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Edición críticá.das Obras por Henrique Monteagudo. 
de C¡stel~o: oito tomos Un proxecto histórico, · 

edi?dos por * • ,. • a disposición 
un equipo de todos. 

de especialistas, , Unha publicación 
coordirrados e 1>1T "R1~1 6~L"x',, imprescindible. 

Ganderia, pesca, tren ... . -. Máis de 800 soldados 
: ., . .. ,.. . 

du terroris.m©? ··· ·,: .. '.:. _.:, 
... . .. . ~ . , - galegas expuxéronse 
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Un .enve~enado oportunism qµe pren~nd~ exten~er a· tod~· a socí.eda, a radiacións 
en Cosova 

(Páx. 4) 

de a, d¡námica. do ClJldterrorisrno com'? ~nis:o ~pehsarriento' posíbel~ q_uer. 
facerse dono d~ atehda 'política dun pafs atenaza4o; poi: mt1ltiples4 nro, 
blem~. Visto º· visr0; se o PSOE gaJ<;g~ -se~·deiXa 'C.ap~t~~~ p lo ~i;- ' r. • 

tanté d~ base· Fr~cisce Vázquez, qúe ~ .. Q ·tñMloE; atj.eté, de frágá ·pan(.- ) . 
revalidar a maiorfa ab_soluta, tüdo p9'f~ · suceder._ Me~nip 9:su!fealismo ... ·, . ~~~~~~~~~~~ 

. de que, ~ando o país está at~nazado J10f filávísjrno.s ptoElema.~; (;:ps que- . ·. . Nen O· BNG asinará 
se xoga a sua viabilidade ecoi:i§mica, ; se éste{ia ·fac~¡;id9 · o p~ipé de . • 
procurar unha clasi(íq1ci6n das for:zaS,polí~i~as· democ~tica.S S~gt:µlao . o pacto PP·PSOE en máis 

· os matices políticos que inttoduce á ~ua. i;neq'uívoca ·posidón eontra º -, -·~ concellos, ·nen 0 PSOE 
terrorismo. 1Porqµe o~ galegas estamos <igobiádos; entr~ outcis' razóris, 
pola viabilidade de dous sectores ponteirós que son trabe da.nosá' e~o,· o aprésentará 
nomia, a agrogadeiria e a pesca, e a maiores a posta: en pé dU.u 'siS~erha 
de comunicacións (trens, estradas, ... ) que nos tiren do século XIX. Aí o ' (Páx. 5) 
engano, a trapela, as causas mal feitas son flor de cada dia dun govemo 
popular · impotente cando non director da desfeita. E se' de uso do anti,· 
terrorismo como luva de quita e pon hai que falar, lémbrese o que fixo 
a TVG nos telexomais odia que se firmou o papel mallado do tren en, 
tre Cascos e Fraga: abrir os informativos e adicarlle os dez primeiros 
minutos aos grandes apertas, ainda que esa mañá ET A asasinara a un 
concelleiro popular en T errassa. Es'tropeáballes a foto eleitoral. • 

Os orzamentos para 
equipar o ensino público 

reducidos á metade 
(Páx.8) 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 4 DE XAN~IRO D-E 2001 

A Xunta organizou un envio clandestino de reses mortas pero non improvisou todo o dispositivo, pois levou até o lugar grandes cantidádes de cal viva, como se apreza no foto de 
embaixo. As imaxes que se incluen nesto reportaxe fÓron cedidas polo concelleiro do BNG Manoel Bello. 

* G. LUCA 

· Mesia tivo que saudar o aninovo de . piquete na mina de seixo do Monte da Granxa en 
Lanzá. A Xunta acordou apresuradamente e con nouturnidade enterrar ali as reses mar
tas que dinque non pode eliminar o crematório de Ourense, o unico que existe no país. A 
choiva lavou .e remexeu o vertedoiro -que en poucas horas emponzoñaba o aire da parro
quia. Ante a protesta, a Xunta _recoñece que será preciso adecuar o vertedoiro para que 
reciba ainda máis reses martas. Son moitos os que se perguntan a quen se lle pode aco
rrer a idea de facer un enterramento no centro da riquísima comarca gandeira de Mesia. 

as guerras agraristas avisábase 
con fogueiras. Agora hai teléfone 
celular. Unha chamada e virán a 
correr das casas de Lanzá, Célti
gos, Vitre, Santalla e outros lu
gares e parroquias de Mesia e 
Ordes. Trátase de evitar novas 
descargas de reses martas na 
mina de Erimsa, un desmonte de · 
seixo para unha fábrica de orde
nadores en Holanda. 

Aproveitando que a explotación 
leva un tempo abandonada, un 
primeiro camión remorque en
viado pola Xunta, chegou o 28 
de Decembro á noite, acompa
ñado por unha patrulla da Guar
dia Civil, e deitou sobre a parte 
·alta da mina 30 vacas en estado 
de descomposición: Depois es
traron cal sobre as reses entei-· 
·ras (nen unha cabeza cortada), 
pasaron unha capa de terra xa
brenta por riba de cornos e pe
suñas revirados contra o ceo. 
Non moita, porque estaban de 
camiño outros nove camións de 
seis eixos coa mesma carga. 

Alguns veciños acodiron atraidos 
polo barullo da manobra noutur
na sobre a pista estreita e as lu
ces azuis do coche patrulla, pero 
os gardas mandáronos de . volta 

.1 ' • 

dende as duas cancelas de 
Erimsa, que é· dómínio privado. 

A choiva foi quen ·realmente deu 
a alarma: removeu a saba de te
rra vintecatro horas depois e 
apareceu unha podremia vis
guenta. O programa de descar
gas da Consellaria de agricultura 
faciase contra relox. A partir do 1 
de Xaneiro seria obrigatório ana
lisar e destruir" por incineración 
as vacas martas nas granxas. A 

cabana galega pode dar diaria
mente entre 150 e 200 reses 
mortas que de sempre se sote
rraron nas granxas pero que a 
aparición do mal das vacas tolas 
volveu material para a autopsia. 

Ilegal antes e despois 

"Segundo explica, a Consellaria 
recorreeu a estes enterramen
tos para resolver o colapso da 
única planta de incineración 

que funciona no país -sinala a 
secretária xeral do Sindicato 
Labrego Galega (SLG), Lidia 
Senra- . Pero coa lexislación na 
man, calquer animal de máis de 
12 meses, con independéncia 
de que teña contraido ou non a 
EEB, non pode ser enterrado. 
Estes enterramentos apresura
dos non cumpren as normas da 
Xunta nen antes nen depois do 
1 de Xaneiro". 

Quen programou a operac1on 
dende a Xunta contaba coa 
nouturnidade pero tamén coas 
xeadas. As baixas temperatu
ras gardarian o segredo do en
terramento ilegal ao facer máis 
lento o proceso de descompo
sición. Pero a borrasca do 
Gran Sol trouxo vento sur, tem
peraturas mornas e choiva 
arreo. As forzas da natureza 
acordaron denunciar o atenta- . 
do e mentres a arroiada enxu
rraba a cal co xabre o t~rmó
metro . alto apuraba a podrémia. 

A menos de 500 metros da trin
cheira do Monte de Granxa, o 
lugar escollido pola Administra- , 
ción para tapar. os corpos baixo 
suspeita, vive Xaime Pérez Fro-

Pasa á páxina seguinte 
'""- . ~, \ • ' 1 
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Vén da pixina anterior 

bas: "Sábado, as vacas xa non 
querian coller o ·camiño ao pra
do que pasa a rente de mina. 
Fedia que alcatreaba. E esa 
mesma tarde chegaron tres ca
mións máis con trinta ou coren
ta vacas cadanseu e moito saco 
grande de fariña. Tanto como 
nos machaca Sanidade a diário 
e eles si que poden vir botar 
merda aquí". 

Non viron máis camións porque 
toda Mesia montou un piquete 
na entrada da mina. "Quixéron
se meter a líderes de sanea
mento e montaron un tío -di o 
crego Pedro Santos Canosa-. 
Segundo a estatística, morre o 
1 % da cabana cada ano, o que 
pode dar unas douscentas re
ses cada dia. Ben se ve que 
non tiñan instalacións para quei
mar tanto. Depois teñen a idea 
de enterralos na mina a ceo 
aberto de Lanzá, que é un mon
te arxilento no que está o na
cente do ria Moruzo. Contami
nar ese rego é levar o desastre 
a todos os lugares que baña, 
deica desembocar no Tambre. 
E asi até o mar". 

Invita a Xunta 
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Á beira da estrada N. 634 de 
Curtis a Santiago, en Lanzá, na 
volta do Monte de Granxa no 
que nace o rio Maruzo, catro to
cóns de castiñeiro espetados 
arrefecen ao carpo de garda. 
Nunha saba branca escreberon 
con tinta negra Hoxe, churras
cada gratis, paga a Xunta e co
sérona sobre duas varas de eu
calipto. Os turnos son coma nos 
mercantes: de tres en tres ho
ras. No piquete comentan que 
mentres o Conselleiro comia un 
filete diante das cámaras de te
levisión ou agasallaba un ca
mion con solomillos e viño na 
praza da Latina de Madrid, o 
monte de vacas mortas subia 
de altura e reclamaba unha so
lución legal imposibel coas nor
mas da Xunta na man e as pro
mesas de rigor e seriedade sa
nitária que repartia Fraga en to
dos os telexornáis. 

A empresa proprietária da mina, ERIMSA, negou que tivese concedido permiso para realaar os enterramentos na sua propriedade. 

que interpretar como que non 
estaba preparado, ou como é? 
Por que actuaron ás agachadas 
se non había nada que tapar, 
como di a Xunta? Agora ternos 
que crer como di a Consellaria 
que aqui non viran deitar mate
rial de risco. Quen o sabe? Nen 
un só dos animais que botaron 
na trincheira tiña a cabeza cor
tada. Todo isto aconteceu un
has horas depois de a Xunta 
asegurar que non había proble
ma de recollida de reses". 

'Nen nos tempos de Franco1 

A Federación de Empresários 
Produtores Lácteos (Feplac) 
denunciou públicamente o 1 
de Xaneiro o risco sanitário do 
depósito de Lanzá. Dende a 
Xunta responderon decontado 
con inspeccións exaustivas 
sobre as g ranxas da directiva 
da Feplac. 

destas inspección que duraron 
seis horas comenta: "Nen nos 
tempos de Franco se atrevian 
a asoballar desta maneira: co
ches patrulla, as casas arrode
adas e a reconvención no lu
gar dunha amenaza". 

er o problema, anóxanse . con 
nós -di Xosé Lino Bermúdez
Pero controlar a situación, co
mo di a Xunta, non é meterse 
cós gandeiros". 

