a saida 
do Estado a 27. 751 dos 
imigrantes, ainda que 
aceitou revisar 61 .365 
solicitudes rexeitadas, o 
que non significa que vaia 
conceder permisos a estas 
persoas. As 27.751 ardes 
de abandono do país só 
poderán producirse no 
caso de cidadáns 
marroquinos, xa que só hai 
convénio de repatriación 
con Márrocos, pero non 
con outros países 
sulsatiarianos. • 

A Garda Civil 
terá 
delegados laborais 

Ainda que non se trata da 
legalización do 
sindicalismo na Garda 
Civil, haberá un_ órgano de 
representación que tratará 
de solucionar o conflito 
orixinado pola proibición 
de direitos constitucionais 
básicos nese corpo. Os 
73.000 axentes desta 
institución elixirán aos 
seus representantes. no 
Consello Asesor de 
Persoal. Mentres, 
iminentemente o Tribunal 
Supremo vai legalizar 
unha asociación de· 
gardas civis con 14.500 
afiliados. Por outra banda, 
algunha fontes sinalan a 
extinción deste corpo, que 

-ten 156 anos de vida. Os 
seus axentes serian 
destinados a outros 
servizos de seguridade 
tanto no ámbito estatal 

- .como no europeu. • 

Aznar desautoriza 
ao PP canário para 
facilitar o entendimento 
con Coalición Canária 

As desavenéncias entre 
Coalición Cané.ria e o PP 
estaban a piques de rachar 
o pacto de governo que une 
aos dous partidos nas 
Canárias. O enfrentamento 
estaba motivado polos 
conflitos xerados polo ex 
conselleiro de Agricultura e 
presidente do PP de 
Tenerife, Guillermo Guigou. 
Finalmente, Aznar interviu e 
ordenou a Mariano Raxoi 
buscar un entendimento. 
Para isto Raxoi 
desautorizou ao presidente 
do PP de T enerife e chegou 
a un acorde con Coalición 
Canária para que o 
presidente das illas elixa a 
tres populares para formar 
parte do seu govenro, en 
lugar de que sexa o PP 
quen designe a estas tres 
persoas.• 
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Pasados quince dias o _Acorde de Niza non se plasma en texto escrito 

As abismais diferéncias económicas 
complican a ampliación da Unión Eufopea 
* JORDI CLIYILLÉ 

Ainda non se coñecen os textos aprobados na Cimeira de Niza, e 
polo que se sabe o asunto vai para longo. Parece que a Comisión 
terá máis poder e o seu presidente, actualmente Romano Prodi, 
poderá destituir aos comisários e mesmo nomear aos vicepresi
dentes. Qué significan. estas novas atribucións? Concretamente 
que o organismo menos democrático da Unión Europea, o organis
mo escollido a dedo, o que ninguén votóu, incrementa a sua inde
pendéncia e a sua capacidade de decisión. Pouco a pouco tende
mos a consolidar o despotismo ilustrado que parecía xa superado. 
Novamente, nunha cimeira máis, aprazouse o início dun camiño 
que nos conducira cara a estructuración dunha federación ou con
federación europea e como era previsíbel arrinconousé o te~a so
cial incumprindo as premisas do Tratado de Roma e a Acta Unica. 

O debate máis importante foi 
sobre a integración dos países 
que están chamando á porta. 
Para ter unah idea, senón exac
ta aproximada, do coste da sua 
incorporación terá para os quin
ce, é necesário facer un repaso 
á evolución da sua riqueza, 
(PIB), desde a caida do comu
nismo ou mellar dita ¡:¡ economía 
planificada. Dos dez países que 
conforman o grupo, só tres su
peraron lixeiramente, desde 
1989, data do cámbio, ao 1999 
data limite da que posuimos da
dos. Polónia, está ao 124'9; Es
lovénia, ao 106' 4%; Eslováquia, 

Campamento de refuxiaclos saharauis. 

ao 103'0; os outros tres están 
por debaixo da renta que disfru
taban dez anos atrás. Destaca
mos polo seu descenso a Bulgá
ria, un 67,3%; letónia, un 59,3% 

·e Lituania, un 53' 4%. Non obs
tante teremos que destacar, que 
os dez, no transcurso desta dé
cada, pasaron por momentos en 
que as suas rendas estiveron 
moi por debaixo, asi como ta
mén debemos significar que 
mesmo os tres máis pobres es
tán mellorando a sua situación 
económic.a. Causas deste afun
dimento? Principalmente a caída 
da sua produción e como conse-

cuéncia, da ocupación; a entra
da de produtos de importación, 
de máis calidade e· mellor dese
ño, deron como resultado que os 
seus productos nacionais que
dasen fóra de mercado. 

Hai que constatar que a maior 
parte dos paises teñen unha ba
lanza comercial favorábel, é di
cer que exportan máis que im
portan. A maior parte da sua ex
plotación ten como destino a 
Unión Europea e nun 50% en 
Alemaña. Este feito é compren
s íbel pasto que este país foi o 
que máis invertiu nos países 
aos que tacemos referéncia. A 
capacidade de exportación é 
comprensíbel se ternos en canta 
o coste por hora de traballo (cal
culada en DM-marcos alemáns), 
comparado cos custes alemans 
cifrados en 42'67 DM: en Ru
mania o coste é de 1 '34 DM/ho
ra; en Bulgaria 1 '68 DM/hora e 
para non citar máis, o coste 
máis alto é o de Hungría, 4 '54 
DM/hora. A competividade des
tes países, frente os custes da 
Europa dos quince, é manifesta. 
A política alemana de investi
mentos foi clara e eficiente, in-

Prevén unha travesía de case 500 km e final d.e etapa en Smara 

vestindo nestes países en in
dústrias manufactureiras de 
man de obra intensiva, asegu
.rándose baixos prezos de todo 
aquelo que producido no seu 
país resultaria probitivo e é moi 
probábel que parte das causas 
da baixa inflación en Alemaña 
sexa debida a esta política inte
lixente de inversións. 

O nível de renta destes países 
está moi por debaixo da meédia 
da Unión Europea, polo tanto 
os quince deberán facer un 
gran esforzo e destinar fondos, 
tanto de coesión como estrutu
rais se realmente se pretende 
aproximar as suas rentas e ser
vizos á mediana da UE. lsto 
comportará, por unha parte au
mentar o presuposto comunitá
rio e pasando países como Es
paña e Irlanda a contribuintes 
netos. Capítulo a parte merece 
a agricultura destes paises . 
Neste sector as diferéncias de 
costes de produción son abis
mais. A Grande Europa estase 
xestando, desgraciadamente só 
é económica, a unión política, 
cantomáis estados a formen , 
máis dificil será lograla. + 

-o Polisário reanudará as_ suas actividades militares 
se o Paris·Dakar atravesa o seu território · 
*JUAN ARIAS 

O Frente Polisário reanudará 
as suas "actividades militares 
en lexítima defensa" se o rálli 
París-Dakar a:travesa a frontei
ra marroquina-saharaui, segun
do un comunicado emitido pola 
organización independentista, 
no que asegura que se sentirá 
"liberada de todo compromiso 
da trégua en vigor" de levarse 
a cabo o proxecto dos organi
zadores da competición auto
movilística. 

O Polisario, que reivindica a ce
lebración dun referendo de auto
determinación do Sáhara Occi
dental, considera que o paso do 
rálli pola zona en litíxio "é un in
sulto á vontade do pavo saha
raui, un desafio a Nacións Uni
das, un apoio ao colonialismo 
de Marrocos e unha violación do 
alto o fogo en vigor desde o 6 
de Setembro de 1991". 

Segundo engadiu un voceiro do 
movemento saharaui "ninguén 
requeriu a autorización do Poli-

sário para esa ·carreira e, polo 
tanto, considéramos que se tra
ta dunha violación da soberania 
saharaui, unha operación me
diática que os marroquinas 
queren utilizar para dar a imaxe 
de que se consagra a sua ocu
pación" 

A carreira, que comeza en París 
o 1 de Xaneiro, ten previsto in
ternarse na que fara província 
española o dia 7 dese mesmo 
mes para cubrir 489 kilómetros 
entre a povoación de Gulimine, 

unha das denominadas portas 
do Sáhara, e Smara, a cidade 
santa saharaui. 

A ameaza do Frente Polisário 
reafirma o incremento da ten
sión na zona, nun conflito em
pantanado desde que o referen
do de autodeterminación pro
posto por Nacións Unidas, que 
deberia terse celebrado en Xa
neiro de 1992, quedou bloquea
do en diversas ocasións, espe
cialmente polos atrancos sobre 
a aceitación do censo eleitoral. • 
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España perde 
capacidade de bloqueo 
co Tratado de Niza 

O Tratado de Niza non é a 
panacea que quixo ver o 
presidente do Governo 
español. O texto definitivo 
concede a España unha 
capacidade de bloqueo 
menor do esperado. Hai 
catre países con 
verdadeira capacidade de 
bloqueo. Trátase de 
Alemaña, Franza, ltália e 
Reino Unido. A suma de 
tres deles -non importa 
cais- bloquea calquer 
decisión do Consello de 
Ministros. No caso 
español, necesita dun 
cuarto país para sumar 
forza suficiente para o 
bloqueo.+ 

Fox desmantela unha 
zona militar en Chiapas 

O subcomandante 
Marcos considera "un 
paso importante" para 
chegar a algun acordo co 
Governo de Vicente Fox o 
feíto de que este ordease 
a retirada militar nunha 
zona de tres hectáreas e 
media en Chiapas. Estas 
foran expropriadas polo 
PRI cando Ernesto Zedillo 
ostentaba a presidéncia 
do país. Cando se 
cumpren tres anos da 
matanza de Acteal, un 
mando militar entregou 
simbolicamente os 
terreas ao governador e 
este, á sua vez, aos 
indíxenas da área 
Amador Hernández o 
pasado 22 de Decembro. 
Marcos asegura nun 
comunicado que a 
devolución foi unha 
conquista da sociedade 
civil. O líder zapatista 
comprometeuse a 
reanudar o diálogo co 
Governo mexicano baixo 
tres condicións: 
liberación de presos, 
retirada do Exército e 
aprobación dunha lei 
sobre díreitos 
indíxenas.+ 

A represión 
nos cárceres turcos 
causa 
máis de vinte1n0rtos 

A intención das autoridades 
de Turquia de illar máis aos 
presos dos partidos da 
esquerda provocou unha 
onda de protestas entre as 
que se incluia unha taiga de 
fame desde hai dous meses 
para dar a coñecer ao 
mundo a situación penal 
neste :país integrante da 
OTAN. Para pór fin ás 
protestas, as autoridades 
recorreron á via represiva e 
coas suas accións mataron 
amáis de dez persoas. 
Outras tantas persoas 
recorreron a queimarse ao 
bonzo para denunciar a 
situación. Por outra banda, 
as autoridades decretaron 
unha amnistia parcial para 
soltar reclusos na que non 
se íncluen os presos 
políticos. + 
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anos de neidade 
abraiante 

U nha universidade ou ainda unha 
facultade non é algo neutro, e ain
da que tente vivir de costas á reali
dade circundante, ten unha intera
ción co seu entorno bebendo del e, 
ao mesmo tempo, modificándoo. 
As dificultades para pór a andar a 
Escola de Arquitectura de A Coru
ña hai 25 anos son moscra <lesa 
incidéncia na que entran en xogo 
múltiples intereses. Unhas veces os 
intereses son corporativistas ou gre
miais, outras de concepción, pero 
tamén de poder e de control, até a 
paralización ministerial do proxec
to daquelas polas presións catalanas 
e madrileñas. 

Poderíase supofier que unha Escola" 
de Arquitectura na que estudaran 
xoves galegos, na que as asignaturas 
puideran estar máis peno da nosa 
realidade física, climática, econó
mica e de concepción do espácio, 
poderia modificar de xeito signifi
cativo o noso entorno arquitectóni
co e urbanístico, detendo, polo me
nos, a degradación constante que se 
estaba a dar nos cascos históricos e 
no mundo rural. 

Ao cabo de 25 anos pode dicerse 
que a influéncia da Escola de Ar
quitectura no urbanism-0 e nas 
construcións na Galiza foi moi cati
va, seguindo carreiros anteriores e 
·supeditándose aos constructores, 

• ,., ,, ... ..,, ,' ,_ ,,¡. J " 1 ) J a - · .._ -

vidos moitas veces de fóra e exper
tos en especulación. 

Foron os construtores nas cidades 
e as modas importadas da emigra
ción nas aldeas os que verdadeira
mente mudaron a paisaxe de Gali
za sen que arquitectos e urbanistas 
puderan, quixeran ou souberan, 
imersos na colonización, pór a an
dar unha verdadeira corrente im
bricada no país, cunha identidade 
própria e ao servícios dos cida
dáns, non só das xeneracións pre
sentes, senón das futuras. 

A degradación é palpábel de Ortega! 
ao Miño e do Padornelo a Fisterra. 
O mesmo ten adentrarse nas vilas, 
moitas das cales no~ teñen outra re
feréncia urbanística no seu centro de 
máis de 50 anos que algunha casa 
médio escachafada, ou pasear polas 
aldeas e comprobar as vivendas tipo 
alpino ou caixas de mistos apiladas 
a xeito de apartamentos do boom tu
rístico Mediterráneo. 

É certo que, fronte a est~ especula
ción, mimetismo e falta de identi
dade, se alzan alguns arquitectos 
que sobresaen senlleiramente polas 
suas aportacións. Aportacións que 
están as máis das veces enraizadas 
na nosa cultura e xeito de entender 
o mundo e que, mesmo, levan pré
mios a nível internacional. Alguns 
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<lestes arquitectos forman parte do 
pl~tel profesora! da Escola co que 
posibilitan que haxa novas camadas 
de profesionais que xa destacan po
las suas aportacións. 

Pero hai que decilo, ese é un mira
xe . . Forma parte do xogo de luces e 
so~bras no que se moveu sempre 
Galiza. Fronte ás singularidades, 
tanto no plano persoal como nas 
obras arquitectónicas e ás recupera
cións urbanísticas, atopámonos cun 
panorama totalmente desalentador. 
As singularidades forman parte desa 
paisaxe cada vez máis degradada e 
menos nosa. Estas obras referentes 
poden ser, mesmo, maiores que 
noutros lugares, pero tamén a coti
dianaeidade é máis abraiante. 

Non é só culpa dos profesionais, os 
políticos teñ.en moito que dicer. Sa
bedores de que é unha das partes 
máis sensíbeis na recollida de votos 
(moitas veces tamén na procura de 
diñeiro) impoñen un urbanismo des
regulado ou adaptado aos intereses 
cativos imperantes, ben sexa de pro
prietários ou de construtores. Os 20 
anos de Autonomía tampouco servi
ron para logar unha planificación te
rritorial axeitada nen souberon incul
car unha filosofia e unha cultura ver
dadeiramente galega, conscientes de 
que só a.sí se poderá millorar o nível 
de vida dos cidadáns. • 
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Praza 
no Campus 
Universitário 
de Ourense 
do 
arquitecto- -
Femando 
Blanco 
Guerra. 

AS 
fotografias 
deste 
especial 
forman 
parte da 
revista do 
Coléxio de 
Arquitectos 
de Galicia, 
Obradoiro, 
que tamén 
ven de 
cumprir 25 
anos. 
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Biblioteca 
Central da 

Universidade 
de Vigo de 

Alberto 
Noguerol e 
Pilar Diez. 

Reabilitación 
da igrexa· 

de San 
Francisco en 
Pontevedra 

debida a 
Celestino 

Garcia 
Braña 
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História dun cuarto de século 
da Escola 'de Arquitectura da Coruña 
• XOSÉ MANOEL CASABELLA· 

A Escola de Arquitectura 
da Coruña cumpre este 
ano o seu 25 aniversá
rio. Foi evolucionando 
coa incorporación de 
novos profeso res proce
dentes non só da Coru
ña senón tamén doutras 
local~dades galegas, con
vertíndose de feíto nun
ha verdadeira Escola de 
Arquitectura de Galicia. 

O labor Docente e Investiga
dor da comunidade formada 
por 120 profesores e 2.190 
alumnos aglutínase en torno a 
cinco Departamentos: Proxec
tos Arquitectónicos e Urbanis
mo, Construcións Arquitectóni
cas, Representación e Teoría 
Arquitectónica, Tecnoloxia da 
Construción e Composición 
que organizan Cursos dé Dou
torado, Masters, Cursos de Es
pecialización e Publicacions 
específicas sobre temas de in
terese para a profisión: Catalo
gación e Inventário de Edifi
cios Históricos, Restauración 
Arquitectónica, Industrializa
ción da Construción, Teoría e 
Proxecto Arquitectónico, Urba
nismo e Médio Ambiente etc. 

Nos 25 anos transcurridos con
vertímonos nun Centro destaca
do no conxunto do Estado que 
cada curso atrae a máis estu
diantes estranxeiros proceden
tes de Fráncia (15), Alemaña 
(7), ItáJia (6), Áustria (2) e Por
tugal (1) . 

Non me quero atribuir nengun 
mérito exclusivo, pero si reivin
dicar a miña participación e 
compromiso co proceso segui
do e sentirme satisfeito de que, 
superadas as dificultades ini
ciais, ?e fose aglutinando en 
torno á Escala un selecto grupo 

Sempre tivemos 
interese en 

atraer á Escola 
,, 

aos ma1s 
destacados 

profisionais· e 
nas suas aulas 

foi onde se 
produciron· os 

, . . 
ma1s rigorosos 

debates sobre o 
papel da 

f;lrquitectura e 
do arquitecto 
na sociedade. 

de profisionais, mesmo algun 
·dos máis críticos coa sua crea
ción e da que, ab cabo, ,todos 
nos sentimos tan orgullosos. 

, Acababa de chegar 
de Barcelona 

De onde viña ilusionado por 
contribuir ao progreso-da nosa 
arquitectura. A miña experién
c ia como estudante fora do 
máis fructífero. Participara na 
constitución do Sindicato De
mocrático de Estudiantes e en 
moitas das actividades encami
ñadas a conquerir mellores 
condicions para a Upiversida
de. Nos quince anos que pasei 
ali sentinme totalmente inte
grado e tiven ocasión de parti
d par nos máis diversos foros 
de debate q~e nesa época se 
produciron, de competir nal
gun Concurso de Arquitectura 
e de traballar nos despachos 
dos arquitectos Peter Harden e 
Ricardo Bofill. 

O meu regreso prodúcese nun 
momento da nosa história que 
esixia un compromiso tanto no 
eido político-social coma no 
cultural, o que me deu posibi
lidades para integrarme máis 
fácilmente no meu país do 
que, por motivo da tan longa 
estadía en Barcelona, me sen
tía desconectado. Colaborei na 
formación e consolidación do 
Coléxio de Arquitectos de Ga
liza e en diversas iniciativas 
culturais e políticas, mentres 
exercia a miña profisión de ar,.. 
quitecto. 

A miña traxectória docente re
d u ciase á experiéncia como 
Profesor no 3i curso de Pro
xectos Arquitectónicos da Es
cola de Arquitectura de Barce
lona. Un reducido grupo de 
xoves arquitectos integrantes 
do clube de opinión chamado 
la banyera formado, entre ou
tros, por Ramón Artigues, Este
ve Bonell, Manel Brullet, Rafa-

el Cáceres, Francesc Rius, Al-
. fons Soldevila, Albert Viaplana 
e eu mesmo, fomos requeridos 
polos estudiantes para impartir 
clases durante un período no 
que a Escola estivo pechada 
por motivos agora longos de 
explicar. Cando aquela abreu 
as portas de novo, os estudan
tes convenceron á Dirección · 
-de prolongar aquela experién
cia. Así se fixo e repetiu en su
cesivos cur-sos pero, no que a 
min respeita, rematou dous 
anos despois, debido ao meu 
traslado de residéncia á Coru
ña, que se produciu non sen 
certa melancolia. 

Con esa escasa bagaxe docen
te, un ano despois da miña 
chegada á Coruña, come ei a 
impartir clases na Escola de 
Aparelladores , naqueles Pavi
llóns de madeira ubicados 
fronte ao E tádio de Riaz r. 
Estádio que , por cerro, ainda 
conservaba a grada d Pref -
réncia orixinária, proxectada 
polo arquitecto Santiago Rey 
Pedreira, á que adicamos un 
exercício para estudiar as ua 
características constru tiva e 
levantar os planos. 

Deberon ser estas circunstán
cias académicas, como se ve de 
escasa releváncia, as que propi
ciaron a mifia designación para 
formar parte do grupo de pro
fesores que teriamos a respon
sabilidade de poñer en marcha 
a Escala Técnica Superior de 
Arquitectura. 

O Coléxio de Arquitectos, 
xunto co Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de 
España, estaba propiciando a 
criación dunha Escola de Ar
quitectura privada que se ia 
radicar en Santiago de Com
postela. Polo que se podia sa
ber o intento non pasaba das 
boas intencíóns postas por 
uns e por outros e mesmo coi
do que se tiña convencido ao 



arquit~cto Félix Candela para 
nome lo Director da mesma 
se a in· ciativa chegaba a con
sumars . 

A situa ' ión colleume, como se 
di vulg rmente, entre dos fue
gos, de ido, por un lado, á mi
ña condición de membro da 
Xunta e Governo do Coléxio 
de Arq itectos e, por outro, ao 
feito d formar parte do profe

da Escola, o que me 
máis dun disgosto. En 
xuntanzas convocadas 
léxio de Arquitectos 
a comenéncia de se

guir adi nte co proceso de cria
ción da Escala de Arquitectura 
da Co - a pero non conseguin 
conven er aos compañeiros da 
Xunta e Governo que, neses 
momen s, non compartian esa 
mesma idea senón que, polo 
contrári , trataban de impedir a 

A Escol de Arquitectura fora 
creada or Decreto do 17 de 
Agosto e 1973 pero non co
menzou a funcionar ata o 4 de 
Novemb o do curso académico 
1975-76. O primeiro Claustro es
taba pr sidido polo Director, 
Xosé An nio Franco Taboada e 
os profe ores Carlos Fernández
Gago, X sús Arsenio Diaz, Xosé 
Luis Mo quera, Xavier Padín, 
Carlos L sada, e eu mesmo. En 
anos suc sivos fóronse incorpo
rando n9vos profesores ata re-
matar o 1· do completo dos seis 
anos, e ntre eles Felipe Peña, 
Xosé Ra ón Soraluce, Pedro de 
Llano, X 

1
sé Lois Martínez, Xosé 

Gonzále -Cebrián Tello, Xoan 
Luis Dal a, Rafael Baltar, Ma
nuel Gal ego, Carlos Meijide, 
Xoan Pé ez Valcarcel, Xavier 
Suances, drés Fernández-Al
balat, Pa cuala Campos, Cesar 
Portela, onso Penela, Alberto 
Noguera , Fernando Blanco , 
Xoaquín ernández-Madrid, etc. 

Relación 1 coa sociedade 

Comenz os a impartir docén
cia case orna okupas no fla 
mante ed · icio que a Fundación 
Barrié de la Maza acababa de 
con truir n Elviña para trasla
dar as de endéncias da Escola 
de Aparel adore desde os Pa
villón d Riazor. Convivimos 
ambas es olas baixo o mesmo 
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teito mentres non rematou o 
novo, e non tan flamante, edifí
cio da seta, onde nos atopamos 
ainda hoxe. Ese primeiro ano 
elaborouse o programa das di
ferentes asignaturas , dacordo 
co Plan de Estudos do ano 
1964, e puxemos en marcha só 
o primeiro dos seis cursos da 
carreira. A cada estudante en
tre góu se lle unha Guia del 
Alumno coa que se pretendía 
orientalo sobre a bibliografia 
básica e os estudios que se ian 
comenzar. 