"De que maneira nos tratan! -
comenta Xosé Lino Bermúdez, 
que leva trinta horas sen pegar 
olio entre o campamento impro
visado á entrada da mina e o 
Concello de Mesia. "Agora un 
comunicado da Presidéncia da 
Xunta di que hai que acondicio
nar ·o vertedoiro o que ternos 

Por riba do bulleiro que lañou a 
choiva hai trinta sacos de cal 
cobertos por un plástico negro. 
"Deitaron poca cal e pouca terra 
e non habia impermeabilizacion 
nengunha -explica Bermúdez-. 
Sangue, graxa e vermes escoa
ron pola canteira abaixo camiño 
dorio Merozo". + 

Os inspectores da Xunta, 
acompañados por tres poli
cias, produciron en cada insta
lación un mandamento xudicial . 
e revisaron e precintaron pa
quetes de pienso, medicamen- . 
to e instalacións. O colindante 
dun dos castigados cunha 

"Facémolo pola ·sua segurida
de", repetían os inspectores 
mentres non moi lonxe do lu
gar da intervención legal, no 
Monte da Granxa, outro ca
mión axexaba o piquete ou 
pasaba de largo con reses 
martas que se podian enterrar .. 
por decreto, sen inspección 
nen guia. "Por riba de Ms tra-

Alguén canta no corpo de gar
da de Lanzá, a disposición 
personal de Fraga para rema
tar coa protesta dos viciños de 
Merza, despois de REDESA 
instalar un tendido de 400.000 
vóltios sobre a parroquia: en
viar a parella da Guardia Civil 
de ·madrugada a algunhas ca
sas. O comentário era de es
perar: "lso si que é coma nos 
tempos de Franco". + 

O vertedoiro de Lanzá é un delito 
O uso dunha trincheira superficial, nunha explotación a 
ceo aberto sobre a cabeceira do rio Merozos, en 
Mesia, para deitar gado morto, é unha decisión da 
Consellaria de Agricultura que vai contra as normas 
que ela mesma establecera para a eliminación de 
Materiais Específicos de Risco en restos de vacún. 

A intensidade propagandística da Xunta para 
convencer· aos consumidores de que dispón do 
mellar sistema de control e análise da UE contra a 
Encefalopatia Esponxiforme Bovina (EEB), fracasa 
neste foco contaminante do Monte da Granxa, 
remexido de cal e bulleiro, con reses mortas lavadas 
pala choiva. A própria Consellaria de Agricultura 
recoñece que a opción do seixal aberto de Lanzá 
para facer o vertedoiro non foi correcta, dende o 
momento en que anúncia que o lugar ten que ser 
ainda adecuado para este fin. De que información se 
valeu logo a Administración para escollar este monte 
furado de Mesia, a alfaia gadeira do país, como 
campa de reses mortas? A mina rasa é o nacente do 
rio Maruzo, na conca do Tambre, e parece unha 
imprudéncia non levar contados riscos do sistema 
que rega Lanzá, Mouto, Céltigos, Vitre, Frades e 
Santalla, entre outras parroquias e' lugares, antes de 
entrar no Tambre por Oroso. 

Pero máis que unha imprudéncia é un delito: a 
Consellaria escolleu a nouturnidade e a protección de 
axentes da forza pública para alonxar testemuñas na 
inauguración da fosa séptica. Correu contra o 
calendário (dende odia 28) para evitar a incineración 
obrigatória do 1 de Xaneiro. Non contou coa abriga de 
cumprir a sua própria norma, que prevé incinerar 
Materiais Espec'ificos de Risco de maneira que 
cometía un ha ilegalidade antes e depois do 2001 ; non 
contou co fedor, coa peste das carcasas apodrecidas 
ávista, cos vermes e a enxurrada; non contou coa 
alarma producida polo ir e vir apurado de grandes 
remarques protexidos pola forza pública; castiga a 
directiva da Federación de Empresários Produtores 
Lácteos (Feplac), con inspeccións domiciliárias de 
dureza inusitada. Coma no aldraxe de alta tensión en 
Merza (Vila de Cruces) a Xunta manda aos gardas de 
madrugada aos que protestan. 

A Xunta comete un delito contra a sua propria norma, 
agrede coa sua decisión a comarca gadeira de Mesia 
e desata un escándalo qve compromete ainda máis a 
produción de carne do país. O modelo de decisión 
administrativa adaptado parécese a todo menos á 
democrácia: é clandestino, molesto, insalubre, · 
arrogante e fatal para a confianza pública. Pero 

probados os danos e a alarma que o vertedoiro 
produce, a Xunta resolve confirmalo. 

Non é a primeira vez que Fraga chama governar con 
autoridade a entestarse ou confunde os mecanismos da 
opinión pública cos da propaganda institucional. Estaba 
na abriga de escoitar a voz dos viciños de Lanzá, que 
viven e traballan a pé do invento séptico da Consellaria, 
pero prefire amenazar con mandarlles a tropa e 
consolidar o abuso; tiña que demonstrar respeito pola 
própria norma pero agarda á noite para actuar coma un • 
ladrón; esperábase da Xunta que defendese a 
apreciación pública da carne galega e traballa en cámbio 
para a desconfianza xeral, como non poderia facer o pior 
inimigo, xusto no momento en que- o Laboratório de 
Referéncia estatal para a EEB advirte que o que eran 
casos aillados poden trascender en epidémia. 

Na Ditadura imperaba a razón de Estado sobre a 
opinión pública, unha diferéncia que ten o seu espello 
na porfia de Fraga por erradicar o mal a golpe de 
sepultalo na canteira mentres o ·alcalde Fraga de 
Mesia, do PP coma o seu homónimo, acampa cos 
viciños ao pé do Monte da Granxa para evitar que se 
consume a desfeita da Xunta. • · -

ANOSA TERRA 



4 GAL IZA 
Mentres en ltália, Portugal· e Alemaña comezaron as investigacións, o Ministério de Defesa español nega calquer perigo 

Oitócentos soldados galegos 
que estiveron en Cosova corren risco de contraer leucémia 
-0- H. VIXANDE 

Os oitocentos soldados pro
f isi ona is da unidade de Fi
gueirido da Brigada Aero
transportábel Lixeira, Brilat, 
que realizaron misións en 
Cosovo, corren risco de con
traer leucémia como conse
cuéncia da sua estadia nun
ha zona bombardeada con 
munición con uránio empo
brecido. Mentres os gover
nos doutros países que envia
ron tropas á zona xa comeza
ron a inve~tigar o caso, no Es
tado español o Ministério de 
Defensa nega calquer perigo. 

cémia e non se estabeleza un
ha causa-efecto entre as bom
bas e a leucémia. 

Dous casos en España 

Se ben o Ministério de Defensa 
nega a existéncia de casos de 
leucemia entre os soldados que 
estiveron en Cosova, a Oficina 
do Defensor do Soldado ten lo
calizados dous. O primeiro é un 
soldado sevillano que estivo en 
Cosovo de Marzo a Xullo de 
2000 e que contraeu posterio
rnente a enfermidade, para mo
rrer o pasado 30 de Outubro. O 
outro caso é o dunha soldado 
doente que agora está sometida 
a quimioterápia. As unidades españolas des

prazadas a Cosova localizá
ronse no Noroeste do país, en 
concreto ao Norte de Pee. Os 
italianos tamén estiveron no 
Noroeste, pero que estes últi
mos perta de Marina .. Ainda 
que todo o Noroeste de Coso
vo sofreu bombardeos con mu
nición de uránio empobrecido, 
a zona c;ie Marina foi a máis 
castigada. Cosova foi bombordeada con munición de uránio empobrecido. Na foto, enterramento de albanese durante a guerra. 

O Ministério de Defensa dixo 
descoñecer o caso da soldado 
sometida a quimioterápia, ne
gou que o soldado falecido esti
vese en Cosova e informou que 
o seu destino era Macedónia. 
O director da Oficina do Defen
sor do Soldado, Francisco Cas
tañón desmentiu ao Ministério 
e dixo que "o soldado realizou 
misións en Cosovo, algunhas 
na zona dos italianos e foi a ra
pidez coa que levou o proceso 
da leucémia o que levou aos 
médicos do Hospital Miguel 
Servet de Zaragoza a pergun
tar se estivera próximo a unha 
fonte radiactiva" . 

A notícia de que seis soldados 
italianos que estiveron en Coso
va morreron de leucémia, fixo 

· saltar a alarma nos estados que 
mandaran soldados ao Noroes
te da província de lugoslávia: 
Franza, España, Portugal, Ho
landa e Bélxica. Ademais, agás 
en Franza -onde non transcen
deron casos da enfermidade-, 
no resto dos estados rexistáron
se casos de leucémia entre a 
tropa. En Alemaña, onde non 
hai casos, tamén comezou unha 
investigación e en Portugal che
gou a pedirse o arresto e o xuí
zo do secretário xeral da OTAN, 
Javier Solana. 

Falta de dados e 
contradicións 

Entre os soldados galegas da 
Brilat non se produciron casos 
de leucémia deica o momento. 
O Ministério de Defensa cifrou 

en oitocentos os membros da 
unidade de Figueirido da Brilat 
que se desprazaron a Cosova 
nunha misión que durou catro 
meses da primavera-verán de 
2000. Estes oitocentos soldados 
corren o risco de contraer leucé
mia. Por outra banda, o número 
de galegas destinados en Coso
va é maior que eses oitocentos 
soldados, pero están destinados 
en unidades de fóra de Galiza e 
o Ministério de Defensa carece 
dunha base de dados que sexa 
quen de oferecer información de 
efectivos destinados en Cosova 
desagregados por Comunida
des autónomas. 

A falta de información do Mi
nistério de Defensa provocou 
a inquedanza dos soldados · 
españois que nalgun momento 
realizaron misións nos Bal
cáns. Sen embargo, a inque
danza non sempre é alarma. 

Un exemplo represéntao o ca
bo primeiro Francisco Xabier 
Casal Rodas, quen estivo en 
Bósnia nos anos 1995 e 1997, 
onde algunhas informacións 
apontan a que tamén se em
pregou munición con uránio 
empobrecido. "Como son do
ante de sangue, fanme análi
ses constantemente, por iso 
non teño temor", explica este 
cabo que· estivo na Brilat pero 
que hoxe ten outro destino. 
"Teño talado con outros com
pañeiros e tampouco hai moita 
preocupación, nestes casos 
sempre se pensa que a un 
non lle vai acorrer nada", en
gade. 

Ao detectarse casos de leucé
mia, en ltália, Portugal e Ale
mañ a comezaron investiga
cións para analisar o problema. 
En España, entroques, o Minis
tério de Defensa asegurou que 

Bombas radiactivas non nucleares 
A clasificación militar do armamen
to que poderia provocar a leucé
mia en Cosova é de bombas non 
nucleares. T rátase dunha clasifica
ción militar que procura eludir o re
xeitam ento que provoca entre a 
populación calquer calificativo de 
nuclear. Mália esta clasificación, as 
bombas de uránio empobrecido 
son radiactivas, ainda que non em
pregan a fisión do núcleo do áto
mo para provocar explosións. 

As bombas de uránio empobreci
do empréganse para rebentar a 
blindaxe dos tanques e levan o 
material na sua ponta como refor-

trase á auga e aos alimentos pro..: 
ducidos con auga contaminada. 

Cómpre ter en canta que as tro
pas destinadas en Cosovo mer
can aos agricultores locais os ali
mentos perecedeiros. lsto dase en 
todos os casos agás o do exército 
norte-américano, que importa des
de os EE UU ou desde Alemaña 
incluso os alimentos perecedeiros. 