Fun Profesor encargado da 
asignatura de Debuxo Arquitec
tónico ata que no curso 1983-
84 pedin traslado ao Departa
mento de Proxectos Arquitectó
nicos, pouco tempo despois de 
ter organizado aquela 1 ª Xor
nada de Expresión Grafíca Ar
quitectónica para a que reuni
mos na Coruña aos profesores 
de Debuxo de todas as Escolas 
de Arquitectura españolas. 

Lémbrome con cariño daqueles 
exercicios de Debuxo Arquitec
tónico realizados neses primei
ros anos: debuxo xeométrico 
do Capitel, Columna e Templo 
da Orde Xónica; representación 
e análise gráfica de diferentes 
partes de pequenos edifiícios, 
nos que se insistía sobre as 
proporcións e os mecanismos 
compositivos que relacionaban 
cada un dos elementos que for-

• B • 

maban o conxunto. Revisándo
os pódese comprobar a evolu
ción seguida rn1_ asignatura: Ti
poloxias da Casa Rural Galega, · 
Arquitectura Histórica, Moder
nismo, Racionalismo, Five Ar
chitecs, Novo Modernismo, etc. 
Ademáis deses exemplos para
digmáticos estudáronse outros 
edifícios proxectados polos 
profesores da asignatura, entre 
eles o Cemiterio de Pene, de 
Felipe Peña, a Casa Consistorial 
do Concello da Capela de Xos.é 
Manuel Casabella e Xosé Lois 
Martínez, e algunhas vivendas 
unifamiliares construidas por 
min no Valadouro (Lugo). 

Sempre tivemos interese en 
atraer á Escala aos máis desta
cados profisionais e nas suas 
aulas foi oride se produciron os 
máis rigorosos debates sobre o 
papel da arquitectura e do ar
quitecto na sociedade, e fomos 
pioneiros na celebración de in
tercámbios, conferéncias e ex
posicións de arquitectura que, 
ademais de contribuir á forma
ción de alumnos e profesores, 
serviron para estreitar os lazos 
con arquitectos e colectivos 
doutras latitudes. Entre estas ac
tividades merecería a pena sa
lientar a preséncia do enxeñei
ro de orixe galega Eládio Dies
te, dos arquitectos ingleses Pe
ter Smithson e William J. R. 
Curtís, do italiano Aldo Rossi, 
do xaponés Arata Isozaki, do 
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brasileiro Paulo Mendes da Ro
cha e a dos españoles Alejandro 
de la Sota, Francisco Javier Sa
enz de Oiza, José Antonio Co
rrales, Antonio Fernández Alba, 
Oriol Bohigas, Miguel Fisac, Ja
vier Carvajal, Julio Cano Lasso, 
Federico Correa, Rafael Moneo, 
Manuel e Ignasi Solá Morales. 

Mención aparte merecen os En
contros con arquitectos doutras 
comunidades e paises organiza
dos coa colaboración do Colé
xio Oficial de Arquitectos de 
Galicia, dos que ata o momento 
tiveron lugar con cataláns, vas
cos, andaluces, canários, nava
rros, madrileños e valencianos, 
cos arquitectos da Escola de Ar
quitectura do Porto, capitane_a
dos por Fernando Távora, Álva
ro Siza Vieira, Als;:ino Soutinho, 
Eduardo Souto de Moura, ou da 
de Lisboa con Joao Carrilho da 
Grac;a ao frente, con motivo da 
celebración de actividades aca
démicas ou culturais comruntas. 

No que respeita á relación coa 
sociedade que nos acolle habe
ria que citar a realiz~ción de di
versas actividades. No Ciclo so
bre sobre Creación Literária e 
Artística participaron al~ns dos 
máis recoñecidos escritores ga
legas: Gonzalo Torrente Balles
ter, Xosé Luis Méndez Ferrín, 
Carlos Casares, Xavier Alcalá, 
Suso de Toro e Manolo Rivas. 
No de Política Urbanística con
tamos coa preséncia dos arqui
tectos Xerardo Estévez (alcalde 
de ·santiago), Francisco Manga
da (Conselleiro de Urbanismo 
da Comunidade de Madrid), 
Francisco Vázquez (alcalde da 
Coruña) e no da Moda en Gali
cia cos diseñadores Adolfo Do
mínguez e Antonio Pernas. 

R 

Non quixera rematar este escrito 
sen recordar o pasamento dal
gúns compañeiros que ao longo 
deste anos formaron parte do 
noso Claustro: Carlos Fernán
dez-Gago, Luis Somoza, Vicente 
Casanova, Xosé Bar Boo e, moi 
especialmente, polo xeneroso 
compromiso contraído coa nosa 
Escala na curta pero fructífera 
estáncia entre nós, do profesor 
arxentino Mário Soto.• 

XoSÉ MANUEL CASABELLA LoPEZ. 
Doutor Arquitecto. 
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Santiago de 
Compostela, 
do 
arquitecto 
Carlos 
Seoane. 
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• CARLOS ALMUÍÑA DÍAZ 

A Escola Técnic~ Superior de Ar
quitectura da Coruña foi conse
cu éncia directa da criación do 
Coléxio Oficial de Arquitectos de 

· Galiza en 1973. E fago esta reivln
dicación desde a circunstáncia 

• dun exercício profisional 'non vin
culado coa docéncia da própria 
arquitectura. A fundación dunha 
escola estaba entre os obxectivos 
dos colexiados que interviñeron 
na criación do Coléxio. Fixéronse 
estudos, e chegou a elaborarse 
un programa ou proposta para a 
sua irri-plantación. A Fundación 
Barrié abortou a iniciativa colexial 
cunha intervención ante o Minis
tério de Educación e conseguiu 
duas cousas: que a Escola fose 
para a ~oruña; en lugar de San
tiago, e que, fronte á proposta in
novadora feíta desde o Colexio, o 
modelo de organización da Esco
la fose exactamente igual que o 
das outras existentes. 

A ruptura entre Coléxio e Esco
la tardo u anos en cerrar, pero 
logo houbo unha gradual incor
poración de arquitectos signifi
cados ao cadro docente. Hoxe 
son maioria na Galiza os arqui
tectos formados na Coruña e 
aquela:S batallas xa ninguén as 
recorda. A Escola, pola sua par
te, chegou a ocupar a sua posi
ción natural de lugar para a for
mación e a investigación sobre 
a arquitectura, papel que antes 
desenvolvía o Coléxio. 

Que contribución fai a Escola 
de Arquitectura na Galiza á 
existéncia dunha arquitectura 
galega máis aló da simples 
referéncia xeográfica?, e ta
mén. existe unha inaneira ga
lega específica, distinta, de 

ANOSATERRA 

Arquitectura galega? 

A arquitectura 
gQlega é desde 
sempre froito 
dunha feliz 
mestura de 
influéncias. 

apreciar e construir o espácio? 

Especificidade galega 

Rafael Baltar dixo: Para o pasa
do podería falarse, con maior 
precisión, de Arquitectura Ga
lega, xa que a sua relación 
mais estreita co médio identifi
cábaa con el. Intencións coinci
dentes que contén o mundo da 
arquitectura e condicionantes 
que o dominan, fan que hoxe 
se produzan; en lugares fisica
me~te pouco relacionados, si
tuacións arquitectónicas que 
apenas nos aspectos formais, 
chegan a .diferenciarse. 

De la Sota afirmaba que lle re
sultaba exi:rañ.o a el, galego, ar-

-quitecto, falar de arquitectura ga
lega, pois se é galega toda a ar
quitectura construida na Galiza e 
é tan distinta nas suas distintas 
paisaxes e a un tempo tan simi
lar aos seus veciños non gale
gos, non parece que poida agru
parse baixo un mesmo epígrafe. 

Ainda sen aludir á h¿moxenei-

zación cultural do mundo de 
hoxe, pódense facer aquelas 
perguntas con sentido: Xa des
de a Idade Media é constante o 
traballo na Galiza de arquitec
tos nades neutras terras. De fó
ra viñeron os diversos estilos 
históricos. E fóra adquirían os 
seus coñecementos os profisio
nais nativos. A arquitectura ga
lega é desde sempre froito dun
ha feliz mestura de influéncias. 

Pero a arquitectura é un aspecto 
parcial da realidade física e so
cial. Se esta realidade é distinta, 
dará unha distinta arquitectura, 
outra concepción do espácio 
habitábel e outro xeito de habi
tar ese espácio. O usuário e o 
arquitecto , móvense dentro 
dunhas referéncias físicas -o cli
ma do que se hai que abrigar, a 
forma, posición e orientación 
do terreo, a disponibilidade de 
materiais de construción-; refe
réncias arquitectónicas -tipos de 
organización espacial, caracteres 
compositivos e elementos sin
gulares das edificacións exis
tentes-; referéncias culturais ou 

referéncias antropolóxicas, xei
tos de vivir e de usar os espa
cios, forma particular de es
tabwlecer as relacións entre a 
persoa e a natureza, o território, 
a paisaxe natural ou construída: 
todo isto recibe o autor, e en 
consonáncia estará o que á so
ciedade lle devolva. 

Máis arquitectos 

Houbo tamén nestes vintecinco 
anos un importante cámbio no 
campo profesional: de 150 ar
quitectos cando foi creada a Es
cola a máis de 1.300 para unha 
povoación que non medrou na 
mesma medida, e todo iso den
tro dun acelerado cámbio social. 

Maior número de arquitectos, é 
sinónimo de mellor arquitectura? 
Alfredo Freixedo, profe or de 
Proxectos da Escola, mantén so
bre isto unha opinión pesimista: 
"A construción está desbocada e 
o momento no que estamos e 
do que somos cómplices todos, 
está baleira de contido e parece 
que o único fin é chamar a aten
ción a calquera prezo. (. . .) Com
parando a arquitectura actual de 
Galiza con outras comunidades, 
o panorama en arquitectura é 
bo, [pero] do construído, algo 
chega a ser construción decente 
e moi pouco arquitectura" . 

Cómpre, pois, pedirlle á Escala 
que desenvolva nos seus alu
nos sensibilidade para percibir 
as mensaxes emitidas pola ar
quitectura pensada ou habitada 
en clave galega, non porque 
nos faga diferentes, senón por
que é a parte que nos toca ler, 
interpretar e, se fose posíbel, 
arriquecer do património uni
versal da humanidade. • 

Comprometidos coa n_osa cul~ura 
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A ETS de arquitectura 'P. Barrié de la Maza' cumpriu vintecinco ·anos 
• MARTA REY GARCIA 

A Escola Técnica Superior de Ar, . 
quitectura "Pedro Barrié de la Ma, 
za" conmemora durante este curso 
académico o 25º aniversário do 
início das suas actividades. A Fun, 
dación Pedro Barrié de la Maza, 
que no seu dia construiu e equi, 
pou a Escala, sumouse á efeméride 
programando a exposición titula, 
da Frank Lloyd Wright . A cidilde vi, 
vente, que permanecerá aberta ata 
o 7 de Xaneiro de 2001. 

A orixe da Escala remóntase a 
1968 cando, por iniciativa de Pe, 
dro Barrié de la Maza, comezan 
conversacións entre a Fundación e 
o Ministério de Educación e Cién, 
cia para estudar un esquema de co, 
laboración que permita dotar Gali, 
za coas escalas técnicas de grao su, 
perior e médio das que carecia. 
Pouco despois a Fundación finan, 
ciará a primeira experiéncia de 
planificación educativa a escala 
rexional de España, resultados da 
cal publicaría o Gabinete de Plani, 
ficación do Ministério de Educa, 
ción e Ciencia en 1970. Ainda 
que as proxeccións quinquenais do 
dito estudo non recollian a cons, 
trución de escalas técnicas, as ne, 
gociacións continuaron e a inicia, 
tiva da Fundación acabou fructifi, 
cando gracias, en boa parte, á sua 
disposición para asumir o 100% 
dos custos de construción e equi, 
pamento dos centros. Asi, en 1973 
e 1979 asfnase -cadanseu convénio 
co Ministerio de Educación e 
Ciéncia para a construción e equi, 
pamento da Escola Universitária 
de Arquitectura Técnica e a Esco, 
la Técnica Superior de Arquitec, 
tura, e da Escala Técnica Superior 
de Enxeñeiros lndustriais de Vigo, 
respectivamente, a expensas da 
Fundación e para a sua posterior 
doazón ao ministério. Ainda que 
naquel momento se preveu que os 
centros acabasen dependendo da 
Universidade de Santiago de 
Compostela, a reordenación do 
sistema universitário de Galiza na 
década dos oitenta acabará con, 
vertendo as tres escalas técnicas 
"Pedro Barrié de la Maza'', no xer, 
me dos campus das novas universi, 
dades da Corufia e Vigo. 

O edifício inaugurado en primeiro 
lugar foi o da Escola Universitaria 
de Arquitectura Técnica "Pedro 
Barrié de la Maza", no ano 1975. 
Ali desenvolveu as suas activida, 
des a. escala de arquitectura supe, 
rior a partir do curso 1975/1976 
ata que puido trasladarse ao seu 
proprio edifício, inaugurado en 
1980 ·e proxectado, como o da téc, 
nica, polos arquitectos Ucha, Cas, 
tañón e Laguna. Entre tanto a 
Fundación puxera en marcha un, 
ha convocamria de bolsas de dou, 
tarado para os. profesores da Esco, 
la. En 1991 formalizouse a doazón 
á Universidade da Coruña das 
duas escolas de arquitectura. A 
partir de 1995 as publicacións que 
a Fundaci6n viña editando sobre 
arquitectura tradicional víronse 
complementadas por unha progra, 

·.· ;.:..:.:mación de,,e:J@.0sició~, er;i :apQio da ¡,· 

·difusión da arquitectura como un, 
ha das roáis importantes manifes, 
tacións qa cultura contemporánea. 
A Fundación Pedro Barrié de la 
Maza acolleu nas suas salas impor, 
tantes mostras como as dedicadas 
a ] om U tzon, Corrales e Molezún, 
O Guggenheim· e a Arquitectura do 
novo Bilbao, as sucesivas Bienais de 
Arquitectura Española, Eladio Dies, 
te, Nova Arquitectura Mexicana, 
T eodoro González de León & Abr~ 
ham Zabludovsky e Frank Lloyd 
Wright. Trátase de mostras que 
non só ofereceron unha necesária 
información acerca de distintas ac, 

titudes ante o feíto creativo, senón 
que ademais axudaron a achegar a 
arquitectura contemporánea a es, 
pectadores durante moito- tempo 
alleós a ela. Entre as propostas de 
exposicións cómpre salientar a ex, 
posición Le Corbusier. Viaxe ó 
mundo dun creador a través de vinte, 
cinco arquitecturas, precisamente 
por ter sido organizada en colaba, 
ración coa própria Escola e que 
percorreu España desde 1997, ano 
no que por primeira vez se amosou 
na sede da Fundación. 

No presente curso académico a Es, 

A heg *mo t 

< • 

cola Técnica Superior de Arqui, 
tectura "Pedro Barrié de la Maza" 

. conta co~ 2 .190 alumnos matricu, 
lados e un cadro de 122 profesores. 
Ocupa un lugar destacado entre as . 
escalas máis prestixiosas de España 
e contribue cada dia ao afianza, 
mento e mellora da arquitectura 
no naso país. Desde aquí queremos 
felicitar a todos os que contribuí;. 
ron -alumnos, profesores e persoal 
administrativo, a que este proxecto 
de futuro fructificase durante os úl, 
timos vintecinco..anos. + 

MARTA REY GARCIA é Directora 
da Fundación Pedro Barrié de la Maza 
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Nos últimos 25 anos melloraron a técnica e os profisionais 
pero o urbanismo e a cualidade son asignaturas pendentes 

Arquitectos contra constrotores 
Os últimos vintecinco anos significaron un cámbio substancial na arquitectura e no urbanismo na Galiza. A 
nova situación coincidiu co nacimento, en 1975, da Escola Superior de Arquitectura de Galiza, pero as opi
nións son diversas ·cando se interpela aos especialistas sobre a natureza dos cámbios. Todos coinciden en que 
hai máis arquitectura de ·CUalidade, pero nos OUtros aspectos -como O urbanismcr-, OS arquitectos galegas de
bátense entre os que consideran que houbo avances positivos e os que entenden que a situación foi a pior. 

• HORÁCIO VIXANDE 

Sobre a cualidade da arquitec
tura de autor, a coincidéncia é 
plena. A Escola de Arquitectura 
formou a xa várias xeracións de 
arquitectos que son ponta de 
lanza. O decano do Coléxio de 
Arquitectos, Xosé Manuel Reí 
Pichel, sinala á Escola de Arqui
tectura como "vangarda da uni
versidade galega" e exalta a 
inovación e proxección da mes
ma. "Ademais -afirma-, nos úl
timos dez anos a cualidade na 
formación tecnolóxica é indis
cutíbel, algo que xa sucedía an
tes co aspecto compositivo". 

Rei Pichel é o máis optimista ao 

'Hai técnicos 
que fan 

arquitectura, 
• que cnan 

espazos e 
cultura; 

o resto fan 
construción", 

Pedro de Uano 

abordar tanto a cuestión· da ar
quitectura como a do urbanis
mo; tanto que a sua opinión so
bre este último campo enfrénta
se radicalmente á dalguns dos 
seus colegas. No que refire á ar
quitectura lembra "a proxección 
cultural da arquitectura con lin
guaxe contemporánea, con bons 
exemplos como os prémios a 
Manuel Gallego e a César Porte
la, que xurden de mestres ve
llos, poucos e con moitos pro
blemas. Isto pon de manifesto 
que a nosa arquitectura pasou 
do illamento á comunicación". 

Manuel Gallego, un dos citados 
por Rei Pichel, tamén considera 
que nos últimos vintecinco anos 

O arquitecto Pedro de Llano ve máis 
construción que arquitectura. 

houbo moitos cámbios e que es
tes foron a mellor. Gallego mati
za que "estes vintecinco anos 
coinciden cunha etapa de máis 

cámbios en política e na socie
dade, pero na arquitectura e no 
urbanismo non se notaron tan
to". Gallego engade que "a Es
cala mellorou a información e o 
número de profisionais de cuali
dade, asi a oferta dé arquitectura · 
é potencialmente maior". Este 
arquitecto sinala que mellorou a 
arquitectura pública en sentido 
xeral. Pero xunto a isto, ao en
tender de Manuel Gallego "hai 
outra arquitectura sen cualidade 
.que é infame". 

Novas xeracións 

Unha opinión semellante mani
féstaa outro dos arquitectos sig
nificados no noso país: Pedro de 
Llano. Este destaca os cámbios, 
pero distingue "entre arquitectu
ra e construción" . "Hoxe hai 
moitas xeracións de magníficos 
arquitectos", di Pedro de Llano, 
que sinala entre estes a Carlos 

· Quintáns e a Xosé Manuel Rosa
les . "Nos novos está o futuro", 
di. f>ern ao abordar a situación 
de conxunto cita a Alejandro de 
la Sota, quen <licia que "a arqui
tectura ou é intelectual ou é po
pular, o resto é negócio". É nes
te ponto no que Pedro de Llano 
distingue entre arquitectura e 
construción. "Hai técnico que 
fan arquitectura, que crian espa
zos e crian cultura; o re to son 
técnicos que fan construción". 

Para Pedro de Llano a Escola 
de Arquitectura, adeUlais de 
criar unha xeración de arquitec
tos, formou bons técnicos, pero 
láiase de que "a arquitectura se
gue a verse como construción, 
sen intención culta algunha e 
cómpre dar o paso desde a 
construción á arquitectura". 

Un critério semellante manifés
tao un arquitecto sinalado por 
Pedro de Llano, como é Carlos 
Quintáns. Para este, a Escola 
formou a todo tipo de profi io
nais, "os que teñen interese por 
facer algo e os que non". Quin
táns considera que hai un grupo 
de profisionais, de arquitecto 
que fan arquitectura "de autor" 
de magnífica cualidade, "que 
están comprometidos". Frente a 
estes, "hai outros aos que non 
lles interesa facer algo de cuali
dade, pero polo menos a e tes 
a Escola deulles unha pistas, 
uns carreiros polos que ir e po
de que se lles pegue algo" . 

Compromiso profisional 

Por outra banda, Quintáns sinala 
que contodo o grupo de profi
sionais verdadeiramente com
prometidos coa arquitectura 
monstra unha gr::mde cualidade, 
como proban a sua trascendén
cia fora das nosas fronteiras , con 
moitas referéncias nas publica
cións e con obras importantes. 
"Hai outros países con maior en-

. tidade que o noso que non te
ñen a nómina de bons arquitec
tos que ternos nós", afirma. 

Xunto á arquitectura, como téc
nica de construción culta ou 
popular, está o urbanismo, dis
ciplina que trata de ordenar o 
espácio para determinar os 



seus usos. E se sobre a arqui
tectura hai certa coincidéncia 
en canto a existéncia dun gru
po de arquitectos de cualidade, 
en urbanismo as opinións están 
máis enfrentadas. 

Urbanismo 

Outra vez Xo é Manuel Rei 
chel ~ o má · optimi ta ao ab -
dar o a p to do urbanismo. 
de an do Col ~ xio do arq 
t to gal go on idera qu 
ámbio for n po itivo e q e 

ne te entido "foi encial a c -
pacidade para xerar accións e 
autogoverno". Rei Pichel qu 
cr ante a incidéncia era 
ma e d de a intervención p -
blica ó houbo un pouco pr 
xecto interesantes , entre o 
que sinala os polígonos de Ca
ranza en Ferrol, Vite en Com
postela, Elviña .e Zalaeta na Co
ruña, Coia en Vigo, As Lagoas 
en Ourense e Fingoi en Lugo!. 
"Eran proxectos interesantes, 
pero neles nós tiñamos pouca 
incidéncia", indica o decano. 

É a partir do Estatuto de auto.:.. 
nomia cando, a xuízo de Xosé 
Manuel Rei Pichel, comezan a 
porse os alicerces do novo ur
banismo. "Iso foi un cámbio e 
desde hai dez anos hai un sen
tido estratéxico en moitos con
cellos en canto a participación 
e a información á cidadania'',: 
afirma Rei PicheL "Pero xunto 
á importáncia estratéxica do 
planeamento, ainda hai moito 
que facer" , matiza o decano do 
Coléxio de Arquitectos, que si-

Xosé Manuel Reí Pichel é o decano do 
Coléxio de Arquitectos e ten un ponto de 
vista moi optimista 

nala que "hai que ter conscién
cia na análise metropolitana · 
nos eixos A Coruña-Ferrol e 
Pontev~dra-Vigo, ademais do 
entorno de Compostela". 

Si Xosé Manuel Reí Pichel con
sidera que .están postas · as ba
ses da estruturación urbanística 
do país, outras opinións son 
máis pesimistas. 

Pesimismo 

Moderadamente pesimista é 
Manuel Gallego, que considerá 
que a autonomía é absoluta
mente necesária, pero que esta 

·debe ir ácompañada da res-
ponsabilidade nos actos, "e aos 
concellos non se lles exixe res-

.1 

ponsabihdade". "No urbanismo 
as e~peranzas que tiñamos hai 
vintecinco anos non se cumpri
ron· por cuestións lexislativas e 
por unha falta de cultura cívi-

Manuel Gallego é un dos arq~itectos de 
maior recoñecimento internacional 

ca", indica Manuel Gallego. 

Hai outra ameaza, a xuízo de 
Manuel Gallego. Trátase da pro
tección das áreas ·protexidas. 
"Ao non ter delimitadas as áreas 
protexidas a escala galega e lo
cal, hai perigo de resultaren <la
nadas, porque a nova lexisla
ción do solo permite unha edifi
cación sen control". Ainda asi, 
Gallego non é completamente 
pesimista porque, afirma, "hai 
esperanzas de que as cousas 
mellaren porque estamos vivos". 

Para Carlos Quintáns a capaci
dade normativa non influiu po
sitivamente porque faltou un as
pecto que considera necesário, 
como é a capacidade para levar 
a cabo a xestión do espazo. 
"Hoxe na edificación só se be
neficia a uns e prexudícase a to
da a sociedade; non hai interese 
por facer paisaxe nen por facer 
unha Galiza máis ordenada". 
Quintáns acusa a moitos arqui
tectos de contribuir e fomentar 
esta situación. "Moitos amósanse 
orgullosos de subministrar máis 
superficie edificatória que a que 
lle pedían os próprios construto
res, de facer máis especulación". 
Como contraponto ao caso gal e- · 
go está o do Norte de Portugal, 
"moi próximo culturalmente á 
Galiza pero onde se observan 
resultados moito máis positivos", 
indica Carlos Quintáns. 

Pesimista tamén é Pedro de Lla
no, para quen a contradición 
entre arquitectura e construción 
tamén se dá no caso do urbanis-

. , '. 
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'Ao non ter 
delimitadas as 

áreas 
protexidas, hai 

. perigo de 
resultaren/ 
da.na~as, 

porque a_ 
lexislación do 
solo permite 

unha 
edificación sen 

control", 
Manuel Gallego 

'Frente ao caso 
galego está o 
do Norte de 

Portugal, moi 
# • # 

proXlmo a 
Galiza pero 

onde.se 
observan 
resultados 
moito máis 
positivos", 

Carlos Quintáns 
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mo, pero desde un plano máis 
agudizado ainda. "Fanse normas 
que permiten medrar a cidade, 
pero sen intención culta algun
ha; cos planos ordénase o creci
mento de forma legal, pero non 
de forma intelectual, por iso non 
se pode chegar a transformar a 
cidade", afirma. Para Pedro de 
Llano o verdadeiro urbanismo é 
cando se definen os espazos do 
território. Ademais, "os arquitec
tos seguen sen facer urbanismo 
porque non ven posibilidade de 
facer algo imp.ortante". 

Control especulativo 

Pedro de Llano ve un urbanis
mo controlado case en exclusi
va por especuladores, "cunha 
promoción imobili~ria que lin
da o gansteril". qeste xeito, 
coinciden "a falta de interese 
do Governo galego xunto con 
outro tipo de intereses" . Con
todo, o arquitecto considera 
que "mesmo eses intereses po
dian promover algo con mellor 
resultado arquitectónico". 

Segundo Pedro de Llano, ~as 
cidades hai "un critério miserá- · 
bel" e nGs cdncellos pequenos 
as normas non serven para na
da. Neste sentido, cita o exem
plo de Teo, onde hai normativa 
urbanística pero onde impera 
"a lei da ~lva". - 1 

1 

Pedro de Llano atÓpa alguns 
exemplos concretos :ele urbanis
mo interesante, pero: que convi
ven con actuacións qesplorábeis 
nos mesmos con¿ellos. "En 
Brión até hai moi pouco defen
díase o médio desde o planea
mento, pero coa cqegada das 
grandes imobiliárias rexistase un 
'grande deterioro nalgunhas áre
as", explica. "Hai intentos moi 
loábeis -engade-, como Allariz, 
pero xunto á magnifica recupe
racíón da beira do rio e do cas
co histórico ternos un ensanche 
que se parece demasiado a A 
Estrada ou a Lalin e en Santiago 
fíxose un planeamento cun sen
tido de conservar, pero o novo 
ensanche de Conxo é absoluta- -
mente deplorábel". • 
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A situación urbanística 
despois de 25 anos de Escola de ArquitectUra 

O proxecto 
de Abrir 
Vigoao 
Mar, na 

fotografia 
·aspecto 

parcial da 
sua 

maqueta, 
é un dos 

exemplos de 
novas 

i~ións, 

neste caso 
controvertido 

palo 
incremento 
dovolume 

edificatório. 

• ENRIQUE SEOANE 

A Escola créase nun contexto socio
económico onde ainda non se fixera 
notar a crise económica do ano· 73, 
que como tantas· outras causas che
gou aquí un pouco máis tarde, polo 
que a constn.ición inmobiliária esta
ba en pleno auxe, ou polo menos 
así se sentía· entre estudantes e pro
fesores, mesmo parecia que estudar 
arquitectura suporia ter traballo ga
rantido e ben-considerado. 

N embargantes, no remate da década 
dos 70 as causas cqmezaban a verse 
doutro xeito. As clases fanse eco do~ 
debates teóricos da cidade e do urba
nismo, que naquel~ anos comenza- -
b~ a centrar os debates urbanísticos 
e arquitectónicos na cidade existente, 
coa idea"·de que o crecemento cuanti
tativo e a periféria non eran o eixo do 
problema. As cidades parecia que ten
dían a estancarse na dinámica de cre
cemento constante e compria resolver 
os evidentes problemas intemos her
dados da etapa "desarrollista": frenar 
a substitución innecesária de edifíci~s 
en bo estado, moitos deles' de certo 
valor cultural e histórico, por outros 
de máis altura e volume; paliar os 
efectos do tráfico e os problemas de 
aparcamento que o uso abusivo do 
automóbil estaba a xerar no espácio 
urbano, fucéndose sítio a costa dos es
pácios criados históricamente para o 
viandante; terciarización das áreas de 
máxima accesibilidade expulsando 
aos residentes; marxinación de bairros 
e espácios intersticiais ou periféri
cos; ... A sociedade comenzaba a ser 
consdente dos efectos da especula
ción inmobiliária, e os movementos 
sociopolíticos asi o denunciaban. 

Demo.crácia 

N e~te contexto, nas cidades e nos 
... concellos máis dinámicos, as pri
meiras corporacións democráticas 
acomet~p a taref~ de elaborar ou re
visar o seu planeamc:;nto xeral de 
ámbito municipal, tratando ·de re
tomar o governo dos destinos .do te
rritório municipal desde a própria 
autonomía da administración locál, 
agora elexida democraticamente, e 
lexitimada para pór novas rumos á 
ordenación urbanística do seu terri
tório, tratando de superar a norma
tiva de carácter subsidiário e com
plementário vixente para as diferen
tes ptovíncias da nosa comunidade. 

Os primeiros planeamentos elabo
rados baixo esta óptica formalízanse 
a meados dos anos oitentél:, pero hai 
que recoñecer que no contexto glo
bal de Galiza, non representan máis 
que tan só unha pequena parte do 
erritório .. Para a meirande parte do 
erritório galega non se dispuña se
uer de cartografia minimamente 

'til para elaborar algun documento 
rbanístico de planeamento: traza
os ordenadores', alineacións, orde
anzas físicas, parcelário, delimita-
ións precisas, etc. Ademais, tan só 
nha minoría dos poucos planea
entos de carácter xeral elaborados 

Ante un 
panorama. 
de moitas 

posibilidades e 
e.xpectativ~s, 

frustradas 
pola prác6ca 

real, 

• 

• mo1 poucos 
dos 6tulados 

nos anos 
oitenta nos 

1mcorporamos 
ao eido 

profisional do 
planea mento 
urbanís6co. 

n'os anos oiteñta estaban axeitados 
realmente ás necesidades e perspec
tivas reais de crecemento e da lóxi
ca .:evolutiva das· diferentes povoa
ci6ns,· indagand0 nas potencialida
des do próprio território. 

É neste contexto de actividade pro
fesional no que saimos da Escala as 
primeiras promocións de ;uquitec
tos formados na especialidade de 
urbanismo. 

Planos de Urbanismo 

Con carácter xeral, pódese sintetizar 
que o escaso plane~ento de carác
ter municipal - plans xerais, normas 
subsidiárias municipais, proxectos 
de delimitación de solo urbano
que se aborda nos anos oitenta é ela
borado desde "consultings" especia
lizados máis en producir documen
tos técnico-xurídicos, que en resol
ver unha ordenación territorial acaí
da a cada concello. Asi, boa parte 
dos planeamentos realizados para vi
las e concellos non chegaron a apro
barse definitivamente, e se o .fixeron, 
quedaron esq uencidos en caixóns, 
sen aplicación na 'práctica real. A 
credibilidade do planeamento estaba 
en .horas baixas. Documentos con 
moito tempo de xestación e tramita
ción, moi co_mplexos e pouco flexí
beis facian sentir. que as necesidades 
reais non tiñan resposta axeitada en 
documentos asi elaborados. 

Ante un panorama de moitas posi
bilidades e expectativas, frustradas 
pola práctica r~al, moi· poucos dos 
titulados nos anos ·oitenta nos incor
poramos ao eido profisional do pla
neamento urbanístico. Alguns traba
llamos -ainda estudantes- na Revi
sión do Plano Xeral de A Coruña 

_que dirixía González-Cebrián e Gar
cía Agudín; outros incorporáronse a 
algunhas das poucas oficinas e estu
dos de arquitectos que se adicaban a 
temas de planeamento; máis tarde, 

alguns concellos foron incorporan
do arquitectos ás suas plantillas de 
traballadores, e ben a tempo parcial 
ou a tempo completo, alguns titula
dos da nosa Escola prestan os seus 
servizos no eido administrativo do 
planeamento territorial. 

Pola contra, os planeamentos xerais 
municipais mais interesantes dos 
anos elaborados por e para as novas 
corporacións democráticas dos 
anos oitenta, centraban os seus es
forzos en completar e millorar as 
estruturas urbanas e rurais preexis-

. tentes, na percura de correxir défi
cits e de completar e complementar 
as trazas menos afortunadas de 
épocas precedentes, prestando espe
cial atención aos desmadres realiza
dos nos anos setenta . 

Con todo, no panorama galego, a 
maioria dos términos municipais 
continuaron a carecer de planea
mento próprio. Nos contados casos 
que si se dotaron de planeamento 
xeral, este, tamén na maioria dos 
casos, resultou incapaz de recondu
cir unha nova xeira de certa bonan
za económica que se fixo sentir nos 
anos noventa. 

N estes anos de certa ~onciéncia so
cial (consciéncia non sempre) de va
lores histórico-~ulturais e tradicio
nais, e tamén naturais e ecolóxicos, 
asistimos impasíbeis ao deterioro 
significativo e, en ocasións, á destru
ción dos máis fermosos cascos histó
ricos, que en moitos casos represen
tan a práctica totalidade das nosas 

·vilas; ao crecemento desordenado e 
caótico , das periférias máis dinámi
cas das nosas vilas e cidades; aó in
cremento inexorábel do tráfico e do 
espácio demandado polo automóbil 
no território e nas cidades; ·{ocupa
ción indiscriminada dos espácios na
turais que sen dúbida deberan ser 

. preservados de toda intervención 
edificatória; ao abandono do agro e 

dos núcleos rurais en boa parte do 
interior de Galiza que durante sécu
los encheron de contido un territó
rio absolutamente construído pola 
man do hoIT..e; e á destrución de 
bosques autóctonos e de montes e 
penedos transformados en eucalip
tais e canteiras pouco eficaces. 

Dispofiemos, cando menos sobre o 
papel, de lexislación adaptada ás pe
culiaridades do noso território desde 
1985, nun primeiro momento co 
marco da le! estatal, e desde 1997 
con leí própria para o réxime do solo. 

Constatando que tanto a cidade co
mo a periféria máis dinámica son, 
desde a produción inmobiliária, ám
bitos de negócio -etimolóxicamente 
a negación do ócio- e que por tanto 
todo uso non rendfbel económica
mente é obsoleto e tende a ser expul
sado e substituido por outro que si o 
sexa, por outro que sexa capaz de xe
rar plusvalías. E tamén na certeza de 
que os que construen os novos espá
cios a habitar son promotores inmo
biliários pouco preocupados por me
llorar a calidade dos xeitos de habi
tar, toda vez que o seu obxectivo é a 
inversión nun produto que debe dar 
os máximos beneficios a poder ser 
no menor tempo posíbel. 

Nembargantes, probabelmente as 
causas haxa que repartilas entre a ful
ta de vonrade na maioria dos políti
cos que ate o momento nos governa
ron nos eidos local e autonómico, e a 
caréncia de consciéncia colectiva pa
ra encauzar con enerxia a evolución 
da nosa ordenación territorial. 

A tarefa semella difícil, mais non 
imposíbel se non deixamos pasar 
demasiado tempo. T emos profisío
nais cualificados dos que botar 
man, e ademais a certeza de que 
querer é poder. 

Profisionalidade. Por último, indi
car que desde a Escola de Arquitec
tura tituláronse en pouco mais de 
tres lustros unha boa cantidade de 
aiiquítectos na especialidade de ur
banismo, interesados e formados pa
ra incidir positivamente na ordena
ción física do território. Arquitectos 
que saben valorar o território herda
do e as suas estruturas, que enten
den os procesos lóxicos de evolución 
dos tempos pero desprezan a destru
ción banal, que son capaces de pro
pofier sustanciais melloras nos hábi
tats humanos urbanos ou rurais, que 
interpretan as tipoloxias edificatórias 
e de asentamentos para seleccionar a 
mellor opción, e que son capaces de 
trazar melloras viárias, de proxectar 
novas vivendas e espácios libres, e 
tamén mellores espácios residenciais 
e de actividades que ~oitos dos que 
se están a construir. 

Con seguridade estáse a despilfarrar 
unha boa cantidade de capital hu
mano, criativo, xoven e capaz, que 
encontra dificultades para encon
trar traballo nunha actividade que 
mercantilizada non os necesita. 
Mágoa que a sociedade non de
mande bos profisionais, e que se 
conforme con repetir e reinventar 
subprodutos de culturas alleas que 
colonizan dun xeito tan banal o 
nosó território, que en pouco tem
P~ dificilmente seremos capaces de 
identificar como no.so.• 
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.. ~ = -1!- que-non 
~ ____ na Galiza 

un Manifesto 
polo diálogo? 
O dia 22 de Decembro, entre 
as tópicas e repetidas até a sa
Giedade notícias sobre a Lote
-ria de 'Nadal, abríase paso en 
~atª~unya unha. nova que aos 
a-s-rrran-tes deste escrito en
clieunos de esperanza e fixo 
que nos sentísemos menos 
sós nestes intres de lincha
mento da di-
sidéncia e fa-
lla de vonta-
de política, 
para dar un
ha saida inte-
1 ixente e de
mocrática ao 
conflito de 
Euskal He-
rria. 

Es-ta nova, 
silenciada 
nos meios de 
comunica
ción da capi
ta I do Esta
do, viña di
c indo que 
máis de 
douscentos 
cidadáns e 
etdadas cata-
táns vence-
hd l>S ao 

Porquenoné 
posíbel na 
Galiza un 
rnanifesto de 
persoas 
vencelladas ao 
mundo da 
cultura 
condenando a 
violéncia de ETA 
ea favor do 
diálogo, a paz e 
aliberdade? 

mundo da cultura, fixeran pú
blieo un "Manifesto polo diálo
go:: a paz e a liberdade" onde, 
togo de destexitimar a violén
cia de ETA, recoñecian as rai
cei ras políticas do problema 
basco, rexeitaban o pacto PP
PSOE en tanto en canto pro
puña a vía policial como única 
alternativa ao conflito e de
mandaban aos partidos políti
cos e organizacións sociais 
que procurasen solucións ba
seadas no diálogo, na convi
véncia e no respeito a todas 
as ideas políticas expresadas 
democráticamente, incluindo 
aquelas que foran máis alá do 
actual marco constitucional. 

Por qué non é posibel na Gali
za unha iniciativa semellante? 
Podaría xurdir un novo texto co 
mesmo espfrito, impulsado por 
xente vencellada á cultura e á 
sociedade civil, que espartara 
conciéncias e procurase ade
sións. Porque nós tamén nos 
xogamos o futuro cando se 
tenta criminalizar calquera 
perspectiva de soberanía das 
nacionalidades históricas; can
do se proscribe a desobedién
cia civil como "subversiva" (pri
mei ro desempoaron o termo; 
logo virá a reciclaxe da "Au
diéncia Nacional" nun resucita
do "Tribunal de Orde Pública") 
do actual estado de causas. 

Se somos capaces de seguir 
este exemplo, dende a nosa 
propia perspectiva, estaremos 
contribuíndo a proxectar un 
pouco de luz nun conflicto do
minado pelas tebras e cuxa re
solución en falso, amais de pro
longar o sofrimento, pode poñer 
en perigo. o futuro exercício dos 
dereitos soberanos dos povos 
galego, basca e catalán.+ 

DOLORES V ARELA E 
DIONÍSIO PEREIRA 

(CERDEDO) 

-

Gfiteries: : 
kntónio-ou Eur-ico? 

G:u:terres é-um homem perigo
so. -vimo-lo fazer grandes pro-

- iñissas e-cempromíssos que 
log_o de seguida esqueceu e 
désr:espei.19.!!I colocando o seu 
povo em gi:a-ye situac;áo~ Gute
-l'l'afala a- lín--gua do país+vizin
l1o;:a=líl19ua--<IO Estado ihimiga, 
p.~~-Eirid~~m ultas v:.e:zes .a 

-llf!gu-a do--s~Lf povo. Gyterres 
ná~ef'.ltende-13em os ~o~ésites 
e intenc;óes ao país q:u-e. está 
ao íado do se-u. 

Guterres náo percebe a História 
do país em que nasceu, náo 
compreendendo que o país vi
zinho tem pretens6es imperialis
tas perigosas, que tem um son
ho antigo de absorver o paf s on
de nasceram os seus pais e os 
seus avós. Guterres dá-se muito 
bem com os dirigentes do país 
que está ao lado do seu; pensa 
ver neles uns amigos e náo en
tande que eles o usam como 
peao das suas estratégias de 
domína<;ao. 

Gyterres preocupa-se mais 
com a sua imagem do que com 
o futuro do seu país. Parece 
mais empenhado em tratar do 
seu_ cabelinho que penteia a 
cada momento do que em re
tteetir sobre os reais rn-teresses 
-filWros- do pOllO a que ~CJden-

- ente ertence. Debaíxo do 
s anteado náo se vislum
btam idei-as -nem se tte-s·corti
~rojectos a-náo ser os-qu~ 
ss~érientam a alcan~r fugazes 
vantagens de promoc;áo indivi
dual. 

Guterres parece adorar os cam
pos enlameados e pantanosos, 
e a sua vida política parece va
ler mais do que a existencia dos 
seus irmaos. Guterres nao en
te nd e que a 
Pátria dos 
seus conci-
dadáos corre 
um sério risco 
de ser des
truida pelo 
governo cen
tralista dos 
seus amigos 
estrangeiros, 
porque Gute
rres parece 
preferir a pá
tria do vizinho 
do lado e náo 
sabe bem 
qual é a sua 
própria pátria. 

Guterres pare
ce ser mais 
admirado fora 
do seu país do 
que naquele 
de onde é ori

Gutenesnio 
percebe a 
História do país 
em que nasceu, 
nio 
compreendendo 
que o país 
vizinhotem 
pretensóes 
imperialistas 
perigosas,que 
temumsonho 
antigode 
absorver o país 
onde nasceram 

g in ári o. Tem osseuspaise 
mais amigos osseusavós. 
no Estado vi-
zinho do que 
na Pátria dos 
seus conci-
dadáos, mui-
tos dos quais já perceberam que 
ele náo passa de um servi~I do 
país que fica ali mesmo ao lado. 
Guterres parece. interessar-se 
mais pela e :.ia ambic;áo particular 
de poder, pelo seu orgulho cego 
que o levou várias vezes a trair 
os seus camaradas e irmáos, do 
que com o futuro e o bem co
mum do Povo em que teve a in
felicidade de nascer. 

Guterr_es dá a apareAcia de essa iee_elogia ab~ff-éI 
náo sentir-e amar a-Pátria em -- que - ev~estarformac- e.::__ 
que nasceu, parecenao-preferir - gu-e- que circula~las _ 
servir a pátria dos seus vizin- ·veias, senhor Vázguez ~--
hos e amigos. Guterres pode remediar-a sua in~!:lnsate 
julgar-se livre e ter urna córte __ manente~até podéf~a~r!1t 
de servidores sempre- prontos- centros ae ensinoemd~ 
a libertarem-no dos problemas . hamos aqueles que""V9ce 
que cria ou dos que náo sabe- ta e assim-t-alvez seºper 
evitar. Mas-náo se livrárá de ti- dos seus disl.ate-.S~-Le , 
car na história do se1;.1 povo co- aquilo de que ~ n_aci~nal 
mo um dema§ogo drsposto a- supera=s~~iajanoo!?::(Ai.DJ -
trocar o futuro eta sua pátria- o nacjonalísmo espanh 
p~la miserável- ilusáQ-do-poder--ce qu~-~uma-®e~~-r 
pessoal. Guterres está- a- caít- q~e nao~..s.e -pod·e.:.-afªI 
em desgraqa. Alguf!s- ees· ele-- ta1s-Fem~cd1e - · 
mentas do seu bando entendEF 
ram já o desfecho da sua con-
d uta. Afastaram-se eeleT-GO- _ _ 
mec;aram a traí-lo oy _aproxima- _ -a1go parecido a um~~tª"ºC? 
ram-se dos seus adversárros. - reite" €1everiam-ne -t_~ey
Mas Guterre_s persiste_na maioI::::_ _rante_o.Ilibunais_poEcal_úrna=-
das cegas obstinac;óes, camin- - famac;á<:>-;-e que-o-mínimo---
hando contumazmente no sen- que se mer~ria qualquer-
tido da sua desgrac;a-e da ruí- público que diz tal~canal_. 
na dp seu povo. é ser removido· do se1:.1 posta-=-~ 

Mas, afinal de que Guterres é 
que eu estou para aqui a talar? 
De António oude Eurico? • 

MAru.o SIMóEs 

Palavras para 
um alcalde abj.ecto 

indignidade. 

Enfim, sen
hor alcaide 
da Corunha, 
siga enchen
do a sua bo
ca com a 
Constituic;áo 
es_pan-hola e 
o estatu-to de 
Autonomia; e . 