Por outra banda, as forzas ame
ricanas instaláronse no Sul de 
Cosova, onde non S'? produciron 
bombardeos. 

zo. Ainda que de radiactividade Foi a OTAN e nom.eadamente o 
moi baixa ao explotar, cando non exército norteamericano o que 
estoupan e quedan perdidas no empregou en Cosova este arma-
terreo oxídanse e entón si expul- mento, ainda que é consciente 
san radiactividade en cantidades do perigo que supón tanto para 
significativas. t¿. ra9iactiyida9e, fíl- , . p. P.9Vº~~iór:i civil pom.o para ps 
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próprios soldados. Os efectos 
das bombas· de uránio empobre
cido coñecense sofradamente 
desde a guerra do Golfo, cando 
centos de soldados norteameri
canos e milleiros de civis iraquia
nos comezaron a sofrer leucé
mias e outros tipos de cancros 
derivados dos procesos de oxi
dación destas bombas. 

"A responsabilidade de deitar 
estas bombas en Cosova é da 
OTAN", indicou Francisco Cas
tañón, director da Oficina do De
fensor do Soldado. Os países 
europeus consentiron que se 
empregasen estas bombas so
bre unha rexión do continente, 
algo que non só afecta aos sol
dados, senón que supón unha 
grave am~aza para a povoación 
civil duran\e moitos anos.• 

non hai casos de leucémia en 
tropas españolas e que nos 
outros países non está estabe
lecida a relación causa-efecto 
entre as bombas de uránio em
pobrecido e a leucémia e que 
por iso non está aberta nen
gunha investigación. Defensa 
unicamente anunciou exames 
aos soldados, ainda que inco
rreu nunha contradición. Pri
meiramente dixo que se reali
zaron 5.000 análises de san
gue e de orina, ademais de 
probas dermatolóxicas, e que 
se farán análises até a 32.000 
soldados. Posteriormente, dixo 
que non se realizaron exames, 
pero que si se levarán a cabo 
no futuro, "máis que nada para 
tranquilizar aos soldados e ás 
famílias". En todo caso, Defen
sa non vai estudar unha varia
ción da sua política de inter
vención en Cosova mentres 
non haxa casos oficiais de leu-

Á marxe das contradicións nas 
informacións do Ministério de 
Defensa, as notícias sobre os 
casos no Estado español e 
neutros países que enviaron 
tropas á zona, a inquedanza 
está presente nalguns dos sol
dados e nas suas famflias. A 
Oficina do Defensor do Solda
do recebiu chamadas de solda
dos e dos seus parentes para 
requerir información e para 
amasar a sua inquedanza. O 
director desta organización non 
governamental, Francisco Cas
tañón destacou que as chama
das "proveñen tanto da tropa 
como dos mandos".• 

A. EtRÉ 

Vitalidade catalana, 
indecisión galega 

"Os cidadáns pedimos solucións e os políticos só nos respon, 
den ·con princípios", afirmaba o sociólogo Salvador Cardús 
na presentación do manifesto de artistas, intelectuais e xor, 
nalistas cataláns contra o pacto pp,psoE. Neste manifesto, 
acusáse aos dous partidos estatais de promover a "exclusión 
dos que procuran a superación do actual marco legal por vias 
democráticas", porque, segundo afirmou Félix Martí, do Cen, 
.tro da UNESCO de Barcelona, un dos 200 asinantes, "en de, 
mocrácia todo se pode defender porque non hai que sacrali, 
zar a Constitución". Contrasta a vitalidade social catalana 
en defensa da democrácia, que vai desde Lluis Llach, ao bis, 
po de Solsona, Antoni Oeig, coa indecisión da sociedade ga; 
lega, mesmo dalguns nacionalistas, que coas suas posturas po, 
den producir confusión.+ 

'!' ' - ' 1 
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O da Coruñ·a puido deberse a un mal entendido entre a dirección e o grupo local 

O BNG non asinará o pacto antiterrorista 
do PP·PSOE en máis concellos 
*A. EIRÉ 

A dirección do BNG segue 
considerando que o acordo 
PP-PSOE "é esencialmente 
un pacto antinacionalista, ex
cluinte e xenófobo", polo que 
está na sua contra e non vai 
aterse a el en nengunha insti
tución. No concello da Coru
ña, o grupo municipal non 
seguiu o acordo da perma
nente nacionalista e respaldou
n o. A causa deste "desmar
que" teria.surdido dun malenten
dido da posición da dirección 
por parte do grupo municipal. 

"PP e PSOE están a usar de 
xeito excluinte e sectário o pacto 
antiterrorista co claro obxectivo 
de obter ventaxas eleitorais e 
partidárias", afirma Francisco 
Garcia, responsábel de organi
zación do BNG. Os nacionalis
tas, tanto BNG, como CiU e 
PNV, con~ideran que, como pu
xo de manifesto o ministro de In
terior, Jaime Mayor Oreja, este 
acorde "pretende neutralizar a 
ofensiva política do nacionalis
mo" e que, polo tanto, estas or
ganizacións non poden asinalo. 

Desde o BNG seguen a avogar 
por un "verdadeiro acorde anti
terrorista", considerando que, 
para que teña tal nome e fun
ción, ten que ser "unitário e non 
exclusivo do PP e PSOE", se
gundo o deputado no Congreso, 
Francisco Rodríguez. Esta foi a 
decisión que tomou a comisión 
permanente na sua reunión do 
21 de Decembro. 

Pero o Mércores 27 de Decem
bro o grupo municipal do BNG 
en A Coruña deulle un inespera
do respaldo a este pacto, apre
sentado polo alcalde Francisco 
Vázquez a xeito de resolución 
como remate do pleno ordinário. 

O voceiro nacionalista, Henrique 
Tello, leu un comunicado con an
terioridade no que se afirmaba 
que este pacto era "claramente 
partidário e partidista" e que a 
adesión que propoñia o alcalde 
significaba unha "instrumentaliza
ción política feíta con talante es
casamente conciliador". Mália a 
manifestar o desacordo co pacto, 
a denunciar a instrumentalización 
política da iniciativa da alcaldía e 
despois de que a dirección do 
BNG decidise non asinalo, os 
concelleiros nacionalistas coru
ñeses optáron por apoialo "por 
responsabilidade institucional", 
en palabras de Henrique Tello. 

O deputado Francisco Rodrí
guez deixou o mesmo dia "moi 
claro" en nome da dirección do 
BNG o rexeitamento ao pacto, 
negándose a xulgar a de.cisión 
tomada polos seus compañei
ros, comprendendo que "sofri
ran unha encerrona impresentá-

. bel" da que non souberon sair, 
algo que xa lles ten ocorrido 
nalgunha outra ocasión pola di
ficu ltade para contrarrestar a 
política propagandística de 
Fcrancisc0- Vázquez. 

O voceiro do BNG no Concello da Coruña, Henñque Tello, xustificou a sinatura do acor
do por "responsabilidade institucional". A.N.T. 

Preocupación no BNG 

Este desmarque do grupo muni
cipal nacionalista de A Coruña 
foi aproveitado por Francisco 
Vázquez para por de manifesto 
a sua "satisfación por ser o pri
meiro concello español que rea
liza esta adesión a título particu
lar". Xesús Palmou, secretário 
xeral do PPdeG mostrou a sua 
"sorpresa" por esta postura do 
BNG no concello de A Coruña, 
ao tempo que tentaba apresen
talo como "un signo da actitude 
pendulante dos nacionalistas e 
da falta de coeréncia e critério". · 

Tamén Fraga terciou, loubando 
a postura dos edís nacionalistas 
coruñeses que, afirmou, "non 
me merecen máis que felici
tacións e gratitude". O secretário 
xeral do PSdG-PSOE, Emílio 
Pérez Touriño, mostrouse conci
liador, pala sua banda, pedíndo
lle ao BNG que o asinase e pro
meténdolle que o PSOE non vai 
utilizalo para "demonizar ao na
cionalismo nen ao BNG" e afir
mando que o PP equivócase se 
"tenta utilizalo contra os na
cionalistas". 

A postura dos edis nacionalistas 
de A Coruña permitiu abrir unha 
fenda na mensaxe unitária do 
BNG que comezara cunha cam
paña explicativa da sua postura 
e pedíndolle á sociedade que 
non se deixara "er:igaiolar con 
cantos de serea". As declara-

cións de Mayor Oreja a La Ra
zón viñan axud.alo ao coincidir 
coas suas teses. O intento dos 
concelleiros nacionalistas de A 
Coruña de non quedar enguli
dos pola propaganda oficial do 
alcalde e aparecer como que 
non tiña unha postura clara fron
te ao terrorismo, sementou a 
confusión. Este "desmarque" foi 
aproveitado para lanzar críticas 
e cávalas sobre supostas disen
sións no seo nacionalista, as
pecto que o PP leva tempo pro
curando para furgar nel. 

A exp~icación que desde distin
tas fontes nacionalistas se dá a 
este posicionamento do grupo 
muncipal coruñés é que se debe 
seguramente a un malentendido 
entre a dirección e o grupo local. 

. Dase a circunstáncia de que 
Mario López Rico, concelleiro e 
membro da permanente, non 
asistiu ese dia ao pleno. 

Por outra banda, nos últimos 
dias, membros da dirección na
cional do BNG entrevistáronse 
con dirixentes de CiU, PNV e 
con Pasqual Maragall entre ou
tros. A idea seria firmar un 
acordo unitário antiterrorista ou 
realizar unhas salvedades no 
actual para que puideran firma
lo os nacionalistas xa que, ca
da vez, hai máis xente no 
PSOE que consideran que foi 
un erro esa firma pois córtalles 
a capacidade de manobra con 
posíbeis aliados.• 

ANOSATERRA 

Sobe o prezo da autoes~ada 
mentres Cuiña anúncia 
unha supresión do treito de Rande 
9 conselleiro Xosé Guiña anunciou unha supresión da pe
axe do treito de Rande da Autoestrada do Atlántico para 
os empadroados no Morrazo, ainda que ao parecer só 
mantivo contactos coa concesionária e non co Ministério 
de Fomento e mália que .a medida poderia ser inconstitu
cional porque discriminaria a uns cidadáns frente aos ou
tros. Da outra banda está o que en realidade sucedeu, 
que non foi máis que unha suba dun 2,5% dos prezos das 
peaxes neste vial, suba que anula en parte a tímida redu
ción realizada recentemente para acalar as demandas de 
supresión da peaxe de Rande, xa que a povoación do 
Morrazo carece doutra alternativa para ir a Vigo, cidade 
da que depende para a prestación de moitos servizos. + 

O PSOE acusa a Garcia Leira 
de bloquear o Parlamento 

5 

Ismael Rego, portavoz parlamentar do PSOE, rematou o 
ano acusando a Xosé Maria García Leira, presidente da Cá
mara, de contribuir ao bloqueo do mesmo. Nunha rolda de 
prensa celebrada o Xoves 28 de Decembro, dixo que está a 
pór o Parlamento ao servizo de Manuel Fraga. O bloqueo 
de leis e a non atención ás iniciativas da oposición foron 
algun dos pontos denunciados pol_o PSOE.• 

Baltar média na folga 
da Mancomunidade da Límia 
Desde o 18 de Decembro os vintecatro traballadores da 
Mancomunidade da Límia mantiñan unha folga en deman
da dun convénio e unha suba salarial. A folga, convocada 
pola CIG, afectou notabelmente á recollida de lixo naco
marca, até o punto de que o alcalde de Xinzo, o socialista 
Gonzalo Iglesias, decidiu que un servizo municipal se en
carregara de recollelo. O presidente da Deputación de Ou
rense, Xosé Luis Baltar, recebeu aos representantes dos 
traballadores o Martes 2 de Xaneiro e se previa que a úl
tima hora do Mércores 3, tras unha reunión dos alcaldes, 
estes aceitasen asinar o convénio e a suba para descon
vocar a folga . . "A Límia está chea de lixo e son os alcal
des os que teñen a responsabilidade de solucionalo", si
nalou Manuel Anxo Garcia Torres, responsábel da CIG. +-

Xosé Blanco 
'por unha alternativa ~o PP na Galiza1 

-
"Galiza precisa un governo de progreso e unha alterna-
tiva diferente ao PP". Esta foi a resposta Ele Xosé Blan
co, secretario de organización do PSOE, cando na emi
sora local da Ser en Lugo lle perguntaron sobre un po
síbel pacto co BNG nas vindeiras eleicións. Blanco fixo 
fincapé na necesidade dun governo alternativo que 
afronte con seriedade problemas como o p·esqueiro, o 
gadeiro ou o ferroviário. + 

Desordes no Pastor tras 
unha ocupación por un conflito laboral 
Unha ocupación de duas horas da oficina central do Banco 
Pastor na Coruña o pasado dous de Xaneiro por parte de 
250 delegados da CIG e coa presenza de clientes sorpren- _ 
didos pala acción, saldouse con desordes que a dirección 
do banco calificou de "destrozos millonários". A policía non 
interviu mália estar tora porque non foi requerida polo ban
co, que si avisou a un notário ao remate do acto. A CIG 
condenou os destrozos pero matizou que o que causaron 
os delegados en todo caso foron desordes, que puderon 
incrementarse pala acción dalgun cliente. O suceso forma 
parte dun conflito laboral. Na negociación do plano de pen
sións a dirección do Pastor ofereceu unha alternativa que 
supuña unha grave merma nos direitos dos traballadores e 
un aforro para o banco de máis de tres mil millóns, indica
ron fontes sindicais. Ante a negativa dos traballadores a 
aceitar o plano, a xefa de Recursos Humanos insínuou 
que se tomarian medidas. Posteriormente producíronse 
dous despedimentos, en .Verin e Pontecesures, por terco
metido erras administrativos, faltas que non son motivo de 
despedimento segundo o convénio. O pasado Venres hou
bo unha nova sanción en Vigo, esta por defender "máis 
aos clientes que ao banco". Os intentos de negociación 
case frutifican e o banco·chegou a suxerir readmisións con 
traslados, pero logo recuou. Os dias 23 e 27 de Decembro 
comezaron as mobilizacións, ainda que unha delas foi 
proibida pala Subdelegación do Governo. O comité de em,. 
presa segue aberto ao diálogo e acusa á direceión de cris
par-as relacións laborais. Nos últimos catre anos, 360 tra
balladores fixos foron ·despedidos e substituidos en grande 
péfrte por contratos con empresas de fraballo temporal.+ 
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OPtNIÓN 

DA ·ALTA VELOClDADE AO 'TREN BALA: 

O pasado 20 de Decembro Fraga e Álvarez 
Cascos, en representación da Xunta e o 
Ministério de Fomento, asinaron un novo 
convénio sobre o tren. Desta volta houbo 
practicamente unaminidade nos titulares 
dos meios de comunicación, que. non falan 
xa de alta velocidade, senón de mellara, 
modernización do tren ou da rede ferroviá
ria galega. Como en 1990, cando se asinou 
o convénio sobre as autovias, estamos ante 
o comezo dunha nova farsa. 

• TIÑAMOS UN PROBLEMA ••• É coñecida 
a "capacidade" do Presidente Aznar para 
resolver os problemas. Esta vez non tivo ti
vo que recurrir á medicación para sedar a 
uns inmigrantes, metelos nun avión e en
vialos para a sua casa; resolveu o problema 
da alta velocidade a g9lpé de Decreto. 

Nun princípio definiase como alta veloci
dade cando o tren alcanzaba velocidades de 
300-350 quilómetros por hora, que requería 
uns rádios da vía de 3.500-6.000 metros. A 
velocidade alta entre 200 e 250 rádios de 
3000 metros. • 

O PP tiña un grave problema porque os in
vestimentos previstos non permitirían ao 
tren superar os 150 quilómetros por hora 
en moitos tramos da rede galega. O Real 
Decreto de 5 Xullo de 2000 foi a solución: 
desde os 100 quilómetros por hora, todo é 
alta velocidade. A trampa está en que o 
Decreto estabelece tres categorías: As de 
primeira, que serán aquelas "línea.5 especí
ficamente construidas para a alta velocida
de, equipadas para velocidades iguais ou 
superiores a 250 quilómetros por hora". 
Son desta clase a liña do A VE Madrid-Se
villa e as proxectadas para Córdoba-Mála
ga, Madrid-Valencia, "Y" vasca, Madrid
Ba~celona, Madrid-Lisboa e Madrid,Yalla
dolid. As liñas de 2ª categoría con veloci
dades sobre 200 quilómetros por hora. E 
Galiza queda encadrada na terceira catego
ría, é dicir, "liñas acondicionadas para a al
ta velocidade de ·carácter específico, debi
do a deficiencias topográficas, de relevo ou 
de entorno urbano, cuxa velocidade debe
rá axustarse a cada caso". 

Levoulle tempo ao PP resolver este pro
blema da denominación do tren galega. 
Nun primeiro momento, tanfo desde Fo.
mento como desde RENFE falaban dun 
tren de "altas prestacións". Como este no
me non vengia mo~to e parecía pouco rá
pido, Cuiña bautizou o invento galega co
mo o "tren bala". 

Quedaba claro que Galiza non teria alta 
velocidade. "Faro de Vigo" do 6 de Abril 
de 2000 recollia as declaracións de Miguel 
Corsini, director de RENFE, e titulaba: 
"RENFE, q.dmite que no ano 2007 o A VE 
só chegara ata Valladolid". "El Mundo" ti
tulaba o 9 de Abril: "Cuiña recoñece que 
non haberá un A VE en Galiza, senon un 
talgo moderno e avanzado". E o 10 de 
Abril Cuiña fala de realismo en "La Voz 
de Galicia": "Galiza terá no ano 2007 un 
Talgo moderno e avanzado, que nos levará . 
a Madrid en menos de catro horas ... Isto é 
ser realista, é dicer a verdade, e será aplau
dido polos galegas". 

• CONVÉNIOS E MÁIS CONVÉNIOS. 
Analisando o papel dos pactos ou convé
nios sobre infraestruturas nos últimos 
quince anos, podemos tirar algunhas con
clusións: O pacto asinado polo PSOE e PP 
en 1986 através da aprobación no Con
greso do 1 Plano Xeral de Estradas, tiña 
como obxectivo marxinar a Galiza da 
construción de 3.250 qunómetros de auto
vías, que se fixeron en toda España ata o 
1992 . O convénio asinado en 1990 ·pala 

· .MANuEL MONGE 

Xunta e o MOPU tiña como obxectivo 
botar abaixo ·o acordo unánime do Parla
mento Galega, que esixia o remate das au
tovías do Noroeste e Rias Baixas para 
1993, poñendo corno prazo o 1995. O re
sultado deste convé-
nio está á vista: As au-

Santiago e Ourense serán recorridos en 
20 minutos, a unha media de 390 quiló
metros hora!, é dicir o dobre que o A VE 
Madrid-Sevilla, que ten unha velocidade 
média de 188. 

tovías remataranse no 
2001 , é dicer, cun 
atraso de oito. anos. 

'Os investimentos 
previstos non 

Por outra parte, resulta 
moi fácil desenmasca
rar esta gran farsa se 
ternos en canta que a 
alta velocidade é o re
sultado dun investi
mento e ten un custo 
por quilómetro que, no 
caso do A VE Madrid
Barcelona, por exem
p lo, supera os 1.500 

per.mi tirian ao tren 
superar os 150 Km/h en 
moitos tramos da rede 

Con RENFE a Xunta 
asinou xa dous corívé-. 
nios, que non se cum
priron. A ~esma Xun
ta recoñecia que os in
vestimentos reais non 
chegaron ao 28% do 
previsto. galega. O Real Decreto . mi~l~ns de pese~as por 

qu1lometro. Po1s ben, 

O 21 de Xuño de 
2000 Xunta e Fomen
to asinaron un convé
nio, qué tivo unha du
ración de só seis me
ses porque foi substi
tuido por outro o 20 
de Decembro. Pasaron 

de 5 Xullo de 2000 foi para os 179,2 quilóme-
tros entre A Coruña e 

a solución: desde OS Vigo, o Convénio fala 
dun investimento de 

100 Km/h, todo é alta 119.068 millóns, é di-

1 . d d ,, cer 664 millóns por 
Ve OCl a e quilómetro. Querer 

. cinco anos desde que 
o Parlamento Galega 
aprobase por unanimi--
dade· o Plano Ferro-
viário Galega para que o Estado investise 
200.000 millóns, en pesetas de hoxe, que 
o PP non cumpriu. 

• As VELOCIDADES PREVISTAS~ Non se 
pode falar da velocidade dun futuro tren 
como se fose unha decisión caprichosa do 
responsábel político de tumo, xa que de
pende de toda unha infraestrutura prévia: 
estado da via, rádio das curvas, trazado, 
electrific_ación, pasos a nível, dobre via, 
tipo de tren ... 

No caso do último convénio, adiántanse 
tempos para dtstintos pércorridos sen 
concretar e facer público os aspectos téc
nicos. Paro o máis sorprendente é que en 
todo o corredor Atlántico non se modifi
ca o actual trazado,· agás no tramo Ponte
vedra-Vigo, limitando a posibilidade de 
aumentar a velocidade actual. Alguén po.
de crer que a distáncia de 74,2 quilóme
tros entre A Coruña e Santiago pode fa
cerse en 25 minutos co trazado actual 
(con rádios de curvas de 280-400 metros) 
a unha velocidade media de 178 quilóme
tros e velocidade punta de 240? Por se is
to nol). era suficiente para impresionar
nos, Alvarez Cascos e Cuíña adiantan 
que os 130 quilómetros que separan hoxe 

vender isto como alta 
velocidade é tomamos 
por parvos. 

• Os PRAZOS DE 
EXECUCIÓN. Só hai 

unha causa segura; a foto para o comezo 
das obras xa está programada no tramo 
Santiago-Oroso-Ordes para a primavera de 
2001, pouco antes das eleicións ao Parla
mento Galega. Xa ternos viStas outras fotos 
semellantes como aquela que se fixeron 
Borrell, T ouriño, Cuíña, Fraga e Francisco 
V ázquez o 20 de Decembro de 199 5 para 
inaugurar os primeiros 11 quilómetros da 
autovia do Noroeste, cando era a data sina
lada no convénio PSOE-PP para rématar, 
63 7 quilómetros! 

Fálase dun investimento de 119.168 mi
llóns para o corredor Ferrol-Vigo, chamado 
de "alta velocidade", e 40.832 millóns para 
a mellara da rede convencional. Todo par~ 
antes de 2007. Moi mal comeza o PP para 
curnprir eses prazos, cando nos Presupostos 
do Estado para o 2001 só aparece unha par
tida de 45 millóns para a alta velocidade. 