O passado 1-8 de Ot1tubro al·- ' sjga também _é~~· 
· 111' d- a usá-los co- =--=.:- ~-gun§ jornars re~o -,~!!l as ~- _mo pap--e __ ' h·i- d - ---

clarac;óes do alcaide ~Qr_unh~es t 

Francisco Vázquez, que apfo- -gié~jc.Q. qua~
veita o enésimo assiissJoi.o da -ao_ae respe1-
~TA para dar s--ªí<*Hr s.ua par~ -tar a bing ua 
nóia antigalega e-pa~aatacar:~ __ e a C~Ltura 
ao sistema-educative-:.e-ae~ efl- de Gal1:~ se 
sinantes d-e .Galiza Efislfalhe- trata. 0--s.eu _ 
rria e Catalanya. R~c.lamava ·~- lugar naJliS~ória de.ss~ 
raforma do eAsine para- e_alll= - que4an-~ d12e am~_ 
btar "una e_sco1arfzación qua- lado-dos-quft.destrwm e,· 

lleva a la criminalidad" e diziª quantas culturas. pu~e~~ ~ 
que dentro -duns anos -o proble- que- es_pa.nharom-~mt?l_e 
ma aumentaría quando ge- e o fa~atrsmo par~ ed1f1c 
rac;ao após gerac;áe- de gale~ ~ bre m~les .de Gad~vel"es.a . 
gos, catalaes e bascas tenham Megemorna. Pontio-lhe c9 -
sido educados. nos colegios exemp.lo aos destrutores ~a~~~ 
com uns livros de texto e uns tura h1spano-mµc;ulmana, 90s-
programas educativos total- genocidas do po\l.o guan<2he:;=... 
mente falsos, que lhes defor- aos, ~os pov~s & culturas d -
man a sua mentalidade e lhes Amenca e, ev1denter!lente, aa.s.= -
inculcam o ódio contra o que franquistas ignorantes e fa~á!t ~1 Espanha representa. cos, .que _durante quaJflLc:le_~a~ 

T ais declarac;óes náo parecem 
ter merecido qualquer réplica: 
náo tenho lido nenhuma re
acc;ao a elas nem do partido 
ao que pertence este galegófo
bo pode dizer o que queira, 
denigrar a profissáo e activida
de docente e a todos os que 
nela estamos envoltos e dizer 
que os que a exercemos esta
mos a educar futuros etarras, 
insultar, mentir, ... todo na 
maior impunidade. 

Gostava, senhor Francisco 
Vázquez, que chegasse a ler 
estar letras escritar por alguém 
a quem voce deve considerar 
"monitor de futuros terroristas": 
mágoa que só as podo enviar a 
um. meic;> que tenho a certeza 
razoável de que as publicará, 
pois seriam ignoradas polos 
jornais domesticados que pu
blicam as-suas estultícias. Sai
ba que é voce um falsário, que 
o que alguns tentamos fazer 
nesta profissáo, com todas as 
nossas limitagóes, é trasmitir 
un conceito nao uniformizador 
do que é. Espanha que tenha 
como alicerce o respeito e o in
teresse palas diversas culturas 
que nela estáo presentes; para 
o contrário já tenhem sido sufi
cientes os anos do franquismo, 

das inculcarom nas mentes-rte 1 
muitos espanhóis urna ignorarL 1 
cia e . men:osprezo potas:-c~uttu~ -1-
ras e línguas _"v~rriáculas" da ~ -_~J 
que vece é o mellar exempleo;+=~ 1 --_ 

1 -_ 
BIEITO SEIV ANE TAPIA - 1-
- DOCENTE E]i.~Nif -· · - (PADRKél) - == 

- ·--

Telf. + 34 + .81562333 / + 34 + 86 841097:/-f'J){~+-_ ~e- -=- _ 

Correio electrónico: laiovento@int€rboo.lc.!iet - ~ 
Hórreo 60. Apartado 1.072/15.702 Santiago de CómpostéI~::=:~. 
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o 1 o q u e p a s o u , p o 1 o q u e p a s. a , 

polo que poda pasar. O mellar, poñer 

onda 6:00sl2:30h. 

a lñaki Gabilondo. A radio cambia, 

pero Hoy por hoy segue onde sempre. 

. , · . 

A g o r ª· m á i s q u e n u n e a . · C a d e n a S E R , 

a boa radio. C A D E N A 

~ 
A CREDIBILIDADE do N21 

www.cadenaser.es 



·· G· uieiro··. 
CULTURAL . 

Porto releva a Compostela 
como Capital Europea da Cultura 
Na cidade portuguesa gábanse 
dunha programación 'aberta e para todos os públicos' 

-0- A. ESTÉVEZ 

Cando as campás marquen o 
anovello en Compostela, per
to, no Porto, brindarán polos 
365 dias que se aviciñan. A ci
dade portuguesa colle o relevo 
como Capital Europea da Cul
tura, nomeamento comparti
do con Rotterdam. Escritores 
de diferentes pontos do pla
neta, orquestras de música 
clásica, compañias de teatro 
experimental e, tamén, profi .. 
sionais do circo, reuniranse 
no Porto durante os doce 
meses. Velaí o resumo dunha 
programación da que tamén 
poderán disfrutar os galegos. 

Para desenvolver este ano como 
Cidade da Cultura, no Porto 
constituiuse unha sociedade de 
xestión Parto 2001 SA, con fun, 
dos exclusivamente públicos, 

presidida por Maria Teresa La, 
go. A cidade portuguesa com, 
parte con Rotterdam a capitali, 
dade tras ser designadas ambas 
en 1998. Para Porto é unha 
oportunidade de mellorar as in, 
fraestruturas, de que os efeitos 
do 2001 non rematen co ano se, 
nón que se lancen "pontes para 
o futuro". Para a programación 
cultural, construción de equipa, 
mentos e restauracións cóntase 
cun orzamento que supera os 42 
mil millóns de escudos. 

Un dos logros xa materializados 
é a nova Casa da Música que, 
segundo os responsábeis de Por, 
to 2001, corporiza o conceito de 
programa da Capital Europea da 
Cultura. O proxecto que levou a 
cabo o arquitecto Rem Koolhaas 
converte esta Casa nun local vi, 
vo de traballo "que acolla aos 
profisionais · da música, aberto, 

accesíbel e apelativo, ponto de 
encontro de diversos públicos". 
A parte musical <leste ano euro, 
peo en Portugal xa se desenvol, 
ve ali desde os últimos meses do 
2000, nos que se comezou abrir 
boca para os seguintes 365 dias. 

A violoncelista portuense Guil, 
hermina Suggia, a Orquestra 
Nacional do Porto, que actuará 
de anfitriona· e que convidará a 
solistas de todo o mundo, e o Es, 
túdio de Ópera do Porto, pensa, 
do para formar a xóvenes auto, 
res, tomarán a Casa da Música. 
Para os melómanos está progra, 
mado un ciclo de Grandes Qr, 
questra Mundiais desde Xaneiro 
até Novembro. Como no conto 
do falutista de Hamelin, 2001 
nenos con outras tantas frautas 
percorrerán as ruas do Porto. 
Como non todo vai ser clásica, a 
programación tamén inclue para 

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

Abrir os libros sobre o futuro 
Porto non quer deixar nengun 
campo artístico atrás. E, ao redor 
o pensamento, formula un debate 
hre o futuro, para o que vai con, 
r con Alain Touraine, Edgar 
orin, Francisco Varela e Antó, 

io Damásio. Eles, entre outrÓs 
- mes, protagonizan o ciclo "O 
turo do Futuro". Comunicación 
€-ibercultura centran outro dos 
andes debates, ilustrado cunha 
posición de pezas de artistas por, 

runén é momento para poñer a' li, 
ratura no centro da programa, 

· ón, de abrir os libros. Un profun, 
· coñecedor do Porto, Mário Cla, 
·o, será o encarregado dos itine, 

rários inspirados en dez obras e· en 
episódios relevantes da biografía de 
dous autores históricos. Os escritc;>'. 
res que inspiran os itinerarios, que 
se van desenvolver desde Marzo até 
Outubro, son Fernao Lopes, Al, 
meida Garrett, Camilo Castelo 
Branca, Júlio Dinis, Arna.Ido Ga
ma, António Nobre, Raúl Brandao, 
José Régio, Agustina Bessa,Luís e 
Antonio Rebordao Navarro. 

Máis literatura, de mulleres esta 
vez, nun ciclo que se desenvolve 
de Febreiro a Xuño. Isabel Pires de 
Lima encarrégase de coordenar as 
sesións, das cales a primeira adica
rase a Sophia de Mello, e a de pe, 
che a Agustina Bessa-Luís "nunha 

homenaxe a duas mulleres de Le, 
tras do Porto". 

Probabelmente o encontros que 
teñan maior repercusión sexan os 
que se van celebrar no mes de Qu, 
rubro e que van reunir a unha 
manchea de nomes de prestíxio 
nas letras mundiais. Polo de agora, 
no encontro coordenado por Ri, 
chard Zimler, xa está confirmada a 
preséncia de Nadine Gordimer, 
Luis Sepúlveda, Antonio Lobo. 
Antunes, Bernardo Carvalho, Da, 
vid Almond e Jos te in Gaardner. 
Esperan que aceiten· o convite es, 
critores como Vargas Llosa, Gun
ter Grass, Salman Rushdie ou Um, 
berta Eco, entre outros. • 

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

. 

a Casa da Música un Mega Festi, 
val de Jazz que funde os que xa 
existen na zona. 

- Afianzar os hábitos culturais 

Combinar os grupos portugueses 
coa visita das compañias extran, 
xeiras é o obxectivo .do-apartado 
de teatro para este 2001, que 
quer servir para mellorar os há, 
bitas dos portuenses á hora de ir 
ao teatro. O ciclo de referéncia 
será Teatros do Outro, durante 
os meses de. Xaneiro, Maio, Xu, 
ño, Xullo e novembro, con seis 
espectáculos que reunen a profi, 
sionais con xentes que nunca se 
achegaron ao escenário. Cursos, 
reforzamento dos festivais e un 
colóquio internacional ao redor 
de Strindberg, en Abril, pechan 
o apartado. 

Por outra parte, o Museu Na, 
cionaL de Arte Contemporánea 
de Serralves, o Centro Portugues 
de Fotografía e o Museu Na, 
cional de Soares dos Reis son as 
tres sedes da área de Artes Plás, 
ticas. On the rough: a paisagem na 
colección do Museu Boijmans Van 

· Beuningen, a colección de Antó
nio Pedro Vicente, que inclue 
2000 cámaras fotográficas, Por, 
to/Roterdam. Pontes, lugares e an
tropoloxia, un conxunto de ima, 
xes de profisionais portugueses e· 
holandeses, First Story . Women 
Building/N ew narratives f or the 
21st Century, para divulgar ex, 
presións culturais femininas, 
Mistura +Confronto, unha ponte 
coa arte de Brasil, As cidades de 
Alvaro Siza, retrato dos lugares · 
nos que interveu o arquitecto 
portugués máis internacional, e 
Ocupacións/Squatters, que reune 
intervencións· urbanas para clise, 
minar pola cidade. Só é unha 
parte do que dará de si o ano ar
tístico no Porto.• 

&señor feudal e dclin~~~ -=-= 
segue no seu trono.-AeJtS.P ~u.ease_
lle revolte acabe na mazmorra-Non 
seria máis que un exem~~ lin 
país cada dia-máis controla~i:io 
que os demÓC;ratas ae-vera~e *a. ~ 
son perseguidos e molestado~pofos 
ditadoresi~a cadccttn o_finffi_gue 
queira nesta-história meaieoyal.".:• -
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Xosé L Méndez Ferrin. 

• Méndez ·Ferrin 
fa is e 
-co Blanco Torres 
de xomalismo 
Os artigas de1Xosé Luis Méndez 
Ferrin valéronlle o Prémio 
"Blanco Torres", qtie convocan 
o concello de Cuntis e a Univer, 
sidade de Santiago na hopra do 
xomalista asasinado en 1936. O 
xúri destacou a calidade literária 
dos artigas en prensa de Méndez 
Ferrin así como a sua liberdade 
de opinión. Ademais clci millón 
de pesetas co que está dotado o 
galardón1 a Universidade· de Vi, 
go publicará tamén unha escol, · 
ma de artigos. • 

•Ü Cqnsello 
da Cultura quer 
funcionar como 
un observatório 

. Celebrou o último plenário do 
ano o Consello da Cultura cun, 
ha declaración de obxectivos 
pa,.a os vindeiros catro anos, du, 
faI1te os cales este organismo 
quer levar a cabo unha función · 

. de observatório da realidade cul, 
tural galega. Ademais dun . 
Anuário da Cultura, de carácter 

· inf6rmativo, o Consello vai ela, 
borar .anualmente un informe 

, que apresentará no Parlamento. 
. Quer ademais o organismo que 
preside Carlos Casares achegarse 
a sociedade através da maior 
atención a áreas como a leitura 
ou as bibliotecas e contacto cos 
técnicos de cultura dos. 

· concellos. Por outra parte, o 
Consello ten previsto a realiza, 
ción dun congreso sobre o exí, 
lio, no mes de Xullo, e un.ha ex, 
posición sobre Curro~ Enríquez 
e o seu tempo, en Setembro. + 

• Dia da Poesía 
en Montevideo 
con Bemardino 
Graña 
O Dia da Poesia Galega en 
Montevideo adícase este ano a 
Bemardino Graña, cunha 
homenaxe na que se imparte 
unha conferéncia sobre a vida e 
obra do escritor, asi como un 
recital cunha escolma dos seus 

. poemas. Serah os alunas do 

obradoiro de declamación do 
Padroado da Cultura Galega, 
que preside Nelson Regueiro, 
os que reciten. O Padroado ins, 
taurou a data do 28 de Decem, 
bro como Día da Poesia Galega, 
téndollo adicado xa en anos 
anteriores a Darlo Xohán 
Cabana, Manuel Maria, Uxio 
N ovoneira, Méndez Ferrín, Xo, 
hana T arres, Pilar Pallarés ou 
Antón Tovar, entt:e outros.+ 

• A Fundación 
Galiza ... Sempre 
pecha os actos 
de homenaxe 
a Castelao. 
O 22 de Decembro a Fundación 
Galiza,Sempre entregou os pté, 
mios ''Unha ollada nova sobre 
Castelao" nun acto que serviu 
para pechar .as homenaxes e no 
que se recoñeceron os traballos 
de leinbranza do rianxeiro. Sil, 
via Riego gañou no apartado de 
cartaces, e Daniel Nieto no de 
fotografía. A convocatória, que 
incluía traballos gráficos ou au, 
diovisuais, estaba aberta a partí, 

. cipantes entre 14 e 30 anos.+ 

•Homenaxe a 
Marinhas del 
Valle na Coruña 
O cemitério de San Amaro, na 
Coruña, acolleu o dia 23 de De, 
cembro a homenaxe a a J enarÓ 
Marinhas del Valle, organizada 
palas lnnandades da Fala da Qali, 
za e Portugal. O presidente desta 
asociación, J .L.Fontela, referiuse 
a Marinhas como "poeta da vida, 
autor teatral e escritor". T amén 
tivo unhas ·palabras o ex conse, 
lleiro da Xunta Pablo González 
Mariñas, sobriño do homenaxea, 
do, e leu uns poema5 Yolanda 
Aldrei, en representación dos au, 
tores portugueses; e o secretário 
das Innandades, Angelo Brea.+ 

• Amado Ricón 
/ . anuncia 
. . · . ,,, a cnac1on 

de compa~ias 
teatraís res~dentes 
Con cincuenta millóns de pese, 
tas o Instituto Galega das Artes 
Escénicas e Musicais (Igaem) 
pretende impulsar o teatro 
durante o 2001, segundo anun, 
ciou o seu presidente Amado Ri, 
eón. A sua proposta céntrase na 
criación de compañías residentes 
para que "o teatro, corno 
elemento cultural, non se locali, 
ce só en Santiago e na oferta do 
Centro Dramático". Segundo 
Ricón, poderian beneficiarse da 
iniciativa compañias que ofere, 
ceran unha programación está, 
bel e que xestionarian o teatro 
no que a desenvolveran. Ricón 
recoñeceu que moitas compañias 
privadas non teñen capacidade · 
económica para converterse en 
residentes.• 

.. . 
Tivo lugar o Sábado 23 de 
Decembro a entrega de prémios 
"Caldaloba", que chegqn a sua 
quinta edición, e que galardoan a 
quen contribua á defensa, 
conservación e divulgación cul, 
tural, e, no lado negativo, o pré, 
mio "Capitán Mudarra", á persoa 
ou institución que non defenda 
e, incluso, ataque o património. 
Xenaro Parga Villarfn "O Parga" 
foi o gañador do Prémio "Briga, . 
dista da Caldaloba" que re~oñece 

así "o ofício dos canteiros na fi, 
gura dun deles": As Brigadas en 
Defensa do Patrimánio Chairego, 
convocantes dos galardóns; xa 
organizaron unha xomadas adi, 
cadas á canteiria en Parga. O 
Prémio "Constanza de. Castro" 
entrégase a unha muller que re, 
saltara pola sua actividade social 
ou cultural, neste caso á chairega 
Felisa García Castro, que leva 
anos no activismo cultural e no 
sindicalismo nacionalista. . 

No lado_B.eg_ru:ivo, o Premio -
"Capitán Mudarra" foille con, 
cedido aos "hipotéticos 
responsábeis de cultura da De, 
putación Provincial de Lugo" 
"Sentimos muito non darllo ao 
seu responsábel, con nome e 
apelidos~ pe~o resulta que non 
existe na actualidade nengun, 
ha persoa qtie desempeñe ese 
cargo, está baleiro, como a sua 
política cultural", din nas Bri
gadas.• . ..•..•.•......•.•...........•......•..•.................................•....•.........•................ .. 

Xavier Queipo. 

•O 'Café 
Dublin' para 
Xavier Queipo 
O ladrón de esperma e outros rela, 
tos é o título do libro de cinco re, 
latos co que o escritor Xavier 
Queipo ven de gañar o prémo de 
narrativa "Café Dublín". Nestes 
relatos Queipo plasma de 
especial xeito a sua condición de 
biólogo ao describir 
comportamentos animais. O pré, 
mio seralle entregado no mes de 
Xaneiro e consiste nunha viaxe a 
Irlanda, ademais da publicación 
do li_bro. Outros autores que ga, 
ñaron este prémio foron Anxo 
Angueira, Antón Riveiro Coello 
e Ramón Caride. • 

•Chus Pato e 
Maria do Carme 
Kruckenberg nas 
noites poéticas de 
Becerreá· 
Remata o 2000 e a asociación 
cultural "A Pipa" organiza as 
duas últimas noites poéticas do 
ano. Na tarde do 28 de Decem, 
bro no hostal Herbón de Bece, 

. ri-eá a protagonista é Chus Pa, 
to. Ademais de recitar, pañera, 
se en escena As nosas ás, un es, 
pectáculo a partir de textos de 
Chus Pato e Shakespeare. As 
intérpretes son Paola Beiro e 
Laura Cuervo. O Sá9ado 29 é a 
vez de Maria do Carme 
Kruckenberg, que xa protago, 
nizou unha noite poética do 
ano pasado, e que estará acom, 
pañada de Marica Campo. "A 
Pipa" elabora unha programa, 
ción para todos os concellos da 
Alta Montaña Luguesa 

"tentando activar a case 
inexistente dinámica cultural e 
artística desta zona". • 

•Teatro 
para nenas 
en Compost~la 
Sarabela Teatro, Talia Teatro, 
Achiperre Teatro, de Castela 
León, e Teatro Paraiso, do País 
Basca, son as compañías partici, 
pantes no Festival de Nadal de 
Teatro que se celebra desde o 
dia 26 no Salón Teatro de 
Compostela. O Xoves 28 é o 
turno de Menos lobos, a peza de 
Talia Teatro, o Venres 
represéntase T oc T oc de Teatro 
Paraíso, e o Sábado Yo soy un 
oso, da mesma compañia.+ 

•Pinturas e 
gravados de 
Carlos Gon~alves 
en Vilagarcia 
A galería Arcana, de Vilagarcia 
de Arousa, acolle qesde o 22 de 
Decembro unha mostra de pin, 
tura, gravado e debuxo de Car~ 
los-Gon\:alves, o artista nacido 
en Manteigas, Portugal, ainga 
que formado en Madrid. Diver, 
sas institucións de todo o mun, 
do posuen obra de Gon\:alves, 
que abrangue debuxo, gravado e 
'pintura. En Vilagarcia poderase 
ver até o 31 de Xaneiro. + 

•Memóriada 
. / . persecuc1on nazi 

aos testigos 
de Jehová 
Chega o 9 de Xaneiro a Casa das 
Artes a mostra Memória dunha 
testet:nuña 1933, 1945, que xa 

' pasou por máis de cen cidades 
europeas e que exibe en setenta 
paneis a persecución a que foron 
sometidos pololos nazis os testi, · 
gas de.Jehová. A exposición está 
organizada polo Círculo Europeo 
de Antigos Deportados e Inter, 
nadas Testigos de Jehová. Para a 
apresnetación da mostra farase 
unha mesa redonda na que van 
participar Anibal Iván Matos, 
delegado no Estado do Círculo, e 
Magdalena Kusserow, ex depor, 
tada ao campo de concentración 
de Ravensbück. • 

•O director 
José Luis Gómez 
rende homenaxe 
a Valente 
No marco do Festival do Milé, 
nio de Madrid, o director de rea, 
tro José Luis Gómez e a pianista 
Rosa T orres-P{lrdo organizaron 
un espectáculo o Mercares 2 7 de 
Decembro en homenaxe ao poe, 
ta ourensán falecido Xosé Anxel 
Valente. Gómez recitou os seus 
poemas acompañaqos do piano 
nunha escolma considerada por _ 
ambos como "moi musical". O 
mesmo espectácuio transladába, 
se a Barcelona o Xoves 28. + 

•AXunta 
comezatá as obras 
da Cidade da 
Cultura en Abril 
Coa aseveración de que o Gug, 
genheim e o Kursaal son obras 
do século pasado, o arquitecto 
Peter Eisenman apresentou o 
Mércores 20 de Decembro as li, 
ñas básicas do que vai ser a Ci, 
dade da Cultura. Segundo o pro, 
xecto, os primeiros edifícios en 
construir serán a hemerot~ca e a 
biblioteca; posteriormente i 

levantaranse o ·1'1useu e o ~difí") 
cío multi!Iledia e, por último, a. 
Casa da Opera -o mellar centro 
musical que vai existir no &ta, 
do, en palabras do arquitecto es, 
tadounidense- e o multiusos. As 
obras-no monte Gat- darán ca·, 
mezo en Abril, o m smo mes no 
que Manuel Frag-ª' afá. a co~e, 
cero proxecto naddade de No'
va York. O investimento_ascen, 
de a 18.000 millóns de pesetas e 
Eisenman asegura que será moi -
firme nos prazos de :~xecuciOn=;J-



,, . .....,.-+-t-Fmat1ca, 
história local 

A História é un quefacer especf, 
fico, con moito de científico e 
moito de literário. É única, glo, 
bal, da humanidade. Mais a 
abordaxe de tal empeño esixe 
técnicas, imensa documenta, 
ción, sinalización de horizontes:- -

Calquer investigación temática, -
calquera aportación local de da, 
dos, de ritmos, de avances e/ou 
retrocesos, serve de base, de su, 
mando para a História. Afortu
nadamente esta tarefa, en espa
zos reducidos ou de actividades 
sectoriais, estáse a multiplicar 
na Galiza. Así obteremos cada 
vez máis axeitados coñecemen
tos da nosa história e transmiti
remos unha colaboración insils, 
tituíbel á História. 

Alfons"o Magariños, que no 
1999 editou A Emigración: Mo
dernización e cámbio social na Ga
licia contemporánea, agora danos 
unha monografía sobre a cola, 
boración educativa e cultural 
dos emigrados. 

A obra dos emigrantes 

Titulo: A obra educativa e cultural dos emi

grado.5, 19(X),1936 .. 

Autor: Alfonso Magariños. 

Ecftta: Do Casero. 

Estuda o autor a prensa, as so
ciedades de instrución fun , 
dadas na emigración e as esco, 
las de emigrantes que n a Gali, 
za estes sostiveron. Como na 
obra do 99, Magariños analisa 

AlfaNo Magariños. 

nun capítulo de entrada estes 
tres campos de actitldade dos 
emigrantes galegas. Opta polos 
aspectos positivos da emigra
ción no país de orixe, sen re, 
xeitar a opinión contrária radi
calmente. 

De seguido, oferece unha escol
ma de textos da época e actuais 
sobre o tema. Logra asi recriar o 
ambiente epocal e contrastalo 
coa crítica posterior. A estatísti, 
ca da prensa, (p.51-55), das so, 
ciedades de instrución, de esco, 
las e aulas, (pp. 87-91), cauntifi
can a obra estudada, magna, in
fluinte e global a toda Galiza. 

Sen dúbida que esta obra dos 
emigrantes a prol do noso país 
foi decisiva, mais non faltaron 
oposit ores. A educación que 
brindaban era laica, moi en 
función preparatória para a 
emigración. Cerros eclesiásti, 
cos tachárona de anticlerical. 
O galeguismo sinalou defectos, 
v.g. o de non utilizar o galego , 
algo que comprenderon e co, 
mezaron a remediaren algunhas 
daquelas escolas. 

Cangas na Idade Média 

Titulo: Cangas na Idade Media. 
~ Anselmo L6pez Carreira. 

Edita: Concello de Cangas do Morrazo. 

Anselmo López Carreira agasá, 
llanos cun estudo e documenta, 
ción dun concello na costa pon, 
tevedresa. Son 128 páxinas, de, 
las 69 documentais. O autor 
exemplariza ben ao historiador 
competente: experto en história 
local -a sua tese "A Cidade de 
Ourense no s. XV" é modelica-, 
domina o-coñecemento xeral da 
História sen necesidade de estar 
cosntantemente lembrando_ a 
sua periodización nen os feitos 
máis significativos. 

Esta aportación de Anselmo é, 
ao igual que a biografía de San 
Martiño Dumiense, unha mostra 
de análíse demiuzada, de filigra, 
na literária e de senso histórico. 
Atense ao documento, sabe ser 
benévolo cos investigadores lo, 
cais sen confundir a Antropolo
xia ou a Etnografía coa História. 

Non busque o lector lendas, fan, 
tasias, nen cantos de adro; Ansel
mo di que os documentos aportán 
e a história comparada axuda a 
entender. Ese é o camiño. 

A bisbarra de Monterrei 

Tdulo: Crónicas Rexiomontanas. 

Autor: Xerardo Dasairas Valsa. 
Edita: O autor. 

Dasairas está a redactar unha 
obra inxente de catro volumes: 
crónica, Ocio e cultura, Econo
mía e sociedade, Nobreza e fi, 
dalguia nas tetras de Monterrei. 
O primeiro deses catro volumes 
é o de "Crónicas" das terras de 
Monterrei, moi especialmente 
do Concello de Verin. 

Xerarclo Dcuairas 

Sesenta e oito páxinas dedicadas 
ao "território". Utiliza coñe-ce
mentos de Arqueoloxia, Filolo, 
xia, Etnografía e Xeografia. Un 
esforzo de síntese meritório e 
atrevido: Dasairas sérvese dunha 
bibliografía ao dia, na introduc
ción e no resto do volume. 

Logo segue cronoloxicamente 
desde a Prehistória ata hoxe na, 
rrando, descrebendo, un cuan- _ 
tioso censo de dados sobre aquela 
comarca. Dasairas ten coidadode 
comparalos cos xerais da histo, 
riografia; tal vez lembre demasia, 
dos equivalentes que aumentan 
as páxinas e son innecesários. 

Segundo avanza o tempo históri, 
co tamén se multiplican as refe, 
réncias locais. Prestemos aten, 
ción á história eclesiástica me, 
diev-al e moderna-. Na páx.--156, 
Dasairas refírese a Xan Glez. de 
Deza, arcediago de Baronceli, 
eleito hispo de Ourense polo Ca, 
bido. O autor di o contrário; ·ta, 
mén suxire que poida ser o mes, 
mo arcediago do Búbal. Non, es~ 
te é outro posterior. O de Baron, 

(Pasa á páxina seguinte) 
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(Ven da páxina anterior) · 

celi foi importante amigo dos Ir
mandiños, non confirmado, nen 
consagrado bispo, pero si eleito. 
Un personaxe de interese. A µti
lización por Dasairas da "Visita 
·pastoral de 1487 ... acredítaó; teri 
suma releváncia. 

Nas páxinas 172 e 175 pode que
dar o lector confundido. Alonso 
IIl de Fonseca, 1484-1534, .com
prou bens desamortizados nos 
días da rexéncia de Femando o 
Católico para inmediatamente 
transpasaárllelos ao seu sobriño 
Alonso de Azebedo. Pero na de 
Carlos V, nos anos 40 e ss., non 
poido participar nese envurullo 
porque faleceu en 1534. Quen 
residiu longo tempo en Vallado
lid foi Alonso 11 de Fonseca, 
1512, apartado de Santiago polos 
RR.CC; dimitiu da sede com:pos- · 
telá en 1507. Alonso III de Fon
se~a foi arcebispo de Santiago, 
1507 a 1522; logo de Toledo ata 
a sua marte. Creo que convén di-

. ferenciar pt.inrualinente, na com- ' 
plexidade xurídica medieval e 
moderna, o señorío de xurisdic
ción do territorial, a propiedade 
foral, o padroado sobre igrexas ... 

A mestura deses tactores impede 
a comprensión dds enredos entre 
o Conde de Moriterrei, os mon
xes de. Celanova,¡ o arcediago . de 
Baroncelo etc. ' . 

Nos ss. XIX e XX estas "Cr6nicas" 
son máis crónica. E non digamos 
desde 1923. A Ditadura de Pri
mo de Rivera -que con Beren
guer foi Ditablanda- está exce
lentemente evocada. Os ·"soma;· 
téns" adquiren relevo . Poucos 
autores lleles prestan atención e 
tivérona ata -excendéndonos-
1981, considerábanse unha 
"Guardia Civil p;;¡ralela"; ben 
que os seus nomes servan de fios 
para investigacións da sociedade 
galega deste século. O pequeno 
mundo dos exiliados portugues~s, 
'dos maquis galegas e do8 contra
bandistas, asi· como perseguidos 
do 36, están retratados e á man 

. nesta crónica viva e múltiple. 

· Só admiración ·provoca este tra
ballo de "monxe medieval" de 
, D~s~iras. ·Qué poidah discutirse 
algunhas interpretacións, é 
comprensíbel. Atreverse con to
do o val desde as primeiras pega
das humanas ata hoxe ·non ten 

A_nselmo López Carreira. 

· prezo. Compensa todo o baleiro. 
que. outrós están arelantes de re
ceber como o de Monterrei. 

Moaña de 1930 a 1937 

. Titulo: Moaña nos anos vermellos. 

Au1ar: X.M Glez. Fdez / X.C Villaverde Román. 

Edita: Do Castro. 

Un prólogo de M.P. Rua apre
senta e xustifica estas investi-

-------l~IBanda neseñadailJI------'----

Como 
. 

comunicarse 
· ca fillo de · 

. 
quince anos 
en viñetas 

Trtulo: Zits. 
Autores: Jerry Socott e Jim Borgman. 

Edita: Norma Editorial. 

"É fácil...Cando pon cara séri·a, 
está de bromas. Cando sorri, 
agacha algo. E cando non ten 
nengunha expresión ninguén 
sabe que pensa". Asi tranquiliza 

· · a · nai ·ao pá'i sobre a atitude. do 
seu fillo adolescente Jeremy nas 
i:iras cómiCas norteamericanas 
Zits. Publícanse en centos de pe-

riódicos -no Estado, no Pequeña 
· País--, e están asinadas por Jerry 

Scott e por Jim Borgman, pré· · 
mio Pulitzer de. xomalismo grá- . 
fico no ano 1991. Nelas descre
ben os episódios da família Dun
can, formada por unha parella 
de nostálxicos dos tempos do 
apoxeo de W oodstock, que in
tenta permaneµtemente "coi:nu· 
niearse" co seu fillo de quince 
anos, e por Jeremy, que conside
ra que unha dieta consiste en 
comer todo o día pizzas e refres-

cos e que os país só serven para 
avergonzalo diante dos amigos. 

. Norma Editorial ven de reunir al
gunhas destas tiras nun volu;me 
rebordante de situacións cómicas. 
Scott e Borgman fan prevalecer o 
·ponto de vista paternal, unha vi
sión perplexa e humorística ante 
o fillo ao que é difícil arrincar 
máis que un monosílabo. Pero Je
remy tampouco sae perdendo 
neste retrato, nen se convirte na 
paródia dunha adolescéncia que 
considera que "ser un mesmo" é 
levar a m~sma roupa que millei
ros de .xóvenes. A sinceridade da 
que fa¡ bandeira este rapaz de pa- ' 
pel de quince anos tamén deixa 
aos vellos _fóra de xogo unha ma
rea de veces. Scott e Borgman 
confrontan nas tiras o "desengado 
intelixente" dos 90 versus o "ide
alismo burgilés" u~ tanto cargan
te do 68. Para ler uns e outros. • 

'A. ESTtVEZ 

8. Idade Media 
A NOSA TERRA 

gacións. Comeza por aludir a 
Maria Soliña par.a identificar 
Inquisición e lgrexa. Demasia
do. A Inquisición española foi 
arrincada aos papas polos 
RR.CC. Era tan estatal como 
eclesiástica. Moitas dióceses 
católicas e ortodoxas do mun
do rexeitaron ese "feíto anti
cristián". 

A in:V.estigación ten duas partes: · 
unha documental e outra oral. A 
primeira acada bon nível nas pá
xinas 59 a 88. O autor atende os 
acontecementos, contextualízaos 
sen divagar con dados xerais, 
pondera o feito de ser o Partido 
Radical quen monopoliza o po
der moañés, en colaboración cos 
agrários, durante toda a II Repú
blica ata o Frente Popular, Fe
breiro do 36. 

Resulta moi interesante este 
fenómeno dos "Rad icais" de
Moaña eri constante dereitiza
ción . . Até · agora sabíamos do 
seu devalar na Galiza grazas a 
Grandio e, concretamente en 
Ourense, a Marcos Valcárce l. 
O caso de Moaña é novedoso. 
O autor non nos dá os ritmos 
deste proceso; case que omite 
o que poido significar o "Bié
nio negro". Danos nomes e feí
tos. Vale. 

No capítulo das organizacións 
sindicais e culturais surprende o 
escaso espazo da CNT e moito 
o dos agrários en simbiose con 
sindicatos obreiros. Algo a ter 
en canta na história galega dos 
anos 30. · 

Pouca significación a do esforzo 
da história oral. Esixe métodos 
moi específicos e, penso, ten que 
ir da man dos documentos para 
obter valor. En todo caso é de 
agradecer o intento. 

Por último dicir que de "anos 
vermellos" pouco ou n ada . A 
República foi burguesa, o Parti
do Radical idem, o vermellis
mo unha trampa da dereita pa
ra sublevarse. Os "paseados, 
asasinados , vermellos ou sim
plemente de calquera esquer
da", ainda merecen máis refe
réncias e memória. Algo fixe
ron os autores deste libro.• 

FRANCISCO CARBALLO 

ANOSA TERBA 

Ü COQdeL 

. Revlstaca 
N g 16. Xullo-Decembro de 2000. 

Edita: Federación de animación sóciocultural 

ltaca. 

ltaca ven de cumprir 18 anos e decidiu 
celebralo cunha Odisea desde o Cebreiro 
até Compostela, na ponte da Inmaculada. 
Desta e outras moitas act ividades da can
ta no seu boletin. A sociedade gastronó
mica Troita Amiada segue a revolucionar 

,,.. 

a cociña e os 
rapaces de 
Carricanta ' 
(Tempo Li
bre e Nature
za), que visi
taron T ara
mundi, ofe
recen tres 
novas rotas 
a toda cor. 
Oque quei
ra máis in
formación 
sobre todo 

o que argalia esta f ede
ración pode atopala na sua nova páxina 
web (fwww.federacionitaca.org) ou na se
de que teñen en Compostela, no Pombal, 
n 2 18.t 

Golfiño 
N g 9. Ano 2000. Prezo 450 pta. 

Dirixe: Miguel Vázquez Freire. 

Edita: Xerais . 

N este número aparece Tonecho, "o máis 
grande heroe da historieta galega!", por 
Xaquin Marin, e moitas causas máis. O 
Golfiño (por Fausto) liga, chega outta 
nova aventura de S ir John Moore, nunha 
viaxe desde Astorga a Betanzos, que fai 

Pepe Carreiro e 
Xeixas Johnson 
( por Ferreiro) 
intenta fuxir 
dos malvados 
no capítulo 10 
de Adeusa 
mexica. Ta
mén volven 
Os Gazafellos 
(por G loria 
Sánchez e 
Peixe) , Os 
Escachape
dras (por 

Fran Bueno e Marilar Ale
xandre ), T om (por Andrés Meix ide), a 
sección Fotorama de Manuel Vicente, 
Un Canto Di-minuto, por Xoán Babarro 
e Xulia Barros e O Castelo Regadeira por 
N orberto Fem ández, ademais das 
seccións habituais de axenda, correo e 
concursos. • 

Redacción Xove 
N g 37. Ano V, Decembro de 2000. 

Coordena: Xosé C. Morell. 

Edita: Dombate Deseño Editorial S.L 

Boas novas para este mes! A portada 
deste xom al universitário informa de 
que os CAEF conseguen que o rei tor, 
Domingos Decampo apo ie os catro pra
zos para pagar a matrícula. A 
celebración de San Teleco, o enfrenta
mento de ACUVI coa decana de Derei

to, as mobi
lizacións 
convocadas 
.por CAE, 
CAF e Ga
liza N ova 
na defensa 
do ensino 
público, a 
criación 
do rexisto 
de volun .. 
tariado 
ou a 
apresen
tación 
do grupo 

fo1k Nao d'lre protagonizan - ' 
a actualidade da Universidade 
de Vigo, que repasa cada mes esta 
publicación. t 
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A .oralidade africana escrita en portugués 

Mia Cauto, 
'un contrabandista de histórias' 

-0- CARME VIDA¡. 

ANOSA TERRA 

AFIRMA ESCREBER POR MAN DE OUTROS. DEFÍNESE 

COMO CONTRABANDISTA DE HISTÓRIAS, COMO 

AQUEL QUE PASA A PAPEL A MANEIRA DE CONTAR 

QUE RECEBEU DOS SEUS, QUE RESPIROU DESDE A SUA 

INFÁNCIA EN MOCAMBIQUE. A SUA ESCRITA CONSERVA 

O VEZO DA ORALIDADE QUE PERVIVE NA TRADICIÓN 

AFRICANA E É ESA FORZA LITERÁRIA A MESMA QUE, PA

RA MIA COUTO, EXPLICA QUE EL SEXA UN DOS ESCRITO

RES EN LÍNGUA PORTUGUESA MÁIS LIDOS E TRADUCIDOS. 

"Eu conto histórias e son in
competente para o resto". Ain
da asi, Mia Couto non pode 
deixar de ser Moc;ambique. "Fi
co feliz de axudar a que saia das 
suas fronteiras. Moc;ambique é 
un país que só existe pola des
grácia, pero comprobo que ta
mén ten unha imaxe simpática 
por ter sido capaz de sair da 
guerra", explica o escritor ano
tando ao tempo que non por iso 
se quer converter na "voz do 
país". Como calquer escritor la
tinoamericano ou a&icano, ten 
a miudo que dar o parte do mo
mento político que vive o seu 
país e, tantas veces, esquécese a 
sua condición do escritor para 
se tornar en representante do 
povo. "E que asi nos é requeri
do. Suponse que o escritor pode 
opinar de todo e iso é un dispa
rate, máis grave ainda cando el 
próprio asume ese papel e fala 
tanto da globalización como do 
destino da humanidade" afirma 

. antes de comezar a falar de li-
teratura. 

Comeza a falar de literatura pero 
deixa calquer discurso para ex
plicar o seu posicionamento 
contra o asasinato do xomalista 
Carlos Cardoso. "Tiña que ir 
contra a miña própria dor para 
falar, pero tiña que facelo, por 
lealdade. Foi a viuva quen mo 
pediu. Cando ela me falou xa sa
bia para que era. Tras a marte 
de Cardoso está a marte dunha 
parte do país, dunha ilusión. 
Quen o matou non imaxinaba 
que era tan popular e que o feito 
ia ter tanta repercusión", anota 
Couto, un dia antes de que os 
participantes en Latim em p6 -
encontro ao que el asistiu en 
Compostela- asinasen un comu
nicado no que se reclamaba o 
esclarecemento do asasinato do 
xomalista. 

O seu primeiro libro foi, singu
larmente, de poesía. Raíz de Or-

•....•.•••...•••••.••......•.•••.•.•.•..•.•.••••••••••••••••.••••.•••....................••..•.••.••.•..••..•...•............•...•...•...... . . 
A muller negra que resultou ser home blanco 
Deixaria de escreber mañá mes
mo e non pasaria nada. Mia 
Couto tíralle calquer esencialis- -

<'..! mo ao feito de ser escritor. Prefi
re falar da sua "relación criativa 
coa vida" que agora manifesta en 
palabras pero ben poderia dar en 
notas musicais ou cadros a cores. 

A tal altura a venda dos seus li
bros permitiríalle escoller ser un 
escritor profisional pero non o é, 
e afirma que nunca o será. Prefire 

•-·: continuar a dar as suas aulas de 
bioloxia na universidade moc;am

; bicana, actividade da que non po
: · de prescindir porque, segundo di, 

fai que teña o pés no chan e con-

tacto permanente coa realidade. 

"Os intelectuais europeus olha
ram-no ao conhece-lo, con sur
presa: era um jovem apesar de ter 
nome feminino (Mia), era um 
branco (cabelos louros, olhos 
claros) apesar de ser africano". A 
definición é de Femando Dacos
ta e atópase no limiar do seu li
bro Cronicando. El afirma que 

. pertence a aquel "cero, vírgu
la ... por cento" de moc;ambicanos 
que non é de pel preta. Mulato 
cultural como se recoñece, a 
brincadeira prodúcelle a Mia 
Couto un sentimento contradic
tório. Por unha banda, aquela 

surpre~a dos europeos dalle a ver 
que "Africa non é un contineñte 
tan fácil, tan simples". Por outra, 
a sua face branca convérteo nun
ha sorte de T arzán literário que 
el non gosta ser, ':como yn bran
co que proxecta Africa. E a loita 
que eu teño", aponta. 

"Vai ser difícil de mudar", co
menta entre lacónico e retran
queiro a respeito da sua condi
ción de branca e home. A Mia 
Cauto a confusión agora até lle 
pode divertir pero tamén prota
gonizou episódios que chegaron 
a incomodalo. Aconteceu, por 
exemplo, naquel convite que o 

governo cubano fixo a unha de
legación de xomalistas mo\:am
bicanos. Mia Couto comeza en
tón a contar, a apresentar a his
tória daquela maneira literária 
que deita nos seus relatos escri
tos. "A guerra convertera a Ma
puto nunha cidade na que falta
ba de todo. Non tiñamos nen 
para vestir. Agardabamos ansio
sos as caixas que o govemo de 
Fidel Castro nos enviaba cos tra
xes para a recepción. Unha delas 
puña o meu nome. Cando a 
abrin dentro atopei unha saia e 
uns colares. Debo ser o único 
home ao que Fidel Castro rega
lou unha saia". + . 

~·······~······································································································································· 

valho veu a luz en 1983, ence
tando unha carreira literária 
próspera que conduciria ao au
tor polos camiños da narrativa. 
"Continuo no lugar da poesia, 
son un poeta que canto histó
rias. Desacredito dos xéneros li
terários" explica tamén para dar 
canta de como el visita todas as 
posibilidades que lle dá a litera
tura. T amén o teatro, no que, á 
maneira de círculo volve o tex
to á oralidade do que o tirou. 
Mia Couto convértese entón en 
servo, "como un pedreiro que 
coloca o marco dunha xanela". 
Serve para o grupo que logo vai 
representar as suas pezas por to
das as províncias de Moc;ambi
que e vai achegar ao seu autor 
máis coñecido -a un dos poucos 
nomes coñecidos do país en Eu
ropa, talvez o "icono" no que el 
non se quer converter- a moitas 
das persoas ás que el se dirixe 
pero que, infelizmente, nunca 
pegarán nos seus libros. 

A literatura dos paises africanos 
é a que está a renovar a escrita e 
a língua portuguesa? "Ultrapasa 
á literatura e a Portugal. Naque
les lugares ainda se contan his
tórias, son sociedades próximas 
á oralidade e iso agora está valo
rizado en canto recurso de pen
samento. Son maneiras especiais 
de pensar sentindo". 

Escrita na guerra, escrita 
da condición humana 

Recoñece asi Mía Cauto que esa 
é a forza da sua literatura "lo
cal". "É un mundo que está á 
marxe do racionali mo occiden
tal que se está a tomar hexemó
nico. Moita parte da cultura, do 
sistema do pensamento está fóra 
da escrita. Pepetela en Angola 
criou brincando a imaxe do rea
lismo anímico, dicindo que o re
alismo máxico latinoamericano 
ten na base o catolicismo con 
outros sincretismos e na nosa li
tera tura é a morte a que está 
máis presente" anota o escritor. 

Mia Couto ten dito que a sua es
crita nace por man dos outros. 
"Coma se me estívesen <litando 
histórias. Son un mulato cultu
ral que recebeu esa cualidade 
desde o princípio. Se algunha 
función me podo atribuir é a de 
ponte, de contrabandista de his
tórias". Nesa fonte oral na que 
el bebe constantemente foi on
de un dia atopou coa prolongada 
guerra que asolou o seu país. E a 
guerra pasou aos seus libros, es
pecialmente en títulos como A 
Varanda do Frangipani ou T erra 
Soniimbula. "lnterésame como 
situación extrema na que se re
velan aspectos da nosa alma que 
non se coñecen doutra maneria. 

(Continua na páxina seguinte) 
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ANOSA TERRA 

I 
(Ven da páxina anterior) 

Na guerra aprendían cousas que 
non poderia noutras circunstán
cias, por exemplo, a coñecer as 

· persoas que se me revelaron dis
tintas. A valorar tamén a trai
ción e a lealdade. Non fago es
crita da gue,.-ra senón da condi
ción humana", na busca, de se
guro, dunha literatura que con
mova e emocione, a única escri
ta que el afirma poder ler. 

Desa mesma teima nace o seu 
teatro. A última peza que pre
parou foina recoller daqueles 
mo'Yambicanos que sofreron as 
pasadas inundacións. "Non ti
vemos que inventar moito por
que esas persoas tiñan xa as 
histórias. Esperábase que unha 
peza asi tirara da compaixón e 
o drama pero os cantos foron 
mesmo divertidos e ese exercí
cio serviu tamén de aprendiza
xe arredor dun povo que pode 
superar con ánimo unha situa
ción de tan grande miséria . 
Pergúntome como vivirían os 
europeos unhas condicións tan 
difíciles. África mantense a pe
sar de todo", afirma o autor de 
títulos como Vozes Anoitecidas, 
Cronicando, Cada Homem é 
Uma Ra~a ou Contos do Nascer 
da Terra. 