Entre tanta mentira, aparecen algunhas de
claracións e titulares de prensa que dan al
gunhas pistas do que nos espera. Asi, "La 
Voz de Galicia11 recollia o 7 de Abril de 2000 
estas declaracións de Fraga: "O que teño que 
dicer é que hai a confirmación de que as ci
dades galegas estarán unidas con Madrid nas 
famosas catro horas e média, como máximo, 

Xosé Lois · 

no ano 2007, dun xeito ou doutro". Agora 
falan de tres horas e cincuenta minutos. Be
nigno Blanco, secretário de Estado de lnfra
estruturas, é perguntado o 1 de Xullo no 
mesmo xomal sobre a data de finalización, e 
respostaba: "Como vostede sabe, iso forma 
parte dun Plan, que está no horizonte tem
poral do 2007; tamén ternos previsto que al
gunhas das obras podan prolongarse un pou; 
co máis; en todo caso, estarán todas contra; 
tadas e iniciadas antes do zoor. . 
• GALIZA, SÍTIO DISTINTO. Os presu; 
pastos do estado aportaron o cen por cen 
do investimento para o A VE Madrid-Se
villa. A Generalitat non pon un peso dos 
1,2 billóns de pesetas do tren de alta velo
cid ade Madrid-Barcelona. Tampouco 
aporta nada o Governo Vasco para a cha; 
macla "Y" vasca (Vitoria, Bilbao, San Se
bastián) que terá un investimento de 
497.500 millóns. Tamén o Estado finan
ciará íntegramente o AVE Madrid-Valen; 
cia, cun presuposto que supera os 500.000 
millón. O PP considera que Galiza é un 
território xa conquistado, que non necesi
ta investimentos para ter votos; non só 
pretende colocamos como alta velocidade 
un tren de terceira categoría, senon que, 
ademais, a Xunta é a única Comunidade 
Autónoma que ten que poñer 30.000 mi
llóns de pesetas. Loxicamente, esta actitu
de submisa e vergonzosa da Xunta, recibiu 
as felicitacións do ministro de Fomento. 

• ALGUNHAS CONCLUSIÓNS. 

- O Convénio asinado por Álvarez Cas
cos e Fraga significa que se o PP sigue go
vemando na Galiza, quedaremos fóra da al
ta velocidade, tal como a entenden hoxe 
andaluces, cataláns (os 620 quilómetros 
entre Madrid e Barcelona faranse en duas 
horas e média), vascos ou valencianos. 

- O tren de alta velocidade só chegará no 
2007 ata Valladolid. Cos investimento 
anunciados, o traxecto A Coruña-Vigo 
non se poderá facer en meno de h ra 
média e A Corufia-Madrid obr cin ho
ras. Queren vendern s para dentro de dez 
anos como alta velocidade que , r al
mente, un tren rápido, que xa t ñ n h xe 
para facer o percorrido Madrid, V l ncia, 
por exemplo en tres horas e m ia. 

- Monforte e Lugo quedan marxinada 
Ferrol non aparece para nada, Anúncian 
un investimento de 100 millóns para estu
dos informativos do tramo A Coruña; Fe
rrol, que se repetirá nos próximos anos c -
mo anteproxectos e proxectos. Os investi
mentos en curso para a mellara <leste tramo 
son ridículas e non contemplan a variación 
do actual trazado, é dicer, poderia pasarse 
da velocidade média actual de 4 7 quilóme
tros por hora a outra de 70, que non ten 
nada que ver cos 220 quilómetros por hora! 
anunciados por Cuíña. 

- Non hai un compromiso firme para que 
os investimentos aparezan nos Presupostos 
do Estado; todo depende dos fondos da 
Unión Europea, que están sen concretar, e 
as dificultades para conseguilos serán maio
res a partir do 2006 . 

- Ante este panorama, haberá que espe
rar, como no caso das autovías, outros cin
co anos para COJ.Ilprobar que nos tomaron o 
pelo? Non haberia que artellar xa unha 
potente e unitária. resposta social, que de
núncie esta farsa e esixa unha mellara do 
noso tren, nuns p'razos garantidos e cuns 
in vestimentos axeitados? • 

MANUEL MONGE é sociólogo, autor do libro Autovias 
galeg!ZS. Crónica dunha fars,a. 
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Como encara Porto a capitali· 
dade europea da cultura? 

A filosofía que está detrás do 
programa é a representada po
lo seu próprio lema "Pontes pa
ra o futuro", facer unha afirma
ción de Porto como cidade de 
produtores culturais, de escri
tores e criadores en todas as 
artes, pero tamén cidade apos
tada no futuro. Para nós non 
só é un ano de moitos eventos 
-máis de 500 e máis de mil se 
contamos as repeticións- que 
irá do 13 de Xaneiro ao 22 de 
Decembro. O proxecto presta 
tamén moita atención á forma
ción, con acordos con várias 
institucións, universidades ou 
institutos para deixar un núcleo 
que vai continuar cando Porto 
2001 remate. No fin do ano nós 
queremos ter unha rede que 
envolva ás institucións da cida
de, museus, universidades e 
demais entidades. Por exem
plo, no tema dos multimédia, 
cando veñan especialistas con
vidados darán tamén cursos 
para alumnos de posgradua
ción. Ternos tamén un convé
nio co Instituto de Emprego e 
Formación Profisional para cu
brir todas as áreas ligadas á 
cultura como xestión, ilumina
ción, escenificación ... coa par
ticipación nos programas de 
formación do estado, os em
presários e Porto 2001 . lnclue, 
entre outros, un curso de for
mación de afinadores de piano. 

Adicar esforzos á formación 
de especialistas é singular 
nestes programas. Como se 
reparte o orzamento xeral? 

É unha aposta diferente. A pro
gramación cultural só utiliza o 
12% do orzamento, 5,3 millóns 
de contos, cando o total é de 
arredor de 44 millóns. A dimen
sión é a mesma do proxecto de 
Rotterdam pero ali centraron · 
todos os gastos no programa 
cultural no sentido estrito. O 
que neste momento ternos 
aprobado é un 12% para a pro
gramación cultural, cerca de 37 
% para renovación e constru
ción de infraestruturas e ternos 
unha partida ainda maior, un 
39%, para o espazo público , 
para arranxar as prazas onde 
se atopan os equipamentos 
culturais e tamén as ruas que 
unen eses lugares co fin de 
criar unha malla de interven
ción que renove a cidade . A 
nosa programación está estru
tu rada en sectores e, en ter
mos de financiamento o maior 
é o da música no que investi
mos un 22%, para as artes do 
palco ternos en torno ao 21 %, 
que incluiria teatro, danza, cir
co ou marionetas, ampliando a 
todo o ano o festival de teatro 
contemporáneo que funciona 
en Decembro. A seguir atopa
riamosnos coas artes plásticas 
-cunha aposta especial pola ar
quitectura- e o audiovisual e 
multimédia, alén de diversos 
programas transversais. 

O programa anúnciese coma 
unha renovación da calidade 
de vida dos cidadáns. 

A cultura non é só espectáculo. 
Hai que dotar á cidade de con
dicións que críen apeténcia e 
vontade de utilizar os bens cul
turais. O que se pretende mu
dar é un modo de vida, tamén 
na parte do día a dia da cidade 
en si. Estamos a levar moitos . 
espectáculos das salas tradi
cionais aos espazos públicos, 
por iso investimos tamén tanto 
na própria cidade. Queremos 
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'Só un 12% de Porto 2001 irá para 
programación cultural' 

-0- CARME VIDAL - GONc;ALO NUNQ DE FARIA 

0-DIA 13 DE XANEIRO BOTARASE A ANDAR O PRO~RAMA DE PORTO 2001. A CIDADE PORTUGUESA CONVERTERASE EN CAPITAL EURO

PEA DA CULTURA -XUNTO CON ROTTERDAM- COLLENDO O RELEVO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. PORTO PRESENTA UN PROXECTO 

SINGULAR PARA ESTA COMEMORACIÓN. ALÉN DOS ESPECTÁCULOS E EVENTOS CULTURAIS PRÓPRIOS DO PROGRAMA, A ORGANIZA

CIÓN QUIXO ADICAR A MAIOR PARTE DOS SEUS ESFORZOS Á FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS NOS DISTINTOS ÁMBITOS DA CULTURA E 

A CRIACIÓN DE INFRAESTRUTURAS QUE VAIAN MÁIS ALÁ DO REMATE DO ANO. A PRESIDENTA DE PORTO 2001, MARIA TERESA LAGO 

AFIRMA QUE A INTENCIÓN É CRIAR A BASE PARA QUE A CIDADE SEXA CAPITAL CULTURAL NON SÓ POR DOCE MESES SENON PARA SEMPRE. 

unir a cotidianidade coa cultu
ra, que a música ou a arte for
men parte da vida habitual dos 
habitantes da cidade como é 
pasear. Mesturar, enfin, o es
pazo público, que é o cotiá das 
persoas, con aquilo que é sin
gular. Se a xente atopa teatro 
na rua é fácil que logo queira ir 
aos lugares onde tradicional
mente o teatro está, ás salas. 

n canto lnfraestruturas, que 
ai quedar de Porto 2001? 

A formación e as infraestru
turas son o que máis pegada 

· deixarán. Estamos a renovar o 
museu Soares Reís, construin
do unha nova galeria e un audi
tório. No antigo cárcere estase 
a a acondicionar o edificio para 
instalar o Centro Portugués de 
Fotografía. Cubrimos os claus
tros do convento de San Bento, 
monumento nacional, para que 
se podan organizar concertos 
durante todo o ano. Obramos 
no Coliseu, a mellor sala de es-

pectáculos do país. Cofinancia
mos a biblioteca municipal cun
ha galería de exposicións e es
tamos a construir a Casa da 
Música, un edifício con dous · 
auditórios, un espazo de ciber
música, unha área de forma
ción, estudos de grabación e 
ensaio e que será sé da Or
questra de Porto. Alén diso 
mercamos e estamos recupe
rando o teatro Carlos Alberto. 
O programa inclue tamén a re
cuperación da zona de comuni
cación da cidade co mar, cunha 
preocupación ambiental grande 
e o acondicionamento dun val 
próximo que, ·polas suas condi
cións naturais, ficou esquecido. 
Ali recuperamos fontes, mui
ños ... para servir de área de le
cer de Porto. Na Baixa revitali
zaremos a zona tradicional de 
comércio cun grande proxecto 
no que participa o Ministério de 
Economia e que arranxará ás 
ruas tradicionais e propiciará 
créditos a fondo perdido aos 
comerciantes para renovar as 

laxas tradicionais. Nós facemos 
as ruas máis peatonais, incluin
do o mobiliário urbano, e os co
merciantes renovan os seus 
establecementos. 

A cidade ten moita preséncia 
no programa e non só con mi
ras aos· visitantes senón ta
mén aos próprios portuenses. 

Afirmamos que Porto é unha 
cidade con valores pouco co
ñecidos e capital europea da 
cultura e ese é 6 noso pretexto 
para mostrala. Queremos apro
veitar o 2001 para que fique 
para sempre como cidade da 
cultura. Pero tamén para os 
próprios portuenses. Irnos es
tabelecer contactos coas esco
las como no proxecto Porto, 
passo a passo, no que os 
alumnos preparan guias da sua 
zona da cidade para convidar a 
visitala. Hai proxectos que re
col len concursos de música, 
danza, fotografía, arquitectu
ra ... Na. área da li_t~~aturé!· ~·xis-

P. BERGANTIÑOS 

te o plan de elaborar visitas 
guiadas feítas por escritores 
que recorren os lugares pre
sentes na literatura, tanto os 
contidos nos romances como 
nas próprias biografías dos au
tores. 