O escritor é tamén xomalista e 
para esa adicación aporta unha 
proposta persoal. "Tiñamos cada 
rnañá unha reunión de planifi
cación do xornal e as persoas 
contaban o que vian dunha ma
neira viva. Cando iso se trans
portaba ao papel quedaba frío. 
Aplicábase a pirámide invertida 
que, en Mo'Yambique, non serve. 
Compre resolver a contradición 
entre quen emite os sinais e 
quen os recebe. Cando unha no
tícia aparece asinada por Reuter, 
as persoas perguntan, quen é esa 
muller que tanto sabe? A miña 
proposta é contar histórias para 
dicer cousas". 

Mia Couto é desde hai tempo 
un escritor de "pre-publicación", 
daqueles do que cada novo títu
lo é notícia e os xornais fan 
adianto de capítulo pr~moci
nais. El vai ao seu ritmo de con
tad r de hi t rias pero anúncia 
que e tá pronta a publicar unha 
colectán a d conto titu lada 
Rosita , outros seres e nasceres -to
mando o nome daquela nena 
que nasceu enriba da auga nas 
cheas mo'Yambicanas- e na gabe
ta leva unha nova novela que 
está a e creber. • 

frCC1óN Xerais 

5.ÉBORA 
l. AMAN X.C. Caneiro 

OOS PAIÑOS Xerais 
Manuel Rivas 

artístico ''etecto. 
Comunicación 
Ramón Zállo, atrévese 
qicer que o Guggetíheí 
unha imaxe -~~ e 
sa na arquitectura, pel'1 

,. máis que iso- n,a que a cú1tura : 
: queda mergullada na esfera' ; 
• comercial. "Se ben a apbsta ~; 
t polo Guggen.hei.m saiu .ben:, ' ; 
E esta forma de suhwdin~~~6~,,.J 
: cultural pon en perigo á' pró· ~4 
: pria supervivéncia cu1turaf ; 
: dunha nación sen estado . CQ,;;;,, ; 
• mo é a vasca" afümou Zallb 'i 

t poñendo sobre a mesa án-ece..- 1 
: sidade de que o centro de arte ~ 
E se dirix:a a atender á própria : 
: cultura. o director do centro : 
: de Estudoo Vascos de Nevg~a, 1 
: Joseba Zulaika tánípoucd fol ~ 
~ roáis comedido á hora dé v::ilw -~ 
• rnr o éxito dº' e<lift.d~ d,e2 ~ f Gerhy. "Convertirt}r,¡. a:'arie'.41 
t nun espe.Ctácu1o médiátfo-O?~:*l 
t falta poñer tnotos P;fil3- 09¡~ ~, ¡ 
: xente vaia ao ml;ISOO, o ~~i*! 
!' pensar que a arte está de: SO" 1 
E bra. Dáselle roáis irnportáncia ~ 
• á outros elementos que á men -~ 
! sinalou para poñer base a un, ; 
t ha frase máis cóntU,ndente ~ 

ainda: "Kre,ns apostou e n6s ! 
pagamos''. E en Nova Iorque ~ 
onde se deciden as e:xposi- = 
ci6ns que se poderán visitar ~ 
en Bilbo e nas outras fra.nquf:. : 
cias da grande factoría artisti... • 
ca. Guggenheim é a viva hna-
.xe da arte globalizada, atrainte 
na sua espectacularidade e po, 
derosa en dividendos. Gug,. 
genheim é mercado. Talvez 
Zallo e Zulaika estivesen a fa.. "' 
lar doutta cousa. Soa este.' te- I ~ 
rila por estas nosas l.eiras?+ : ,; 

,., .. 

3. CRONICA 
00 FOLK GALEGO 

X.M. Estévez & O. Losada 
Xerais 

4. TERRA E 
Xerais NoN FrCC1óN ·PROGRESO 

V ários autores 2. EXPEDIENTE 
ARTIEDA 1.ANTROPOWXIA 

Xerais 

Luís Rei Núñez DEGALICIA 5. GUIAOOS 
Xerais Mariño Ferro COGUMEWS 

Xerais COMUNS 
3. NA MALETA DEGALICIA 
Xurxo Borrazás 2. A GUERRILLA Marisa Castro 
Sotelo Blanco ANTIFRANQUIST A Xerais 

4. A VIAXE 
DE MARIO DE 
LANGULLO 

DE BALDASSARE António T éllez 
Amin Maalouf ANosa Terra 

· Librarías consultad.is: 
- Ccotabón (Vigo). Couceiio (A Coruñ.i) . Michelenct (Pontcvcdra). 

Peclreirn (Santi.igo). Souto (Lugo). Torga (Ourensc). 
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ACORDARCONLUPEGÓMEZ 
ENMA PEDREIRA 

"a literatura sempre fqi dos homes. Agora ternos 
que entrar dentro desa casa e redimensionala" 

Lupe Gómez (A Nosa Terra nº 962) 

Hai unha muller que asoma translúcida através do seu 
lamento. Unha muller inimaxinada nu.J;l tempo ante
rior no que ficou maniatada dacabalo da sombra esté
ril do patriarcado literário. Unha muller que se mirou 
aos adentros e atopou palabra, simple-
mente acobillo animal e refundición 

Non hai perigo de falar seguido de nós adentro, 
desde a raigame escura e arremetida contra o inte
rior como quen por:i unha mordaza ao verdadeiro 
corazón, ao imenso artefacto de falar. 

Non outra sinacura máis baixo o prelo de palabrademu
ller, que a palabra, de onde arrinque, sae ben ou mal-'di
cida/mal-dita cara un posterior desenvolvemento, soli
vantada e recedente, asexuada e mineral, hipócrita e 

hipocondríaca asumida por calquera 
pel na que pouse, que nunéa palabras 

de placenta, auga de cocer, lágrimas e 'A 
sangue de lua tola, e afundida na sua • dentrámdnos 

ditas foron do mesmo sexo ca o seu 
dono, que nunca Ofelia foi Nabokov 
femia, que nunca nosoutras seremos 
macho ou a ceiba da muller sen eti
queta. 

condición botouse a andar cara os 
adentros. De todo iso se afixo a falar. 

Dos adentros desta muller saiu unha 
condición especial de pátria, un es
pe llo = miraxe de establecer con
frontamentos da denigración deci
monónica da cerra, do devastador 
poder do asulagamento lingüístico e 
cultural, que era o mesmo que ta
parlles a elas as bocas. Que falar xa 
falarán os machos. 

nunha arca xa 
denominada das 
mulleres onde as Sambenitadas para o restante sécu

lo, adentrámonos nunha arca xa 
denominada das mulleres onde as 
predecesoras non tiñan o ton tan 
forte na palabra e ficaron sumidas 
nun vertedoiro de luz arrinconada 
que aínda agarda alumear. 

predecesoras non 
tiñan o ton tan 

f orte na palabra" 

Lago chega o drama do home sen 
cabeza, decapitado do seu poder plenisecular, 
arrincado de cetros, de voz e de govemo polo co
medemento acadado pola muller ceiba e de porfin
ceibadas verbas. 

Agora non hai outro xeito de maldicer épocas pasa
das de escurantismo que falar desde a polpa aden
tro, desprendendo os dedos da materia que nos ocu
pa ainda hoxe, cos brazos queimados de ferro e co
ciña, ainda que con dedos de percorrer, trazar e en
gatillar unha poderosa maneira de facer salvedades. 

E ven cata nosoutras a etiqueta, a falada condi
ción de palabra de muller, oratória de muller, es
crita de muller, poema de muller. Muller de mu
ller, igual que arrecenden as palabras a este vieira 
dunha estirpe fémia que desde sempre (e non só 
agora) se fixo. Non hai outta catalogación posí
bel, que ninguén mellor ca nosoutras para afondar 
ben adentro, que nunca home ningun botou olla
da sobre o sexo e dixo cona como nosoutras mira
mos e dixemos tal. 

Unha festa móbil 
Ernest Hemingwa.y 

medwm 
si:ii .. 10 b!ano0 

Será este sacrificio de impoñer nome, 
relixión e ádeptos ás nosas fillas- letra 

o único xeit<::i de dar luz, ao noso provocado parto re
xenerador? 

Quen mellor que nosoutr:E para cantármonos, para 
insonorizar feridas perfeitas do pasado, remorsos 
atragantados na gorxa doutros séculas e reinventar . 
cadeas, oferendas e engados. 

E igoal que nas pólis gregas da antigüidade clásica, 
se nos inviste dun arrecendo doméstico, vexetal e 
de dominación instantánea que nos relega para 
alén do momento nunha congregación de mulleres 
envolveitas entre sí, espirais ~o seu epicentro, irre
dentas culturais, para falármonos entre nosoutras co 
miserento título na fronte:[ ... ] de muller. 

E nuri.ca máis siléncio. Nunca máis atragantar a 
palabra última na vergonza de dicir muller, do seu 
sexo cara adentro. E logo marchar para ser as oídas, 
para ser mistério e interrogante, para ser obxecto 
do mercantilismo da curiosidade. Letra ou palabra 
ou forma de muller. t 

- ' 
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NA ERA DA GLOBAL!ZACIÓN, DO CAFÉ PARA TO, 

DOS, O LIBRO REPRESENTA UN BEN DE GOCE IN, 

DMDUAL. 0 CINEMA OU .A TELEVISIÓN TEÑEN 

SOPORTES CULTURAIS QUE PERMITEN A SOCIALI, 

ZACIÓN !MEDIATA E MASIVA DE MENSAXES. Só O 

LIBRO CONSERVA A MÁXIA DA INTIMIDADE, DO 

• As PRIMEIRAS LETRAS. Ca, 
· miñamos cara á normalidade. E 
toda normalidade comeza por, 
que os nosos fiHos teñan a posi, 
bilidade de aprender a expresarse 
na nosa lín _ ua., qJie ning_uén 
conculque ese dereito básico nen 
por acción nen por omisión. 

Para practicar a pronúncia, e o 
recoñecemento óptico, de vocais 
e consoantes, meritres Hes conta, 
mos contos aos nenos, son moi 
útiles os vinte cademiños da sé, 
rie De vagar que edita Xerais. 
Pinta e co"lorea é unha colección 

'" = tamén para os primeiros anos, 
~ - esa idade tan orfa, e é editada en 
~ A N osa T erra. A mesma edito, 
~- _ 'rial da colección Cantos popula ... 

= ~ res, coa que ir ensinándolles par, 
~ te da nosa cultura tradicional. 
§ 

Tamén en A Nasa Terra e para 
os primeiros leitores, non se es, 
quenzan Os bolechas, a família 
criada por Pepe Carreiro permi, 
tirá que os cativos non perdan o 
sorriso mentres se van facendo 
autónomos no proceso leitor. As 
coleccións O ciclo da vida (Gala, 
xia) e Animais domésticos (ANT) 
compleméntanse moi ben para 
que os nenos e nenas se vaian fa, 
miliarizando co mundo en que 
viven, e a elas debemos engadir 
a Biblioteca Compás (Xerais) ain, 
da que o nivel dos seiis concep, 
tos sexa máis elevado, e moito 
máis ainda é o dos Breviarios 
(Laiovento) pero que sempre se, 
rán útiles para podermos expli, 
carlles despois. Da man da colee, 
ción Banbán (Galaxia) podémo, 
los ir adentrando xa no mundo 
da escrita. Da xenial man de Pe, 
pe Carreiro son tamén as colee, 
cións A nasa historia e Historia 
universal (ANT), nengunha das 
duas debe faltar na biblioteca 
dos nasos cativos, nen na nosa. 
De cómic falando, non se es, 
quenza sunscribiles ao Golfiño 
(Xerais), que é a nosa obriga, e 
un pracer, que non Hes falten re, 
cursos cos que entreterse e culti, 
varse, porque hoxe as editoras 
galegas oferecen un abano de 
posibilidades que non debemos 
desperdiciar pola sua oportuni, 
dade e tampouco pola alta cali, 
dade dos títulos en catálogo. 

Para rapaces qué xa_ se desenvol, 
ven con cerra soltura lendo, 
aproveitemos os contos máxicos 
e marabillosos da colección O 
cabalo buligán (Xerais). Sotelo 
Blanco tamén ten unha boa pre, 
sada de leituras para estes primei, 
ros leitores na série O lapis, pri, 
meiro, e A máquina de escrebir, 
despois, Merlin é a colección de 
rapazas amantes do fútbol, sinale, 
mos Déixao medrar (Silvestre Gó, 
mez Xurxo), unha iniciática 
aventura que os cautivará. ~ara 
leitores xa máis competentes, 
acudamos ás coleccións Fóra de 
Xogo (X erais), Doce X vintedo.us 
(Sotelo Blanco) ou Costa Oeste 
(Galaxia). Eis algunhas suxerén, 
cías de actualidade e éxito asegu, 
rado: para quen ame o terror, Ai, 

Libros, o agasallo rebelde 
-0- X.M. EIRÉ 

A oferta para nenos e mozos é ben ampla no mercado do libro galego. A.N.T. 

re negro (Agustín Femández Paz, 
Xerais) é unha extraordinaria na, 
rración; unha aventura un tanto 
exótica, moi ben contada e sem
pre apaixonante é A máscara de 
Palma, Cón Aroa o último verán 
(Xurxo Chapela, Sotelo Blanco) 
é unha de esas histórias para ali, 
mentar soños. Se o que queremos 
son títulos clásicos, non se es, 
quenzan Arnoia, Arnoia (X.L. 
Méndez Ferrín, Xerais}, Das cou, 
sas de Ramón Lamote (Paco Mar, 
tín, Galaxia) ou a Origem certa do 
farol de Alexandria (Joao Guisam 
Seixas, AGAL). 

Cita na Habana, o cómic de Fran 
Jaraba, ainda que, polo que pa, 
rece, concebido para adultos, 
apresenta, sen embargo, unha 
história que ·compracerá mellor 
a este leitorado que aos maiores, 
na nosa opinión. 

Obsequiar non só e manifesta, 
ción .de bon gosto seq.ón que 
ademais axuda a potenciar· a in, 
timidade entre quen dá e quen 
recebe. Pero ademais é come, 
nente poñelos en valor, agrade, 
cer o obséquio moi especialmen, 
te a quen o fixo, e facelo tanto 
<liante dos rapaces como dos 
adultos¡ asi mesmo tamén debe
mos fomentar, entre os adultos, 
que nos obséquien libros e agra, 
decelo vivamente diante dos 
nosos filies e fillas; non se es
quenza que eles e elas aprenden 
en boa medida imitando com, 
portamentos dos maiores e non 
aceitarán facilmente aqúelo que 
rexeitan os seus pais. 

• LEITURAS PARA ADULTOS. 
Se queremos o mellor para os 

nOSOS fiHos, X~ sabemos por onde 
empezar, que os libros,adomo só 
son testemuño da nosa incapaci, 
dade. En moitos adultos prodú
cese un rexeitamento do libro 
porque os seus inícios como lei, 
tores n on foron 

rrativa, as novelas da série negra 
son das que máis expectación 
crean; Á de mosca (Anibal Mal, 
var, Xerai$), segue sendo do me, 
llorciño que se publicou en gale, 
go, unha novela que non limita 

ao tópico mundo 
marxinal da deli-

E cuéncia e, apro, 
n moitos adultos veitándose del re, 

experiéncias satis, 
factórias e si trau, 
máticas. E todo, 
nada menos, por, 
que non tiveron a 
serte de acceder a 
leituras que os in, 
teresan, ou non se 
Hes ensinou como 
facelo . De aí parte . 
a idea do libro co, 
mo algo excesiv, 
camente comple, 
xo e non responde 
aos intereses vi, 
tais, a idea da li, 
teratura como eli, 
te illada da reali
dade. Mais non é 

: prodúcese trata a sociedade 
actual. Pero se a 

: un rexeitamento 
do libro porque 

persoa a que que, 
remos obsequiar 
t en un espírito 
eminentemen te 
práctico , mellar 
será que acuda
mos a outras co, 
leccións. As Guías 
de Galaxia (festas, 
minerais, molus, 
cos, prantas medi, 
cinais, espácios 
naturais, balneá, 

os seus inícios 
como leitores 
non foron 
experiéncias 
satisfactórias 
e si traumáticas. 

bon ser derrotis, 
tas, sempre se está 
a tempo de reparar 
esa eiva, a andar 
apréndese andan, 
do e non hai peor xordo que o 
que non quer ouvir, ou non se 
atreve, a vida non é para os co, 
bardes. 

A. existéncia de coleccións edi, 
toriais non se explica polo costu, 
me que na literatura hai de agru, 
par cousas. Na nosa literatura es, 
tán tan mal deseñadas coma en 
calquera outra, con todo amosan 
eficácia sendo primeiros infor, 
mantes dos contidos que procu, 
ramos. Eis algunhas suxeréncias. 

, 
•NARRATIVA. Din que, nana, 

rios, festas ... ) es, 
tán moi ben edi, 
tadas e poden ser, 
nos moi útiles . 
Montes e f antes 
(Xerais) nas séries 

"Rote iros", "Guias da natureza" 
ou "Gastronomía" tamén fomece 
títulos moi interesantes e varia, 
dos. Se se queren aspectos máis 
puntuais relacionados coa histó, 
ria e a actualidade, en Crónica 
(Xerais) seguro que atoparemos 
algún título que nos satisfaga, 
desde o conflito saharaui (T erri, 
torio ocupci.do, Fran Alonso, por 
exemplo), a deportes (Historia do 
Deportivo, Xesús Flores/Xosé Me, 
xuto; Álvaro Pino, M. Suárez 
Abel, etc.) ou á Guerra Civil, 
nada máis claro que O que fixeron . 
en Galicia (A Nosa Terra, colee, 

ción O fardel da memória); unha 
boa novela, moi gráfica autobio, 
grafia, con este mesmo tema, é O 
silencio redimido (Silyio SantiagoJ _ 
Galaxia) . Oe;non ficannos satis-- - -=
feitos ainda odemos acudir á co, 
lección Continental (Galaxia). E 
se o que buscamos é un libro de 
conversas, acudamos á colección 
Realidade (Sotelo Blanco) na que 
se editou, o ano pasado, Conver, 
sas con Teresa Castelao, por iso de 
que este fo i o ano do rianxeiro. 
Foino, ainda que se debera notar 
mais, e Galaxia comezou a colec-
ción da sua Obra. completa, de 
momento hai un tomo á venda, 

- prosa e- teatro. Tamén foi o ano 
de Murguia e Xerais fixo unha 
preciosa edición facsf mil e de Ga, 
licia, obra capital do homenaxea.-
do nestas Letras Galegas. De. bus, 
car algo acerca de língua e polfü ... 
ca, véxase Direitos lingú'ísitcos e 
control poütico (M~ Pilar Garcia 
N egro, Laiovento) . E se o que 
procuramos son narracións que 
descreben a sociedade actual 
cunha pinga de acritude irónica 
e outra de sutileza analítica, aí 
está A derradeira bágoa, de Stefa
no Benniovento~ de Espiral 
Maior é o Breviario de ca1iimúiades. 
(Xosé L. Mattín.ez Pereifo}, e se, 
guimos con lei~provocado.ras 
do riso cómplice. Clásico e que 
sempre gasta é a Biblioteca Sher-
1.ock Holm.es ; clasicismo para espf, 
ritos refinados haino en Marcial 
(Galaxia, dous volumes). Final, 
mente, se o que se pretende é ob-
sequiar cunha boa novela de ac-
t,ualidade, esa non é outra que 
Ebora (Xosé C. Caneiro, Xerais), 
a novela que pecha a pentaloxia 
de Dalmara: excelente novela, e 
moi asequíbel a calquera leitor, 
capaz como poucas de espertar o 
gesto pola leitura máis adormeci, 
do, sen renunciar nen chisco a 
unha moi alta narratividade. 

Polo que ao Teatro se refire, na 
co lección Os libros do Centro 
Dramático Galego hanse de ato, 
par títulos moi interesantes, nós 
salien temos as Comedias paranoi; 
cas (G ustavo Pernas, Xerais) e o 
Clásico Os constructores de impe, 
rios ou o schmürz (Boris Vian, 
Laiovento) . 

• POFSIA. Hai algo máis de un-
ha década ainda era frecuente re, 
galar poesia e vai sendo hora de 
recuperarmos aquel edificante 
costume. Comezando polos cati, 
vos, lembremos CU:lade.s, de Fran _ 
Alonso, en Xerais, casa á que de, 
beremos acudir tamén se quere, 
mos o título de máis actualidade 
(m,Talá, Chus Pato) ou-Blasfe, __ 
mias do silencio (Alfonso Pexe, 
gueiro), .onde poderemos acceder.. _ 
a unha imensa traxectória pola 
obra dun dos poetas fundamentais 
deste século. Mais se buscamos as 
novas tendéncias poéticas debe··re, __ 
mos diriximos a d,Efecto z_Qe~ 
(Letras de cal), unha mGi~mtere, -
sante antoloxia de poetas _gue pu:'._ 
blicaron por primeira vez-:nadéGa..; -
da que agora rematamos.. j= - -

I 
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O exemplo de Rafael Ochoa e 
a súa irmá Moncha 

No Estudio introductorio, orixi, 
nal de Xosé M. Millán Otero, á 
edición de A Nasa Terra, ás Pá, 
xinas Galegas de J ohán Carba, 
lleira, clise ao principio que en, 
tre os compañeiros na prensa e 
nas tertulias de café do sacrifica, 
do xornalista de Bueu, "merece 
mención a parte, pola especial 
amizade que o uniu a Carballei, 
ra e por ser hoxe en día figura 
case esquecida, o ceramista Ra, 
fael Ochoa Carrasco, vinculado 
neses anos á "Cerámica Celta de 
Pontecesures". Na súa casa reca, 
lóu a miudo Carballeira a fins 
dos anos 20, entre outros moti, 
vos polos amores con Ramona 
Ochoa ("Moncha"), tamén ar, 
tista plástica coma seu irmán". 

'Deixóu preciosa memoria 
desta ligazón -continua 
o introdutor, Xosé M. 

Millán- de Carballeira e Ponte, 
cesures Raimundo García Do, 
mínguez "Borobó", que o coñe, 
ceu senda un rapazolo: "A min 
q~edóume gravada a imaxe boe, 
mla de Johan Carballeira desque 
o in baixar do tren na estación 
de Cesures, cerro serán dos últi, 
mos anos vinte. Viña en compa, 
ña do debuxante Rafael Ochoa 
Carrasco, o seu maior amigo na, 
queles días tan esperanzadores. 
Rafael, debuxante de vangarda e 
de aspecto moi deportivo, era fi, 
llo do xefe da estación cesureña 
do The W est Galicia. Facían un 
agudo contraste as pintas dos 
dous compañeiros inseparabeis. 
Ochoa vestía un xersei cunha 
áncora no peito coma se fose de 
Vilagarcía (de donde era a súa 
nai) , e uns pantalóns bombachos 
de e xogar ao golf (que merco u 
cando lle pagaron a bolsa da Di, 
putación pontevedresa). Carba, 
lleira tocába e cun chambergo 
que cubría a sua melena mero, 
vinxia, e unha neorrnmántica 
chalina cingufa a sua gorxa". 

• ÜNS AMIGOS LANZAIS. Ista 
longa cita miña, anotada por Mi, 
llán, corresponde ao anaco, titula, 
do Lembranza de ]ohan Carballeira, 
publicado en A Nasa Terra, (n2 

793, 2s,ym,97, p. 20). Hai pois, 
tres anos e medio, xa nise Anaco 
seguía decindo que "ámbolos dous 
artistas eran máis ben altos e lan, 
záis. Tiñan, polo tanto, bon tipo 
para ser esculpido; ao monumento 
que terá Johán sesenta anos des, 
pois do seu fusilamento (aludía 
ao monumento que se erguería en 
Bueu). Sorte que non terá Rafael, · 
do que ninguén se acorda; e pou, 
cos saben que morreu moi pronto, 
exiliado no sul de Franza, senda 
redactor dun xomal comunista 
dese país". 