Nesa idea de participación c!
dadá incl\lese a recuperación 
de festas tradicionais que o 
programa recolle? 

Non ternos só a integración das 
festas no programa senón que 
queremos tamén reactivar al-· 
gunhas tradicjóns que estaban 
esquecidas. E dicer, comemo
ramos aquelas festas que son 
apreciadas e teñen grande pu
xanza pero recriaremos tradi
cións que xa se perderon como 
a queima de Xudas ou a malla 
,que vai ser reactivada coa parti
cipación das diversas fregue
sias. A Capital Europea da Cul
tura serviranos tamén para re
cuperar moitas tradicións que a' 
cidade ia perdendo. • . 
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En dez anos triplicou a inversión nos centros privados 

O PP reduciu en-máis dun 50% os 
orzam~ntos para equipar -~ _ensino público 
'*P. BERGANTIÑ-05 sellaria prevé adic?r 298.q58.000 · 

pesetas menos que nÓ' 2000 (un . 
Desde que o P~ governa ~·a 4% menos en Educación Secun
Xunta os orzamentos ao ensi- dária e 1 % m~.nos. en tnfantil e Pri
no privado acrecentáronse · mária). Asimésr:no ó capítulo VI 
nun 327%. Os cartos que .rio (in~~stimentos - reais) decrece en 
2001 o Executivo vai investir. 504.niillóns, é dicer, un 3,8% me
nestes centros suma,n · 25.61 o . f • nos'a respeito do 200ó. - -
millóns de pesetas. E a parti· · : , 
da que máis medra porcen- ,, Comedorés escolares 

A CIG ·explica que· as axu·das 
que a Consellaria de ~ducación 

.. destina ao ensi!lo prívado_ che

contempla~. 731.925.000 peset~s~ 

"Mentres se programan uns or
zamentos totalmente restricti
vos", sinala a central sindical, no 
ensino público séguense produ
cindo pr.oblemas pola falta de 
profesorá.ao.~ofe~a_ suficiente de 
ciclos form.atív~ó:s¡ infraestru
turas, espazos e dotaeións -ne
cesárias, unha vez qúe se esta
belece a .obrigatoriedad~ do e~-, _ 
sino até os 1_6 anos. · 

, .. 

tualment,ei ·un 8,3%. ·co.n · 
respeto a hai dez•anos, nal
gun capítulo, o orzamento 
para o ensino infantil e pri
mári9.público descendeu m.in 
66% e no secundário un 60%. 

garian para que·os_libros ··de -tex- Xunta no Parlamento 
10 fosen gratuitos no:ensino obri-

J.~ 

. ' 

As subvencións ao ensiho privado 
. gatório, para qu.e todo o alunado 

tivese servizo de comedor esc_o-
. Os or.zamentos da Consellaria 

de Educación tamén foron ob,. 
para o 2001 superan .a suma dos 
orzamentos en comedores esco
lares, formación de profesorado, 
gastos de funcionamento, cons
trucións, reparacións, ampliación 
e mellóras dos centros educativos 
da rede pública. A CIG-Ensino, 
que denúncia o reparto do diñei
ro, tamén chama a atención sobre 
ó feito de que. pésie a non estar 
rematada a aplicación da LOXSE, 
a Consellaria ·de Educación sexa 
o gabinete da Xunta que menos 
incrementa os seus orzamentos 
para o ano 2001. 

1 ar, para ofertar -, ~ · xecto de crí1ioa 
actividades extra- ·. . -
escolares en to-: A : d 
dos centros e do- s axu as 
talos dos médios: .... · :. -que Educación 
necesários ... , -