''Namentres que os Ochoa vivi, 
ron en Pontecesures ,proseguía 
lembrando,, até que o pai foi no, 
meado xefe da estación de Ou, 
rense (sen ter en canta a protesta 
do povo cesureño por tal trasla, 
do), Johán Carballeira frecuenta, 
ba a miña vila coma se estivese 
aveciñado nela, E aproveitaba os 
temas ulláns a miudo pra a sua 

Colaboradores da revista viguesa Gaceta de Galicio na comida-homenaxe ao director-propietario Eugenio de Olano. De esquer
do a dereita Rafael Ochoa, Santiso Girón, Federico de Angulo, José luis Viñas, Johán Carballeiro, Eugenio de Olano, Jovier Vare· 
la, Fenández Mazas, Jerónimo Toledano e Álvaro de las Casas. 

colaboración no popularísimo se, 
manario Estampa". Recordando 
eu logo un par distas reportaxes, 
ou entrevistas, de Carballeira: a 
feíta a Bonito Raza, un esmoleiro 
moi caroqueiro que sos tiña ique 
foia mozo da Bella Otero, e a que 
mantuvo con Manolito Otero, o 
millonario artista. 

• CoA CERÁMICA CELTA. Pe, 
ro quedou sen mencionar, por, 
que faltaba no arquivo da miña 
memoria, o artigo que Johan lle 
dedicou a seu amigo, "Arte ga, 
llego. La cerámica gallega de Ra, 
fael Ochoa", in El Pueblo 
Gallego, (nº 1726, 9,x,1929, p. 
2), "probablemente laudatoria 
en exceso, en que sinala o amigo 
como inspirador artístico da em, 
presa cesureña rexida por Ra, 
món Diéguez". Tal indica Millán 
Otero, na primeira nota do seu 
Estudio Introd.utorio á obra xoma, 
lfstica e poética de Carballeira 
que examinou exaustivamente. 

Nisa mesma nota o introdutor 
menciona o recente libro de 
Xoan Guitián, A "Cerámica 

Celta" e o seu tempo, ( Cadernos 
do Seminario de Sargadelos. Ed. 
do Castro. Sada,A Coruña, 
1999), onde se inclúe a Rafael 
Ochoa, entre os artistas que coo, 
peraron activamente naquela sor, 
prendente Cerámica. Onde den
de fora, sen traballar persoalmen
te nela, tanto colaboraron de, 
sinteresadamente, os mellares ar
tistas galegas daquil tempo: Cas
telao, Sobrino, Asorey, Maside, 
Bonome, Torres, Acuña, Sesto ... 

Ademais das referencias adrede 
de Ochoa que lle comuniquéi, 
Xoán Guitián aporta istos datos 
concretos: "No ano 1929 obtivo 
unha bolsa de viaxe da Deputa, 
ción de Pontevedra coa que se 
desprazou a Madrid. A bolsa ti, 
ña unha dotación de 2.500 pese, 
tas "para visitar las fábricas de 
cerámica de Toledo, Manises, 
Valencia, Granada y Sevilla" e 
foille concedida na mesma con, 
vocatoria n que se concederon 
outras axudas a Manuel Colmei, 
ro, Lino M. Villafínez e Arturo 

Souto. Ochoa, coma outros au, 
todenomidos "artistas de van, 
garda", vestía cun estilo pouco 
convencional e coidaba con es, 
mero a orixinalidade do seu as, 
pecto externo. A axuda de Di, 
putación ahondaba para cubrir 
os gastos normais do pensionado 
durante meses, pero Ochoa gas, 
tóu en poucas semanas os carros 
en excéntricas prendas para o 
seu vestuario e tivo que voltar a 
Galicia moito antes do previsto. 
No ano -19 30 realizou o cartel 
para a chamada "Feira do 12", 
debuxado cun estilo próximo ao 
do seu mestre Carlos Maside". 

• A V ANGARDA CESUREÑA. 
Coincideu o seu retorno a Cesu, 
res co traslado da sua família a 
Ourense. Co que o demo o levou 
por outro camiño, distinto ao da 
Cerámica, na que nunca chegou 
a ser un experto alfareiro, senón 
só un decorador vangardista. 
Participou de seguida Ochoa na 
intensa actividade literaria e po, 
1ítica ourensán máis avanzada, 
chegando a estar detido uns días. 
O seu correlato sería a Guerra, 
na zona roja, o exilio en Francia, 
a marte, o esquencemento ... 

Pero eu lembreino hai pou, 
co, in O novelo dos anacos, 
contando a participación 

de Rafael na tamén esquecida 
vangarda cesureña, que se maní, 
festou na revista poética Proa; da 
que se publicaron sementes dous 
ou tres números, compostos, ca, 
da un, por tres exemplares meca, 
nografados. ¡Quen os atopara! 
Veríanse nelas as sinaturas de 
Ochoa e o seu tocaio Rafael Pa, 
zos; os debuxos de meu curmán 
Andrés Colombo e os versos de 
seu irmá Luciano García de 'la 
Riva, finado recentemente. E as 
colaboracións de dous forasteiros 
madrileños, que pasaron por 
Valga, José María Marín e Fer, 
nando Castedo, cuxa vida foi 
moi breve no caso do primeiro, e 
. moi cosmopolita no do segundo. 

Contei no novelo con detalle o 
episodio do asalto ao coche de El 
Pueblo Gallego, e o lanzamento ao 

río Ulla dos exemplares que leva, 
ba, no que asimesmo participou 
Ochoa; incomodado con Portela 
Valladares porque iste deixara de 
contar, nises días, coa colabora, 
ción de Joahan Carballeira no 
seu xomal. Non sei se Millán 
Otero, na sua búsqueda, atopou -
algunha referencia a iste episodio, 
que non aparece citado entre as 
Páxinas Galegas de-seu libro. 

• NoIV ADOS DE EXIRAMUNDI. 
_ Ainda que sí aparece outra alu, 

sión, e ben dramática, á noiva de 
Carballeira, e irmá de Rafael. Ao 
tratar da sepultura do fusilado al, 

·calde de Bueu, José Gómez de la 
Cueva, que así se .cl)_amaba no 
Rexistro, o infortunado xornalis, 
ta. Sobre o seu carpo "o lendario 
popular afirma ,indica Millán, 
que foi recollido pala sua antiga 
noiva cesurana, Moncha Ochoa, 
que lle daria enterramento mm 
lugar ainda descoñecido". 

Mancha era unha das cinco ir, 
más de Rafael. Outra delas, Car, 
mela, casou co escritor ourensán 
Gómez del Valle, cuia nai e un 
irmán foron executados nos pri, 
meiros días da represión na, 
cional. Mancha tiña un encanto 
especial, na sua fermosura con, 
cisa e morena: Pero debeu ser 
noiva de Carballeira no tempo 
de Ourense, xa nos últimos anos 
da República. Pois a recordo, no 
meu Extramundi, coma noiva 
dun mozo que cantaba da Gue, 
rra. Uns anos denantes, cando 
pasaba uns días na sua casa, o 
seu íntimo amigo Jesús Ochoa, 
irmá de Rafael e da sua moza, fi
nou dunha hemotise. 

Todos istes noivos e noivados de 
Extramundi, véñenme dando 
materia de ahondo pra o meu 
novelo. Tal coma a intelectual e 
ardente relación amorosa entre 
Rafael Ochoa e unha belida e 
intelixente xesureña que am, 
pliaba estudios na célebre Resi, 
ciencia de Señoritas, de Madrid . 
Foi logo unha figura femenina 
preminente do P.C., denantes 
de transterrarse a Venezuela, 
onde falaeceu non hai moito. • 

Francisco Souto 

'Góstanos levar 
a poesia aos bares' 

Estou relendo a Gramática da 
fantasia de Giovani Rodari e os 
úitimos poemários de Marta Da, 
costa e Rafa Villar. 

Que recomenda ler? 

Non gasto de facer recomenda, 
cións. Sen embargo animaría a que 
ninguén perdera a oportunidade de 
ler a antoloxia de poetas bascos 
que ven de editar Letras de Cal. 

Que significa Edicións do Dragón? 

Nasceu hai tempo como unha co
operativa na que estabamos os 2 7 
poetas que aparecíamos na pri, 
meira carpeta publicada. Ese pro, 
xecto non callou pero Edicións do 
Dragón segue exitindo, ainda que 
un pouco esmorecidda nos últi, 
mos tempos. Irnos con calma. 

Do que se trataba inicialmente 
era de darlle voz á xente que· tiña 
difícil o acceso ao mundo edito, 
rial, cunha elaboración de alto 
contido artístico. Cada carpe~a, 
con tiras moi curtas de cen exem, 
piares, ten un elevado interés des, 
de o ponto de vista plástico. 

A última que ven de publicaré 
Bestiario. 

A besta, a folla, é ambivalente, 
con un verso -a letra- e un an, 
verso, o contido plástico. Neste 
caso é de agradecer o traballo 
dos magníficos pintores galegas 
que colaboraron . 

É máis doado publicar agora? 

Produciuse un ponto de inflexión 
importante coa aparición de Le., 
tras da Cal. Cambiou o panorama 
e hoxe por hoxe, a xente que que
re pode publicar. O único requisi, 
to é o de ter cerra calidade .. O 
consello editorial está composto 
por 18 persoas e chega con que 
cante coa aprobación da maioria. 
Pero tamén hai que dicer que Le, 
!.ras de Cal está un poyco a marxe 
do mundo editorial. E unha aso, 
ciación cultural que vive exclusi, 
vamente para publicar, tamén uti,
lizamos unha distribución manual. 

EdicÍÓf!. do Dragón tamén utili~ 
za os recitais. 

Aproveitamos para facer exposi, 
cións das carpetas, un recital do au, 
tor e vender o traballo. Cremas que 
interesante levar a poesía aos sítios 
bnde está a xente, onde se pode 
vender, nos bares, por exemplo.• 

Escritor. A Coruña, 1962. 
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A represen· 
tación de 
Hero.es, 

por porte de 
Chevere, 

poderase 
olloro 

Xoves 28 en 
VIGO e o 

Venres 29 
no 

CARBAWÑO. 

O Trinque - · 

Queilnar ofacbo 

Esquézase das uvas. Comelas 
non fonmz parte da tradición 
galega para despedir o ano, 
por moit~ que a tvG teime 
emular a cerimónia da 

Puerta del Sol de Madrid. 
Antes, na Galiza queimábase 
o facha e consumíase o-ano. 
Apóntese a este costume, 
ainda que chova.• 

• PÁXINAS COORDENADAS POR fVA MOl\JTENEGRO PIÑEIRO • 

································~··················~···~··················· · 

Allarb 
• EXPOSICIÓNS 

}ERUSALEM DESDE O AR 
Mostra fotográfica que po
demos' ollar na Casa da 
Cultura até o 8 de Xaneiro. 

T AUROMÁQUIA • 
Os gravados de Francisco 
de Goya poderán ser con
templados na sala AFábrica, 
até o Luns 1 de Xaneiro. 

O Ba.rco 
• EXPOSICIÓNS 

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

JUAN TRINCAOO 
Mostra homenaxe a este 
artista, até o 7 de Xaneiro, 
na Casa Grande de Vil.ária.. 

EDUAROO BAHAMONDE 
Pcx:lemos ver a sua obra na sa
la de exposicións Caixanova. 

•TEATRO 

CALíGULA 
De Albert Camus, repre
sentada polo CDG, baixo 
a dirección cénica de Ma
nuel Guede Oliva. Calí
gula, príncipe relativa
mente amábel, até o mo
mento, decata-se á morte 
de Drusila, a sua irmá e 
amante, de que o mundo 
tal e como está feito non é 
satisfactório. Desde entón 
tenta exercer con perver
sión unha liberdade que 
ao final descobrirá que 
non é boa. O Venres 29 ás 
22:30, e o Sábado 30 ás 20 
h., na Casa da Cultura. 

Becerreá 
•ACTOS 

NOITES POÉTICAS 
A asociación cultural A 
Pipa ten preparado para 
este Xoves 28 a partir das 
20 h, no hostal Herbón, a 
VI N oite poética con 
Chus Pato. Ao comezo 
haberá unlia conversa con 

Chus Pato e Afonso Be
cerra. E ao rematar, será o 
brinde e degostación de 
doces de nadal ademáis da 
representación teatral de 
As nasas ás a partir de 
textos da poeta e de Sha
kespeare. O Venres 29 es
tará no mesmo hostal Mª 
do Carme Kruckenberg 
que apresentará a sua obra 
Obra poética case completa, 
acompañada por Marica 
Campo nunha mesa re
donda; mais despois,. ha
berá un brinde e recital á 
luz do lume. No transcur
so desras rioites tamén se 
fará a entrega dos pré
mios do IX Certame Lite
rário "A Pipa": 

Betanzos 
• EXPOSICIÓNS 

lDENTIDADEQUILIBRIO 
Mostra fotográfica de Xa
cobe Meléndrez Fassben
der, até o 3 de Xaneiro, na 
sala de exposicións munici
pal do Edificio do Liceu. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

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

Cambad.os 
• EXPOSICIÓNS 

CECÍLIO CHAVES 
Ten unha mostra de pintu
ra na galería Borrón 4 até o 
30 <leste mes. 

SOBREPEDRA 
Obras de Mª Esther Bou· 
zas en Exposalnés, até o 
Domingo 31 . 

Cambre 
• EXPOSICIÓNS 

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

Cangas 
•TEATRO 

Ü LIBRO MÁXICO 
Cenificada por Migallas te·
atro, este Xoves 28, convi
da as rapazas e rapaces a vi
ver grandes aventuras a 
traveso dos libros. E o Ven
res 29 Unha de amor, por 
Artello-Teatro lAfla Scala 
1 :5, na Casa da Cultura. 

Carballo 
•TEATRO 

Ü CERCO 
. DE LENINGRAOO 

Por Teatro do Atlántico 
este Xoves 28, comédia de 
José Sanchis Sinisterra, con 
Mª Barcala e Susana Dans, 
na que duas mulleres, anti
gas militantes dun clandes
tino partido revolucionário, 
amigas e rivais, amante un
ha e esposa a outra do fina
do director dun vello teatro, 
lembran o pasado tratando 
de comprender o presente. 
E o Venres 29, Catro cantos 
da China, por Títeres Ca
chirulo, na Casa da Cultura. 

O Ca.rb-alliño 
• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
Mostra que poderemos 

¡;;:._ 

ollar até, o 2 de Xaneiro do 
vindeiro ano, na Sala de 
Exposiciéns do Audit6rio. 

•TEATRO 

HERO.ES 
A cargo de Chévere, o re
parto forman-o Miguel de 
Lira, Patrícia Lorenzo, Ma
nuel Cortés e Xron. O Ven
r~ 29, ás 22:30 no AUC.Ütório. 

Cee 
•TEATRO 

CANTA CONNOSCO 
Migallas teatro será quen le
ve a cena esta obra o Sábado 
30, para público infantil, de 
preferéncia, na que Maria 
Camp_Qs e Carlos Yus, in
terpretarán as cancións do 
disco do mesmo nome. 

O Corgo 
• EXPOSICIÓNS 

COUSAS NA FERVENZA 
Pinturas de J. Luis Mayor 
Balboa, na Casa Grande da 
Fervenza. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

PHOTO 00 DIA 
Mostra colectiva de foto
grafía que podemos con-

~ ~ 

. Sexteto vocal Impromtus 
Actuará este Xoves 28 no Audit6-
rio de NARóN ás 20:30 h ., e o 
Venres 29 na igrexa de San Fran-

cisco de TUI, ás 20:15 h. Organi
zados por Caixanova en colabora
ción cos respectivos concellos. • 

templar, até o 11 de Xanei-
ro, no casino Atlántico. 

PINCEL E PIXEL 
_Obras de Magri, que esta-
rán colgadas até o 12 de 
Xaneiro, na galeria de arte 
Parí:lo Bazán. 

RAFAEL ÚBEDA 
As pinturas deste artista 
poden ser olladas, até o 23 
de Xaneiro, na galeria de 
arte Trebellan. 

PICASSo,· MIRÓ, 
TAPIES, ALBERTI, ... 
Obras destes autores, entre 
cutres contemporáneos, 
poderemos ve-las na gale-
ria Gerión, até o Martes 2. 

As BÁGOAS 
DES. PEDRO ... 
... na pintura española do 
Século de Ouro, no Museu 
de Belas Artes (Zalaeta 
s/n), série de cadros coa 
iconografia 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 ariónimo. flamenco. 
Ate o 25 de Febreiro. 

ÜVÍDIO MURGUIA 
A obra do fillo de Rosalia 
de Castro e Manuel Mur-
guia estará exposta na Fun-
daci6n Barrié, até o 28 de 
Xaneiro, no marco da Cata-
logación arqueolóxica e artís-
tica de Galiza realizada con-
xuntamente co Museu de 
Pontevedra. Na obra deste 
membro da chamada "xera-
ción doente" destacan as 
paisaxes, onde introduce 
noves conceptos espaciais e 
unha paleta clara e lumino-
sa por medio de pinceladas 
áxiles e sutiles. Caracteri-
zou-se pela 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 nosos 
artistas 1 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 &pe-
sición da Fundación Caixa 
Galicia (Médico Rodríguez 2) 
até o 31 de Decembro. 

SEN OBXECTO 
Até o 7 de Xa~eiro, no 
Quiosque Afanso. Olea; pro-
cedentes, maiormente, do 
Museu Estatal de San Petes-
burgo, que supofien 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 
ahstracta rusa deste período. 
Vassily Kandinsky, Kazimir 
Malevich e Mikhail Larto-
nov, que determinaron a va- Ogrvpo 
riante rusa do sen obxecto e musicol e 

abriron o carreiro dos Ale- teatral 

xander Rodchenko, I van Migollas 

Kliun, Vladimir Lebedev, estarán este 

Mikhail Matiushin, lvan Xove128 en 
CANGAS e o 

Puní, Pavel filonov, Boris Sábado30 
Ender, Natán Altamn, Ate. en CEE. 
:xander Bogomasov e Niko-
lay Evgrafov ademais das 
roáis emblemáticas criadoras 
Luvov Popova, Oiga Roza-
nova, Alexandra Exter e 
Maria Vladiminovna E.nder, 
compofien esta mostra de 
trinta obras que abranxe o 
período que tran.scorre entre 
1910e 1930. 

XOAQUIN V AAMONDE 
Mostra dedicada á recupera-
ción deste pintor galega, 

~ EXTRANA COM
. ,,,,, PAlXÓN. Várias mulle
tes aparecen martas e u'Oha po
b:cia descobre relaci6ns Lésbicas 

·tt un fundo. de sado
Í:Sm?:, Inqiga aburrida. 

1· 
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Sargadelo. 
ele FERROL 

FRANK LLOYD WRIGHT 
A cidade vivinte é o título da 
mostra deste arquitecto nor
teamericano, primeira retros
pectiva en Europa en roáis de 
catro décadas, dllll dos cria
dores do deseño moderno. Co 
obxectivo de explicar a_ visión 
do filquitecto duriha o:ide so
cial ideal e documentar as 
suas solucións1 a mosrra reune 

áis-de 100 obras (rnobles, 
vaixela, fiestras), debuxos e 
planos orixinais, libros dese
ñados por Wright, maquetas 
e fotografias. Na Fundación 
Barrié até o 7 de Xaneiro 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

A.No CASTELAO 
Mostra foto-biográfica, or
ganizada por A Nosa Terra 
e Renfe na Estación de fer
rocarril. 

AND-OTHEM 
KA T AR l MUXLI 
En língua romanó, a ori:xi
nária zigana, que traducido 
ven ser No país da brétema. 
É un mostra colectiva de 
pintura, que tamén pode
mos ollar virtualmente atra
vés de Vieiros (www.viei
ros.com), a favor da Aso
ciación Chavos, e na que 
participan Suso Basterre
chea, Bera Cáccamo, Lufs 
Caruncho, Carme Chacón, 
García Gesto, Roberto 
Glez, Menchu Lamas, Jorge 
Llonca, X. Marin, J. Otero 
Iglesias, A . Patifio, Pamen 
Pereira, Siro e Rosa Veloso. 
Até o 18 de Xaneiro na ga
lería Sargadelos. 

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

DALí,GALA,LACROIX 
O privilexio da intimidade 
é o título da mostra que o 
C.C. Torrente Ballester 
acolle, con fotografías feí
tas por Marc Lacroix de 

Cinema galego 

momentos privados de Dal-í 
e Gala en Cadaqués e de 
Gala no castelo de PuboL 
As fotos van acompañ.adas
de comentários- nos-que se 
plasman as lecnhranzas de 
fotógrafo, os diáfogos ~ 
p1ntor e a criaci(}n_artística7= 
entre os dous. At:é-o 2. de 
Xanei:ro. 

Crcw CLÁSICO 
O Venres 29 poderemos es
coitar, ás 20.30 na igrexa: 
de San Domingos, ao Cuar
teto Manheim, e no e.e. 
T arrente Ballester, á mesma 
hora a Galdo Vigo (plano). 
O Mércores 3, ás 20:30, no 
C.C. Torrente Ballester, dá 
un concerto a Agrupación 
Lírica Ofélia Nieto. 

CEMPÉS 
Este grupo musical galego 
tocará o Sábado 30 ás 20 h 
na Malata. 

V A1S DE STRAUSS 
Concerto de ano novo, o 
Xoves 4 de Xaneiro en San 
Xulián, ás 20:30. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

TERESA BRUTCHER 
Colga as suas pinturas na 
galeria Nova Rua Arte. 

!MAGO ANTIQUA 
Mostra arqueolóxica na sa, 
la Porta Miñá. 

EsTAMPA 2000 
. Exposición colectiva no 
centro de gravado Aguatinta. 

Poderemos ver, entre o Venres 29 
e o Domingo 31, na CORUÑA, 
no cinema Los Rosales a fita Isoli
na do Courel. En LUGO, no ci
nema Yelmo, proxectara-se Coni
ña imposible; en ÜURENSE no 
Novocine, Cuba Libre. En PoN .. 
TEVEDRA, nos Multicines ABC, 
poderemos ver a fita The End. No 

cinema Gaya, en FERROL pro
xectara-se La vida es un dolor. 
No Valle Inc/án en SANTIAGO 
Paranoia Dixital. E no cinema 
Centro de VIGO, Afonía.En VE .. 
RIN, no cinema Buenos Aires este 
Xoves 28-podemos ver as fitas Go-- ____: 
ruña j~osible;: Sei qu~n es e ~ -
Nuest;:~~stas~ .. + ~ ;;-

anos; e referéncias xeo
gráficas. 

•MÚSICA 

MORROVISIÓN~ 
(Sen comentários) ~:::E_ste 
ano moitas e agradáheis 
surpresas. Este Xoves l;~ no 
Clavfcembalo ( Cluoe de 
Arte e Música) ás iE.Je. -~ ~ 
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Esperando a 
Godoté a 
obra que 

cenifica 
Ultramarinos 

deLucasno 
teatro Galán 

de 
SANrlAGO 
esteXoves 

28. 

neiro, na gaieria Sargade
los. 

EsPAZCS ALTERNATIVOS 
Dentro do Plano de arte · 
Xove que o concello de 
Pontevedra e a A.X. Ínsua 
organizan, até o 15 de Xa
neiro. Na taberna O Quin
teiro (Ponte Bora) Raquel 
Sánchez colga os seus de
buxos; na taberna Feira Ve
Ua (Praza da Verdura 12) é 
Lucia Cuba quen mostra · 
as suas fotografías; no pub 
Atrium (Marqués de Aran
da) Luísa Fernández ex
pón as suas pinturas; e na 
Mandrágora (Dona Tarei
xa), atopamos a Sara Gon
zález cunha intervención. 

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

EDUARDO NARANJO 
Baixo o título Realismo, sen
timentos e soños esconden-se 
cincuenta e cinco cadros 
que repasan a vida e obra do 
artista, un dos máximos ex
poñentes do realismo pictó
rico, de realidades, de senti
mentos e tamén de solios. 
Do expresionismo ao realis
mo ou surrealismo, sempre 
na busca do sentimento. Na 
sala de arte Gagos de Mendo
za, até o 14 de Xaneiro. 

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

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 
rnostra Arte na rua. 

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

As LMAXES 
DECASTELAO 
Podemos contempla-la, de 
Luns a Venres de 19 a 21 
h, no teatro Principal até o 
mes de Xaneiro. · 

Póvoa do C. 
• EXPOSICIÓN$ 

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

Redondeta -
• EXPOSICIÓN$ 

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

Ribad.ávia 
• EXPOSICIÓNS 

ETIOPIA: 
AS TRÍBOS DO SUL 
Mostra que podemos visi
tar na Casa da Cultura. 

Outono Fotográfico 
Rematado particamente, fica alguriha ex
posición. En ÜURENSE podemos con
templar Cara a cara, con Henri Cartier
Bresson como centro, na sala de exposi
dóns da Fundaci6n Caixa Galicia, até o 31 
de Decembro. E Incéndios, morte da te• 
rra, prémios e participantes no concurso 
convocado por Xevale, na Casa da Xuven
tude de CHANTADA.. 

VIII PRÉMIO DE PoESIÁ 
Suso V AAMONDE 
A Fundación "O Gr.elo" Amigos de 
Gal icia, cowoca este certam~ _iecque 
poden concorrer poetas ou esgitores 
de calquer nacionalidade a eefidición 
de q_ue presenten OS Sel!S ttaballos en 
galego e non teñan publicado nengun 

-~SCARAS 

. :p;int;~OO'.slfo~cord·draw, manexo 
"'·"TI.e 11caner.) i"@I[art1Elo pol0 1icenciado 

. etLBe1as=Artes Xosé Vixande, cunha 
dumer-n=:oe "4 meses (32 horas), todos 
os Venres de 20:30 a 22:30 h. O prezo 
é de. 3 .000 ptai para os sócios e de 
3.500 para os que non o sexan. No 
mesmo centro-Antonio Fernández 
(técnico electionico) imparte un curso 
de Rep_aración de Electrodomésticos, os 
Luns e MrnéOCores de 19:30 a 21 h. du
rante 3 meses (3 horas sernanais) e un 
prnzo por-mes de 2.200 pta. para os só
cios e de 2. 700 para. os. non sócios. Os 

_Martes e=-Xo:Ve&de 21 h. a 23 e os Sá:
. bado~dell1in'.4h. desenvolve-se un 
curso aeOiiintaGión Laboral (busca de 
empregor-oonl&:ción de currículo, car
tas de.a.presentación, _entrevistas, etc .. ) 
cunha duración de 8 horas e un máxi
mo de-asistentes de 12, con expedición 
de certificado de asisténcia e un prezo 
de 2.000 pta. para os sócios e de 2.500 
para quen non o sexa. Máis informa
ción na secretaria do C.V.C. de Vala
dares ou no teléfono 986 467 053. • 

Que forman parte dos fon
_:-d_os_da F undación..l3..rane ll, 
· onde p.oderernos olla-las, 
--pr9cedentes de Guatemala, 

Semana de teatro amador de Verin 

o MURO OCIDENT AL 
Título da mostra fotográfi
ca de Mihal Ronnén, na 
igrexa da Magdalena. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

FRAXILIDADE FUNDIDA 
Mostra de vidro artístico 
contemporáneo, na funda
ción Caixa Galiza até o 12 
de Xaneiro. 

TERESA ARROJO 
Expón as suas obras na-ga
lería Espa.zo 48, até o 15 de 
Xaneiro. 

]ORDI AlcARAz & 
MÁRIO DE AlGUASVIVES 
Mostra doble destes atristas 
na galeria Trinta, até,o 10 de 1 
Xaneiro, cornposta por unha 
instalación, fotografías e es
culfuras. O primeiro traballa 
con cerámica, metacrilató, 
pedra, vidro e incluso auga, 
e os seas cadros e esculturas, 
oferecen-se como xogos me-

-=Venezuela, México, Cana/ 
dá ou África, ademais-de 

- duas novas: Munki, proce
~~re de::> Zair~ e o t:ci_~_::. 

b~, escultura cumulati~. 

- Podemos disfrutar de toda unha se
mana de teatro na Casa da Cultura, 
da que só restan as acruacións se
guintes: este Xoves 28 Berrobam
bán apresenta Diariamente; o 

Venres 29 será levada a cena Anti· 
gona, por Teatro Palimoco; e para 
rematar Dequenquén cenificará 
A.qui non paga ninguén. Todas as 
actuacións son ás 20:15. + 

..CASTILA O, 
~AEÜBRA =~ 

As~fuiRI-l!ccións Cas[ela~ 
-C_qixa Galicia e o Concello 
patrocinanesta. rnostra que 
podefI!...OS ollar na igrexa de 
_Sa1l±:l3.omingos de Bonaval e 

tafóricos, irrumpinch en to- _ q._ue- l0:1 -~ncebida eomo 
das asordes da nosa ~reep- iinha-vi5-ién total do art:!_s
ción (oído, vis.ta.Jae-10., . . . . - ""ta escntor -e. políti~~ 
N.o_segundo, que ademáis da 190-B at~ a su.a morte en 
escultura tamén se adica á--1.9-50.. T estemuñQs escritos 
fotografía e ás novas t~o- - . ~ gráficos e. amplísimo ca-
loxias, podernos atopar na tálogo oon cronoloxi~ e bi~ 
sua obra espazos· neutr.os, hliografia da sua obra. 
deshumanizados, que nqs 
fan pensar en toda. unha to
pografía de non-lugares. 

COMPOSTELA, 
UN ANO DE VOZ 
Mostra fotográfica que pode
mos ollar no Museu cio Povo 
Galego, até o 6 de Xaneim~ 

RAMáNDIMAS 
As fotagrafias de Galicia en
globan as obras deste artista, 
que poderemos contemplar 
na Igrexa da Universidade. 

MONDOPHRENETIC 
-o CGAC, até o 14 de Xa-

- neiroJ serve de cenário para 
ANTÓN P A TIÑO esta rnostra. O bloque de pi-
Poderem6s contemplar a sos ten. o mesmo aspecto en 
su.a mostra pictórica até o todas partes, pero alberga 
1-2- de Xaneiro de=2001- na ~ m1ha grande variedade de 
galeria SQC. vidas. A uniformizaci6n que 

ANTÓNIO QUESSADA 
Tres décadas de pintura titula 
a sua mostra na Casa da .Pa
rra este ourensán-radicado 
en Vigo. O seu quefucer nen 
só abranxe a pintura, senón 
tamén a. escultura e .a seri
grafia. Até o Domingo 31-

provoca o proceso de globa
lización po que estamos su
midos. E unha exposición 
multimédia, que en termos 
xerais fa1a 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 gue.oferece 
unha experiéncia diferente a 
caaa visitante,-segundo opa
pel que este asuma ao en
frontar-~ á instalación. 

ARTISTA FRANCESES E 
ITALIANOS 
Nas coleccións dá..FUildación 
Arco e CGAC gue.~os 
ollar neste último cent:ID;-até 
o 7 de Xanejm, .cifil..motivo 
das semanas.g<h€adas a Avig
noñ e Bologna. Obras de 
L~ Alberola, G. Barbier, J
CRt:ar~ Cb.._13okanslG, D. 
Buren, F. elememe, M. 
Manzeili, M. Merz,. G. Peno
ne, Salvo, G. Anselmo, F. 
González-Torres, L. Cecchi
ni, G. Rousse ou E. Sighice
lli. T amén no CGAC e até 
o 7 de Xaneiro, se encontra a 
mostra fotográfica de Floren
ce Paptdeis na que a acción . 
do cotiá cobra un protagonis
mo por veces desacougante. 
E a de fotografía e vfdeo da 
londinense Sarah Dobai, até 
o 7 de Xaneiro, que nos situa 
na fronteira ente o animado 
eoinan~o. 

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

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

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

•TEATRO 

EsPERANDO A ÜODOT 
Cenificada por Ultramari· 
nos de Lucas este Xoves 
28 ás- 22 h. no Teatro Ga
lán; nun pátamo, ao pé 

- dunha árbore, aous homes 
agardan por Godot. Godot 

- -nunca chegará. 

O Saviñao 
• CONFERÉNCIA 

ARQUEOLOXIA 
-.:_GALEGA: MÁMOAS, -

CASTROS E ROMANOS 
_ - A ca~gcr-d!! Felipe~'l'!_as, 

director do rnuseu arqueo-

lóxico do Castro de Vila
donga, o Verues 29, ás 20 
h., no salón de actos da so-
ciedade recriadva e cultu
ral Círculo Saviñao. 

Soutomafu.r 
• EXPOSICIÓNS 

ENCARNAClóN
DOMINGü 
Podemos ollar as suas pin
turas até finais de mes no 
Castelo de.5ta vila. 

Tui 
• EXPOSICIÓN$ 

MARGA PORTELA & 
XESus SANTIAGO 
Mosttan as suas pinturas na 
Área panorámica, até o 16 
de Xaneiro. 

COLECIV A DE NADAL 
Esta mostra, organizada pola 
galería de arte T risquel 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 
• EXPOSICIÓN$ 

MEMÓRIA 
DA EMIGRACIÓN 
Título da mostra que reune 
unha importante série de 
materiais relacionados coa 
emigración, desde fichas dos 
emigrantes até publicacións 
e fotografías da época rela
cionadas con Yedra e as suas 
asociacións na emigración. 
Até o 31 de Decembro. 

Veri 
• EXPOSICIÓN$ 

BALDOMERO MOREIRAS 
Colga as su.as pinturas na 
Casa do Escudo, até o 15 de 
Xaneiro. 

Viana do Bolo' 
• EXPOSICIÓNS 

PIQUICO 
As suas pinti.tr~ e-escultu-

Florence 
Paradeis e 
Sarah Dobai 
mostran as 
suas 

Jotografia...._~~~~~~· 
noCGAC de 
SANTIAGO. 

ras estan·-exE1.U_gas_no:::...Café = -
Caracas até Pebreiro. · 
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AKede 

Vigo 
• EXPOSICIÓNS 

FÉIRA 
DAS ARTES PLÁSTICAS 
Mostra colectiva, até o 5 
de Xaneiro, na estación de 
Renfe . 

ARTISMO 2000 
Mostra que podemos con
templar na Fundación Cai
xa Galicia. 

P AISAXES CÉLTICAS 
Nome da mostra de Roger 
Sainz, que colga na Cova 
dos Ratos até finais de mes, 
organizada pola A .C . Ca
leidosc6pio. 

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

SEGUNDO ÜUTIÉRREZ 
Mostra as suas esculturas, 
relieves e táboas na galería 
Androx. 

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

P AISAXES CÉLTICAS 
Nome da rnostra de Roger 
Sainz, que colga na Cova 
dos Ratos até finais de mes, 
organizada pola A.C. Ca
leidosc6pío. 

lNTERVENCIÓNS 
URBANAS 
No bairro de Teis, fruto da 
colaboración da Xeréncia de 
Urbanismo Municipal e a 
Faculdade de Arquitectura 
da Coruña, e que podemos 
ollar na sala de exposicións 
do COAG até finais de mes. 

Integración 
MU<no más 

que SUMAR 

CAIXANOVA 
www.caixanova.es 

A ufiión das caixas de aforros de Vigo, 
Ourense e Pontevedra xa dispón dun si
tio electrónico, ainda que a portada está 
en castellano. Con tnfonnación i.Jtsli.tu~ 
cional, lista de oficinas, resultados dos 
exercícios contábeis anteriores, informa
ción sobre a Escola de Negóclos e o nú
mero de información telefónica.• 

Cristina Pato 
toca o 

Venres 29 
en VILALBA. 

CARME CHACÓN 
Titula as suas instalacións 
Wood blood e poderemos 
velas, até o 14 de Xaneiro, 
na Casa das Artes. 

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

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 sorte 
de pintura total. 

ARTE PARA LEY AR 
Mostra no centro múltiple 

de arte Visual Labara (Ló
pez de Neira 5} que conta
rá cun número moi amplo 
de artistas e obras expostas 
( +50 +5000), até o 12 de 
Xaneiro. 

•MÚSICA 

CONCERTO DE NADAL 
O Venres 29, ás 20:30, no 
auditório do C.C. Caixa
nova, actuarán: a Coral 
do C.V.C. de Valadares, 
interpretando obras de 
Silcher, Mendelssohn e 
populares; continuará a 
Coral do R.C. Náutico, 
con pezas de Rossini e 
Rey Rivero; prosigue a 
banda Unión musical de 
Valadares, con pezas de J.' 
Rodrigo e Strauss; e pe
cha o acto a banda e os 
coros conxuntamente, 
con obras de Verdi, To
rroba e Weber. 

ORQUESTA CLÁSICA 
DE VIGO 
O Sábado 30, ás 20:30, no 
teatro-sala de concertos do 
C.C. Caix.anova. 

•TEATRO 

HER O.ES 
A cargo de Chévere, con 
Miguel de Lira, Patricia de 
Lorenzo, Manuel Cortés e 
Xron no reparto . Este Xo
ves 28, no C.C. Caixanova. 

CONT ACONTOS 
O Sábado 30 e o Mércores 
3, sesións de contacontos 
para os máis miudos na li
braría A Caixa de Pandara 
(Triunfo 1) a partir das 
18:30 a cargo de Faisca. 

MADRUGADA 
Poderemos ver esta obra, o 
Xoves 28 no teatro-cine 
Fraga, dentro do ciclo Vi
go en 6 actos. 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

CARLOS 
ÜON<;ÁL VEZ DURÁO 
Mostra de pintura na gale
ría Arcana, até o 15 de Xa
neirn. 

Do AÑIL Ao MÍN10 
Pinturas de Xaquin Cha
ves, até o 7 de Xaneiro, na 
Casa da Cultura. 

Vil alba 
•MÚSICA 

SINFÓNICA 
DA FILÁRMONICA 
DELUNGANSK 
Actuan o Xoves 28, no au
d i tório municipal Carme 
Estévez. 

CRISTINA PATO 
A gaiteira 'ourensana toca, 
o Venres 29, no Auditório 
Municipal. 

Anúncios d.e balde 
• Oferece-se P!lr-ª traballar coryio 
técnico en reparación e configura,. 
ción de computadores, ampla expe
riéncia, disponibilidade 24 horas. Telf. 
630 700 769. Héctor 

• Alúgase casiña en Sárdoma (Vi
go), prezo económico. Telf. 986 415 
666 / 986 468-995. 

• Oferece-se para traballar como 
decoradora de Interiores, ampla ex
periéncia, disponibilidade total. Telf. 
630 700 769. Cristina 

• Eco-tenda, comercio solidario, 
venda de produtos de artesanía, 
hostelaria, hortalizas e verduras fres
cas ecolóxicas por encarga segundo 
estación e colleita, elaborados por 
persoas con autismo que traballan na 
Ulla. Visita-nos nas Galerías Alfredo 
Brañas en Santiago de Compostela, 
de Luns a Venres de 10:30 a 13:30 e 
de 17:00 a 20:30 ou na páxina elec
trónica: www.abranha.com 

• Amenizamos vodas, bautizos, etc. 
Contamos con diferentes fonnacións 
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 camarelro/a con ex
perléncla 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 •.. mol barato e pequeno. 
Telf. 610 248 179. 

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

• Empréstimo de películas en for
mato DVD. A Casa da Xuventude de 
Ourense ten este novo servizo para 
os sócios. E para os que non teñan o 
aparello na casa existe tamén a posi
bilidade de velos na própria Casa da 
Xuventude. 

• Merco gramática do portugués 
xa usada, de Lindley Cintra ou de Pi-

lar Vázquez Cuesta, ou ambas. Ra
zón no telf. 981 697 523. 

llTroco clases de inglés por clases de 
informática en Vigo. Tlf. 600 279 710. 

•Encomenda já o caderno "Conhecer
mos Carvalho Calero" editado pala 
Funda~n Artábria para recordar unha 
figura chave da nossa cultura aos dez 
anos da sua morte. Ameno e didáctico, 
55 pp. tamanho A5, ilustradas. Preci;o 
por caderno, 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 Perro!. 

• Abriga-te co suéter de algodom, 
de manga cumprida e con capuz 
bordado ao peito co escudo da Ga
liza de Castelao. Talhas XL e XXI, em 
azul ou preto. 1 unidade, 3.000 pta. 
máis 600 de gastos de envio. Máis de 
umha unidade, acrescenta ao pre~ 
dos suéters 1 00 pta. máis de gastos 
de envio por unidade. Encomendas a 
Artábria no Ap. 570 de Ferro!. 

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

• Mardlgras. 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 BLJmer. Visítanos! 
Estamos na Travesa da Torres 8 da 
Coruña e no http://mardigras.8k.com 

• Somos un clube da amizade por 
correspondénéia. 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. Animádevos. Estamos agar
dando-vos. Escibide a: El Club de la 
Amistad. K/Ekonomia 17 42 izq. 
48.902 Barakaldo (Bizkaia) 

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

• Ciberinnandadé da Fata. Na Gali
za, en galego. Na rede, tamén. Pro
mocionamos e organizamos envíos de 
correos electrónicos pregando o uso 
da nasa lingua en internet. Estamos 
en http://www.ciberirmandade.org 

• Uxo Urbano. Venda por correlo. 
Punk, hardcore, ska, ... Esan Ozenki, 
Notomorrow, W.C Records, Dischord, 
Liquidator, Fragment, Sons de Luita, 
El Beasto, Potencial, HC, Boa ... Pede 
catálogo gratuito: Apdo. 304, 15700 
Compostela, correo electrónico: li
xourbano@mail.com, portal: go.to/li
xourbano. 

•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. Dispoñibilidade 24 
horas. Telf. 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 Ferrol e comarca. Tfno 619 
488 761. André. 

• Preciso contactar con profeslo
nals de fontanarla e calefacción 
para instalar unha calefacción de 
chan radiante, alimentada con 
bomba de calor na Estrada. As per
soas interesadas poden chamar a 

. Dario aos telf. 61 O 784 780 I 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 mellor rodear polo camiño que 
perderse polo atallo" ... n ditos popu
lares por 140 pesetas en selos. (Tfno. 
677 383 800). 

• Muller séria e responsábel, tra
balladora, brasileira con permiso de 
traballo, oferecese como empre
gada no fogar. Agarimosa cos ne
nas e anciáns. Zona Neda, Ferrol 
ou Narón. Razón no telf. 619 488 
761 . 

• Vendo AX 11 TRE en bon estado. 
Culata e amortiguación revisadas. 
Neumáticos Michelín novos. 200.000 
p~setas. Próbeo sen compromiso. 
Santiago. Tfno 654 046 453. + 

Colfeuse, de Patrick Lecon
te; La Femme d' á Coté, de 
Franc;ois Truffaut; e Noce 
Blanche, de J.C Brisseau. 
Eduard Resbier (Barcelona, 
1968) mostra a sua pintura, 
da que· destaca a captación 
da luz e a utilización de un
ha velatura xeral. As tres 
mostras nas distintas salas 
da galeria Mário Sequeira 
(Quinta da lgreja-Parada de 
Tibaes) até o 15 de Xaneiro. 

Bar.e, el o na 
• EXPOSICIÓNS 

PETEIRO 
Ten unha mostra de óleos 
e serigrafias, na sala do BB
V A en Bergara 11. 

Vilanova de A .• ñecer no Claustro de San 
Francisco. 

delas presentadas na Sot- Madrid 
heby's Art Foundation de 

• EXPOSICIÓNS 

TITOÜUBIÑA 
Expón as suas pinturas na 
galería Un Sitio Distinto, 
até o 31 de Xaneiro. 

Vitar de Santos 
• EXPOSICIÓNS 

Xun.queira 
de Espadañe.do 
• EXPOSICIÓNS 

. RIBEIRA SACRA 
PAÍS 00 BIBEl 
Mostra fotográfica sobre a 
bisbarra no Mosteiro. 

Amsterdan, das que esta • EXPOSICIÓN$ 
mostra 24 aguarelas, facia 
parte. Mathilde ter Heijne XURXO LOBATO . 
(Estrasburgo, 1969) ten un- O museu Colecciones leo · 
ha instalación con dous ma- - -(Zorr.illa 3) acolle a sua 
nequins The two chosen ones obra fotográfica baixo o tí-
e a proxección de vídeo Ne- tulo El color del sur onde 
arly lost para o que proxec- rep-ata con proximidade e 
tou a sua própria identidade sen anestesia a inxustiza e 
na das actrices de fres fitas pobreza na que viven moi-
coñecidas: Le Mari de la tas persoas no mundo.• 
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A cor do Sul, 
mostra 
fotográfica 
deXurxo S. 
Lobato en 
Madrid até 
o 14de 
Xaneiro. 

UNHA DÉBEDA 
MEDIOAMBIENTAL 
Mostra fotográfica, no Mu
seu da Límia. 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

V Encontro teatral de Camariñas 

Viveiro 
• EXPOSICIÓNS 

PRIMElROS MORADORES , 
Mostra que poderemos co: 

V ANESSA BEECROIT 
Nada en Génova (1969) , 
notabilizouse no 94 através 
de performances públicas, 
normalmente xovens mulle
res, ainda que na fase inicial 
realizou aguarelas, algunhas 

Comezou o pasado Martes 26, e as 
representacións véñense realizando 
na praza do Concello, coas seguin
tes actuacións: o Xoves 28, ás 20 h. 
A.qui non paga ninguén, cenifia¡
da por Dequenquén; Talla Teatro 

apresenta o Venres 29, ás 17 h., 
Menos Lobos; o Sábado 30, ás 20 
h., Máfia será levada a cena da 
man de Teatro Ullán; e remata o 
Domingo 31 coa representación de 
Pif!OChi.o, por Títeres Cachirulo.+ 

• 

• 

• 
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· · . Un proxecto histórico: a· edición crítica das 

1 : Obra literaria 
2: Sempre en Galiza 

· 3: Escritos políticos · 

4: Oratoria 
5: Diario 1921. 
Escritos sobre arte 
6: Epistolario 

Obras de Castelao 
xa a di'sposición de todos 

EDICIÓN DO 

CINCUENTENARIO 

1: Cronoloxía. 
Entrevista. 
Bibliografia 
2: Biografia. Estudios 
sobre a obra escrita 

V:/~·~·:·',-' -:' . -_- Libr~s _de arte e arqµitecttir~ __ en Ed,itorial Galaxia . ·. 

Basilio Cegarra 
Guía e rutas da arte 

6 tomos: Épocas e estilos, Santiago de Compostela, 
A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra 

José R. Soraluce Blond 
Guía da arquitectura 

X osé F emández F emández 
O arquitecto Pedro Mariño Ortega 