.. i destina 
No caso dos co- • · 
medores escola- i aos privados 
~~~9~~~~~º~u: i chegarian paré3: 
presidéncia da . que OS libr. OS 
Xunta, os orza-
mentos dedica- de .. texto fosen 
dos a este con-
cepto non au- gratuitos e 

No apartado de construcións es- mentaron o co- d 
colares, equipamento, repara- rrespondente ao para. que to O 
ción, ampliación e .mellaras dos IPC. No ano 0 al.unado 
centros no ensino infantil e pri- 1989 o orzamen-
mário a-inversión prevista para o to global era de tivese servizo 
ano 2001 é de 2.060 millóns de 2.170 millóns de 
pesetas: "Óe-aplicarse os IPC's pesetas. De in- de Comedor 
acum.uJados, .correspondentés :_· cremen ta r se escolar. 

por parte da Pla
taforma Galega 
pola Defensa do 
Ensino Público. · 
Nunha reunión 
que mantivHron 
co BNG e o 
PSOE, un grupo 

· de representantes 
da Plataforma si
nalou que un dos 
problemas máis 
graves é que 
mentres que á 
Consellaria non 
oferta determina
das ensinanzas 
nos centros públi
cos, autoriza a 
centros privados 
modalidades de 
bacharelatos ou 
ciclos formativos 
subvencionados. aos últimos 1 O anos, esta partida ~ igual que o ..IPC, _ 

teria qoe ser .de -3.424 millóns.. -este ario a partí- ·- . 
Polo tanto invístense 1.~63 . mi- '-da,-teria qµe, re·>· , . Ademais de con-
llóns qe pes~tas menos-, o qu'e . coller 1<189 millóns·· de pesetas siderar que se está a privatizar a 
repres'enta un 66% .. rpenos"~ co-· - triáis do .que ~adica.-~ . . · oferta educativa; a Plataforma 
menta~Anxo ~L'.<iu?a.o, . repre~rí- .· - ."· ~ . :->> ·_ ..... ~ ; ":". ·": mantén que, sé: bo1a eri. falta un- · 
tante d_e_sta· beritral ~inpical. · ---~ . - .. 'De -L9l 0. cent~ds plJ.~licos:_ ~x~s- )Ja .bo~ planifjcaéió_n para rematar 

. : ... · . . " · . -· . : 'tentes en· Galizá que irnpar.terfal-... coa_rek>rma;·aeriVadá ·da1LOXSE 
No ensír:lo secundáifo aqonteée ··: .'gun riívér educafiv'o obrigatório, · -·e· sinala «iilié-'ne'n?se. cübien con .. 
algo semelfante porcju.e· ;0 orza~ , .$Óniente 373'.Jeñen' ~omedor·'-pú- : ·profesores todas a's prazas· cata-
mento.~previsto para o ano 2001 blíco gratÍJit0: · -com~r:it? Lozao. l·ogatjas ,ríén,.se me!lorarn.n os · 
é de 5_.07.5 millóns .de -,pes~ta~Le .,: De ;242.2~.6 :é!lun~sAnatriculaqQs ... Peryizos.-d~ 9ómedOJ~·escolar. e · . 
se se apliq~n os,IPC's acumul~- · .110 ensino ,,obrigatqrio, :somente. _-.trasnp.ort~ : . · 
qos, terian ·que ad!cars~ -8.136. , "66.·250 -teñen qireiro a córner.dar 
E dicet invfstense 3.060 millóns escolar". 'AS' réducióils tantén 'A respeifo a~s xuntáh~a celebra- . 
de pesetas rn~·nós (60'%). · · ·afecta:nao cáRítulo .de formaci.gn . da no Parla~ento., un -oos seus 

, do profesorado, no qua se inviste representante RafasJ Rédondo 
Tamén se . r~dueen es cartas pará un 67% menos que hai .dez anos. · afi ~mou que "a falta .de , asisté:ri-· 
gastos de funciónamento en todos Neste caso, de aplicarse os.. cía do'portavoz de ~.dJ.Jcación cjo,. 
os níveis educativos non universi- IPC's acumulados o ·orzamento grupo parlamentário do PP de-
tários .(Infantil, Primária, ESO e en lugar de ascender a monstra a sua nula receptivida-
Bacharelatos). Neste caso, a Con- 437 .976.000 pesetas teria que de ás nasas demandas".• 

A simpleza 
da Xunta 
e as 'vacas 
tolas' 
"Dificilmente poden as auto, 
ridades criticar aos gadeiros 
por desfacerse ilegalmente 
das suas reses cando desde a 
Xunta de Galiza ponse en 
marcha un vertedoiro de va, 
cas que teñen as cabezas in, 
tactas, síntoma evidente de · 
que non pasaron o test pre, 
ceptivo e de que os materiais 
específicos do risco do vacun 
non foron destruídos". Subli, 
ña a editorial do ABC do 
Mércores 3 de Xaneiro que a 
prevención e a claridade de, 
ben ir da man no caso da en, 
cefalopatia bovina esponxi, 
forme. "Como se sabe se esas 
reses estaban contaxiadas? 
-prosegue-. Aferrarse a que · 
non· amosaban síntomas apa, 

· rentes é unha simpleza máis 
que un consuelo. Que se des, 
cubran reses soterradas en 
cal viva nunha canteira co
ruñesa, sen que os responsá, 
beis políticos destes depósi, 
tos alerten previamente a 
unha opinión pública xa re, 
ceosa, non axuda en nada a 
que desaparezan a inquedan, 
za e as sospeitas nos 
consumidores( ... ) España e o 
resto dos países europeus 
descubriron as suas caréncias 
estruturais para previr, con, 
trolar e xestionar·todos os 
aspectos desta crise alimen, 
tária e gadeira". Di a edito, 
rial do xomal madrileño que 
"ainda admitindo a versión 
da Xunta de que non se 
incumpriu a normativa euro, 

' pea, entendendo a premura 
coa que a Administración 
ten que atallar o problema e 
sendo conscientes de que as 
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incineradoras autorizadas 
non dan ~basto, nunca se de, 
ben levar as solucións 
improvisadas ~té máis alá do 
r~zoábel. O único froito que 
se consigue ao trpspasar esa 

'. ftonteir~ é aumentar o temor 
dos consumidores". + 

Fin de ano a 
escuras en Lugo 
Reflexiona Xoán Soto na sua 
coluna de EL PROGRESO so, 
bre o feito de que catorce 
concellos de Lugo despediron 
o ano 2000 sen luz eléctrica. 
"Este país leva moito tempo 
en fase construtiva. Quizais 
desde a ocupación de Augus, 
to: Puxo cimentos para erguer 
muros, escrebe Murguia. Pésie 
a sua máis que xenerosa 
amplitude, o prazo transcurrí, 
do desde entón non é ainda 
suficiente para conseguir que 
o moderno cen o de Galiza 
quede por fin implantado so, 
bre bases materiais acordes 
coa sua própria época. Que a 
cuarta parte dos concellos da 
província de Lugo se quede a 
escuras á primeira acometida 
invernal un pouco subida de 
ton ilustra á perfección a dis, 
táncia que separa as glórias 
presumidas das misérias palpá, 
beis". Lembra Soto que certas 
"misérias" apontan a tempos 
lonxanos. "Que as queixas dos 
afectados polos cortes de 
enerxia teñan recibido como 
resposta das empresas suminis, 
tradoras o despectivo 
sonsonete dun contestador 
automático recomendando 
paciéncia e barallar, proclama 
claramente o longo camiño 
que média entre un contrato 
de prestación de servizo á al
tura dos tempos e unha 
dependéncia de subordinación 

· e ventanazo. Galicia caníbal, 
cantaban Os Resentido : hai 
dados que confirman a vixén, 
ciada copla".• 

Ser muller 
no Nadal e non 
morrer no intento 
Asina Josebe Egia nun artigo 
do GARA que poucas avan, 
taxes ten a muller durante os 
últimos dias do anos, nos 
qu~ ten que facer cantas ao 
mercar a comida e regalos e, 
ademais, estar guapa. "A 
única das poucas alegrías 'que 
nos oferecen as mensaxes 
publicitárias <lestes días é 
comprobar que si hai empre, 
sas e firmas comerciais que 
t_eñen incorporado situacións 
igualitárias de nertos e nenas 

· para prom'ücionar xoguetes 
· · ( ... ) Tamén se teñen visto de 
. forma creceÍ1te t6rsos e figu, 

ras masculinas para ofertar 
c9lónias e produtos de todo 
tipÓ. Pero haberia moito que 
falar porque díganme voste, 
des se ten grácia que; a moi, 
tas .que levan todo ano éspe, 

· rancio un detalliño, lle 
solten iso tan socorrido de 
anda non me lies e colle mil 

... pesos para ~ercar un 
regalo".+ 
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PROXECTO 201 O 

Propo~en9ámb_ios· drásticos ~o trazaoo.de itineráíios como.A Coruña-Fer~ol ou.Padrón-.Pontevedra 
~ ": ~ ~ ~ ."'.. ' . . - \ . . ~ . ' 

As sete grandes cidades deberian 
contar. con ferrocarril de alta velocidade nunha década 
* PAULA CASTRO 

No horizonte do 201 O, "as 7 
grandes cidades de Galiza 
deberian estar conectadas co 
exterior através do ferrocarril 
de alta velocidade" e a rede 
interior deberá permitir os flu
xos de tráfico nos tempos 
que se lle exixe en zonas de 
forte desenvolvimento urba
no, como o eixo Fe·rrol-Vigo. 
lsto suporá, necesariamente, 
"novos trazados viais, asi co
mo dobre via" no eixo princi
pal, con posíbel extensión ao 
Norte de Portugal. Estas son 
algunhas das mellaras que, 

· para os autores da ponéncia 
lnfraestruturas e ordenación 
do território, da que é presi
dente Francisco Cal Pardo, 
seria necesário aco.meter .pa
ra modernizar o ~ransporte te
rrestre de pasaxeiros e merca
dorias nos camiños de ferro. 

A "única opción viábel" para a 
conexi'án das principais áreas 
metropolitanas galegas co exte
rior, através do transporte de 
pasaxeiros por ferrocarril, é "es
tender a rede de· alta velocidade 
a Galiza". Asi de rotunda é a re
comendación que recolle a po- -
néncia inseridél. no traballo pros- . Entre as eivas que destacan do ferrocarril os autores da ponéncia de lnfraestruturas están a velocidade reducida, debida ao rádio de xiro, fortes pendentes, túneis e pasos a nivel 
pectivo Galiza 201 O. non axeitados, babea electrificación e sinalización obsoleta. A.N.T. 

A isto hai que lle engadir a ne
cesidade de considerar o itine
rário Porto-Vigo, entre as distin
tas alternativas de alta velocida
de que se propoñen en Galiza, 
"como prioritário dentro das re
des transeuropeas do transpor
te", asi como a continuidade da 
liña desde Vigo até Coruña e 
Ferrol, "como unha infraestrutu
ra fundamental para estruturar 
a eurorrexión de Galiza-Norte 
de Portugal". 

Cámbio 11 drástico" 

Pero a construción dunha rede 
de alta velocidade cara Galiza 
debe ser complementada coa 
"mellara da rede interior", tendo 
en conta que a renovación das 
infraestruturas viárias que non 
impliquen cámbios de trazado, 
"é claramente insuficiente" para 
conseguir os tempos de viaxe 
esixidos ao ferrocarril actual. "lti
nerários como A C.oruña-Ferrol, 
ou Padrón-Pontevedra, debe
rian ser obxecto dun cámbio 
drástico no trazado", afirman. 

A dobre via é outra das obras 
de modernización que se sina
lan como imprescindíbeis, sobre 
todo para permitir a sua trans
formación no futuro en "cerca
nias" para as ~hamadas "re
xións urbanas" que se extenden 
entre Ferrol e Vigo. A proposta 
especifica que, de cara ao futu-

- ro, se debe fomentar o transp0r
te intermodal, coordenando o 
transporte en tren coas futuras 
concesións de transporte de via
xéiros en autobus. 

Tendo en canta ademais as 
avantaxes que para as indústrias 
do interior e do exterior pode ter 
o transporte combinado, sublíña-

• • o- . . ..... ·' - • '" • 

se tamén a importáncia de mo
dernizar a rede actual de ferroca
rril de modo que se "garanta un 
fácil acceso aos portas". 

Para acometer todas estas obras 
de 11_1ellora, os membros da po
néncia ·concluen que se debe co
_ordenar a modernización da rede 
de viaxeiros co planeamento ur
bano, "reservando solos" para Os 
intercambiadóres de transportes, 
as conexións coa rede de auto
buses, a transformación e mella
ra da accesibilidade ás estacións 

e a integración do ferrocarril no 
médio urbano. 

Todo isto, tendo en canta o pa
trimónio cultural asociado ao fe
rrocarril, relacionado coas pon
tes, estacións e bairros que me
draron ao redor do mesmo, "á 
hora de realizar os necesários 
procesos de transformación da 
sua rede". 

Eivas actuais 

Ao entender· dos autores da 

ponéncia, só con estas mella
ras se poden solventar as ei
vas, que apresenta a rede fe
rroviária galega que limitan a 
sua funcionalidade. Entre ou
tros, sinálase "unha velocida
de de circulación moi reduci 
da", debida aos rádios de xiro 
inferiores aos 300 metros, ás 
fortes pendentes e aos nume
rosos pasos a nível e túneis 
pouco axeitados, ao baixo ní
vel de electrificación e a unha 
sinalización obsoleta en certas 
liñas. 

A isto haberia que lle engadir 
as características históricas 
coas que ·se construiu , cun nó 
viário en Montarte desde o 
que se desvian as liñas cara 
ao Norte e ao Sul de Galiza, 
unha entrada directa da Mese
ta por Ourense até Santiago e 
A Coruña e unha liña de via 
estreita que segue o litoral 
Cantábrico, que fan que a su 
perposición de liñas construi 
das en distintas épocas apre
sente problemas de integra
ción nunha rede única. • 

A falta de planificación provoca o desequilíbrio costa·interior 
Aos desequilíbrios estruturais 
que apresenta Galiza pola sua 
posición periférica e as suas 
características orográficas hai 
que lle engadir os desequilí
_brios existentes entre as zonas 
costeiras e do interior, tanto en 
asentamento de povoación ou 
desenvolvimento económico 
como en dotación de infraestru
turas. Para os autores da po
néncia, mália os intentos ·por 
compensar estes desequilíbrios 

· con investimentos nas áreas 
met,ropolitanas e urbanas con
centradas no litoral e nas áreas 
urbanas e os centros de comar
ca do interior, estes "non se es
tán realizando dacordo cun mo
delo d~ desenv9lvimento terri
torial que deberia ter proposto 
unhas Directrices de Ordena
ción .do Território". 

Esta eiva ten suposto que, en 
moitos casos fosen os conce
llos os que desenvolveran o seu 
próprio modelo de ordenación 
territorial dificultando o "desen-

. . .. " . . .. - . 

volvimento da base produtiva, o 
equilíbrio territorial e a mellara 
da calidade de vida dos cida
dáns", todos eles obxectivos a 
acadar no horizonte do 201 o. 

Os compoñentes de lnfraestru
turas e ordenación do território 
coinciden en sinalar, ademais, 
que "é claramente insuficiente" 
a coordenación que se tratou 
de realizar através do planea
~ ento urbanístico municipal 
entre os usos do solo e as in-. 
fraestruturas viárias e sanitá
rias, nas áreas metropolitanas 
que están resultando como 
consecuéncia dos procesos de 
urbanización das periférias ur
banas. 

Ao seu entender, o modo de 
ocupación do territóiio que se. 

. está producindo arredor das · 
principais áreas urbanas ten 
carácter suburbano "ao apoiar
se nas infraestruturas exis
tentes" e fragmentado, "ao rea-
1 iza rs~ _as princip_a_is ~romo ~ 

cións residenciais ou industriais 
dependendo das distintas ini
ciativas locais, sen nengun tipo 
de coordenación". 

Futuras infraestruturas 

Este crecimento irracional, pro
vocado pola "auséncia dun pla
nemanento" a escala metropoli
tana ou autonómica, está deri
vando na construción de cida
des sen reserva para o paso 
das infraestruturas viárias, sen 
posibilidade de expansión das 
áreas .portuárias, como proble
mas para a localización de so
los residenciais e industriais de 
promoción pública e con afee-

. ción constante aos espazos na
turais do litoral e do interior. 

Ademais, a auséncia de planos 
territoriais de protección do 
meio físico extendidos ao litoral 
ou ás áreas de montaña e ás 
concas dos rios, que fagan 
éompatíbel a protección dos. re
c u rs.os naturais coas candi-
.. ' 1 't... ' '· (° 1." ... •,\,• \ ... ' 

cións de vida dos habitantes, 
está provocando que, máis alá 
dos espazos naturais e das 
áreas ou monumentos protexi
dos pola lexislación, non exista 
unha imaxe do território que 
permita estabelecer condicio
nantes de tipo ambiental, pai
saxístico ou patrimonial aos 
procesos dé urbanización reco
llidos polo planeamento urba
nístico, de infraestruturas viá
rias, sanitárias ou enerxéticas. 

Diante desta situación, os 
membros da ponéncia propo
ñen "estabelecer un ámbito su
pramunicipal de decisións de 
estruturación do território", fo
mentar unha clara política de 
"protección", frente ao aumento 
indiscriminado dos crecimentos 
dispersos, equilibrar o espazo · 
natural e urbano, promover 
ofertas residenciais adecuadas, 
satisfacer a demanda de solo 
industrial ou planificar con anti
cipación dabondo as necesida
c;les urbanas, .entre outros. • 

.. ¡4. i' ' • .~ l ~ .. - ·.. ~ ' 
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'A falta de apoio da Xunta e o peche do vertedoiro leváronnos á incirieración', 
di o concelleiro de Meio Ambiente 

Ferrol non renúncia a unha alternativa a Sogama 
-0- A. ESTÉVEZ 

Desde hai un mes os resíduos 
do concello de Ferrol rematan 
na incineradora de Cerceda. 
Mália os intentos do governo 
municipal de percurar unha al
ternativa ao plano de Sogama, 
o concelleiro de Meio Ambien
te, Xaquín Ros explica que a 
falta de financiamento da Xun
ta, a presión social para selar 
o vertedoiro municipal e o fei
to de que os concellos viciños 
estiveran xa en Sogama foron 
determinantes. "O noso ob
xectivo é a compostaxe e xa 
estamos traballando nun pro
xecto no que contaríamos coa 
tecnoloxia de Bazán", explica 
o concelleiro nacionalista. 

"Cando o BNG e o PSOE suscribi
mos o acordo de govemo munici
pal comprometímonos a buscar 
alternativas a Sogama. Naquel 
momento comezaron reunións 
dos responsábeis das sete cida
des e vilas principais coa consella
ria de Meio Ambiente para tratar a 
xestión do lixo. A Xunta, en nen
gun momento, se opón ás alterna
tivas á incineración, pero non da 
un peso dos fundos estruturais 
que canaliza através de Meio Am
biente. Quedou claro que non ia 
haber diñeiro, nen sequera p~a a 
redacción dun proxecto diferente", 
sinala Xaquín Ros. 

O responsábel de Meio Ambiente 
en Ferro! asegura que o obxectivo 
continua a ser a compostaxe, pe
ro que na cidade é imposíbel de 
momento. "Nós coñecimos as ex
periéncias en Navarra, en León e 
en Países Nórdicos, incluso inten
tamos que na Coruña nos abriran 
a porta da planta de Nostián, pero 
non foi posfbel. A todo isto hai 
que unirlle ª. necesidade de pe-

Ferrol está a producir 97 mil toneladas diáñas de lbco, que van parar á incinerádora. Na foto, un contenedor de Cerceda cu.; adesi
vo anti-incineración. A. PANARO / Arquivo 

char o vertedoiro, que vilas como 
Fene ou Naron xa estaban levar o 
lixo a Cerceda, e que había unha 
reclamación dos concellos viciños 
de 1.000 millóns de pesetas polo 
peche da planta de compostaxe 
en 1992 por decisión unilateral do 
anterior governo munciipal, nos 
atopamos entre a espada e a pa
rede", sinala Ros, que recoñece 
que a decisión non é do agrado 
da equipa municipal e nome
damente do seu departamento. 

Con Bazán 

O concello de Ferro! produce 97 

mil toneladas diárias que van a 
Cercada através da planta de 
transferéncia de Narón. No 
DOG xa se publicou a re.dacción 
do proxecto para selar o verte
doi ro de Mougá. "Hai duas se
manas que tivemos unha reu
nión con técnicos de Bazán de 
cara á posíbel utilización da sua 
tecnoloxia para unha planta que 
trataria os resíduos e os lodos 
dunha depuradora que está por 
construir", sinala Ros. Sobre as 
posibilidades de buscar un pro
xecto non só alternativo senón 
mancomunado, polo de agora, é 
só o concello de Ferro! quen in-

daga noutros proxectos. "De 
calquer xeito,- o feito de que 
agóra estemos todos os conce
llos en Sogama pode facilitar un 
futuro comun na cbmpostaxe. 
Na comarca houbo moitos con
flitos entre vilas por culpa da 
planta de compostaxe de-Mou
gá, que despois se pechou", si
nala Ros, que apunta o 2002 
como unha data límite para que 
Ferrol teña xa -estudiada outra 
alternativa. "Tamén é certo que 
un cámbio na Xunta implicaria 
outra sensibilidade cara o trata
mento do lixo", di o responsábel 
de Méio Ambiente.+ 

O alcalde, o socialista Xúlio Sacristán, apoia a comisión de afectados 

Culleredo oponse á ampliación do aeroporto de Alvedro 
Ao alcalde de Culleredo, Xúlio 
Sacristán, non lle chista o pro
xecto de ampliación do aeroporto 
de Alvedro e, incluso, abandeira 
a comisión de afectados por es
tas reformas. As obras afectarian 
á parróquia de Tarrio, onde ta
mén se ubica o concello e supo
rian expropiacións para alguns 
dos viciños. Sacristán sostén que 
será Culleredo quen ature todas 
as consecuéncias da ampliación, 
o alcalde da Coruña, Francisco 
Vázquez, que opoñerse á mes-

. ma é un atraso, Fraga respalda 
ao concello da Coruña, e os na
cionalistas da Coruña que é pre
ciso un estudo "pormenorizado" 
das necesidades de pasaxeiros 
e de mercadorias na cidade. 

Durante unha reunión que tivo lu
gar en Compostela o Xoves 28 de 
Decembro o presidente da Cáma
ra de Comércio da Coruña, Xosé 
António Quiroga, e o da Confede
ración de Empresários, António 
Fontela, solicitaron de Manuel 
Fraga o seu apoio á ampliación 

de Alvedro. Esta reforma materia
lizaríase en cincocentos metros 
máis de pista e un acceso directo 
desde a autoestrada. O plano-di
rector atópase no periodo de ale
gacións e tanto o ministério de 
Fomento como AENA ratificaron 
que se aprobará o proxecto no 
primeiro semestre ano como no 
resto dos aeroportos do Estado. 

Sen embargo, o alcalde de Culle
redo asegura., tras unha entrevis-

taco secretário-de lnfraestruturas 
de Fomento, que o plano director 
non vai ser aprobado até Xuño e 
que o ministério de Francisco 
Alvarez Cascos comprometeuse 
a nomear un representante de 
AENA que revise as alegacións. 
A comisión de afectados mantivo 
unha reunión o 31 de Decembro 
e voltará a celebrar unha asem
blea o dia 12. O incremento do 
tráfico aéreo é unha das maiores 
preocupacións dos viciños. 

As necesidades 
do aeroporto 

Margarita Vázquez, concelleira 
do BNG, na Coruña, explica que 
a postura dos nacionalistas é a 
de demandar un estudo porme
norizado de necesidades de Al
vedro en canto a pasaxeiros e 
mercadurias. Ademais retírese a 
unha posición que debe abran
guer a toda a comarca. "O aero
po rto construíuse hai moitos 
arios e hoxendia está completa
mente rodeado de zona urbana. 
Resulta comprensíbel que en 
Culleredo esteñan preocupados 
por terreas que perden valor e 
que van ter que entrar no cintu
rón de seguridade do aeropor
to", siriala a concelleira. No 
BNG afirman que hai que ter en 
conta a proximidade do aeropor
to compostelán de Lavacolla, 
ainda que recoñecen que "Alve
dro precisa a adopción de medi
das para manterse operativo to
do o ano, sen depender como 
.até agora da metereoloxia". + 
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A Corvña destina 
256 millóns 

.. para o Castro éle Elviña 
Semella que desta vez vai 
adiante a reabilitación e recupe
ración do castro de Elviña, 
abandoado desde anos atrás na 
Coruña pésie o seu valor arque
olóxico. 'A comisión municipal de 
govemo aprobou un plano polo 
que durante o 20001 investiran
se 256 millóns de pesetas para 
a compra de terreas. Coa cola
boración da Xunta, faranse ex
cavacións e se adoitarán medi
das para preservar tanto o cas
tro como o entorno. Ademais, 
Francisco Vázquez pensa xa en 
cosntruir a Casa dos Antepasa
dos que, xunto á reforestación e 
os talleres experimentais, com-

. plementarian o proxecto. + · 

No caso Arnoya 
solicitan substituir 
o cárcere por unha multa 

Tanto Manuel Vázquez Pérez, 
xerente do grupo Arnoya, co
mo o seu cuñado Pedro Gon-

. zález lrago, solicitaron na Au
diéncia Provincial de Curen- - . 
se a substitución das conde
as de cárcere por unha multa, 
acolléndose a esta posibilida-

- de no Código Penal. Ambos 
están condeados a tres anos, 
dous por falsedade e un por 
e~tafa. O Tribunal 
Constitucional rexeitou o seu 
recurso de amparo tras ser 
cQndeados polo Supremo e 
pola Audiéncia Provincial. 
Asimesmo dez ex traballado
res das adegas de Manuel 
Vázquez terán que ser indem
nizados con quince millóns 
de pesetas máis catro en in
tereses de demora segundo 
ven de estipular o xulgado do 
Social número 3 de Ourense. 
A senténcia considera que 
ainda que Bodegas de Arno
ya deu en quebra técnica, 
constiuise unha nova, Bode
gas Arnoya de Orense, que 
non conta no seu organigra
ma con Manuel Vázquez, pe
ro continua coa actividade. • 

Comeian as obras 
do aparcadoiro áe 
San Lázaro en Ourense 

Está previsto que o Luns 8 de 
Xaneiro as ruas céntricas de 
Ourense teñan que aturar al
gun cámbio co comezo das 
ol;>ras do aparcadoiro no par
que de San Lázaro. Aprobado 
con urxéncia durante o verán 
polo governo do popular Ma
nuel Cabezas para surpresa 
de BNG e PSOE, na 
oposición, a sua construción 
supon a desaparición das ár
bores de grande porte do Par
que, que pasa a converterse 
nun inmenso armacén de co
ches. Mália a recollida de 
sinaturas levada a cabo en · 
Setembro do 2000 e as 
concentracións iniciadas no 
remate do verán, o proxecto 
·continuou adiante en virtude 
da maioria do PP e agora co
mezan as obras. A memoria 
do proxecto refer-íase a sete 
metros de penetración no 
ctian "ou o que fixera falta".+ 
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O paro supera a média española e duplica a taxa europea 

Mais de un tércio dos contratos en Galiza son precários 
-O- RAMÓN MACEIRAS 

Un dos obxectivos dos pactos 
de Abril de 1997 asinados en
tre a patronal e os sindicatos 
de ámbito estatal (CCOO e 
UGT) era rebaixar a taxa de 
eventualidade á meia euro
pea, sobre un 13%. Hoxe, 
máis de tres anos despois, a 
porcentaxe de traballadores 
eventuais é mesmo maior, 
atinxe un 35,2% no segundo 
trimestre do ano 2000, fronte 
ao 34, 12% que existia daquela. 

Non só hai unha porcentaxe de 
asalariados eventuais máis alta, 
senón que o número de traballa
dores temporais é moi superior e 
· a rotación de contratos moito máis 
alta. Concretamente pasouse de 
187.700 traballadores afectados 
por este tipo de contratos no 2º 
semestre de 1997 a 231 .300 no 1 º 
semestre do ano 2000. 

noso país. A precariedade expre
sa-se en traballo sen contrato ou 
nunha contratación chea de irre
gularidades, arbitrariedades ou 
inestabilidade de todo tipo ampa
rada nas moitas modalidades da 
contratación temporal. Moitos tra
bal ladores ven-se na abriga de 
asinar nóminas falsas por salários 
que non se corresponden co que 
efectivamente receben, asinan a 
liquidación por anticipado, tan 
máis horas das estipuladas e por 
riba non as cobran completas, ca
recen de seguridade social, de re
presentación sindical, de convé
nio de empresa ou de sector, tra
ballan en precárias condicións de 
seguridade e hixiene, ou sofren 
as condicións leoninas das ETis. 

Estes pactos contaron en todo 
momento cos parabéns do Gover
no central (e por suposto a Xunta 
de Galiza), que lles deu cobertura 
legal e investiu centos de miles de 
millóns de pesetas en achegas á 
patronal par.a a conversión de 
contratos temporais en fixos, má
lia o cal os resultados non poden 
ser máis pobres e negativos. 

galega a situación era totalmente 
inversa. De feito, no ano 1989 o 
paro español superaba en cinco 
pontos ao de Galiza (17% e 12%, 
respeitivamerite). 

anos mostra que nas fases de re
cesión o emprego galega cae con 
meirande intensidade que no esta
do, mentres que nos ciclos alcistas 
a criación de emprego é moi débil, 
ou literalmente non se cria. 

Os traballadores e traballadoras 
do· rural que se manteñen ocu
pados desempéñanse tamén en 
entornos precários de contrata
ción e prestacións sociais . Se
mellante situación sofren os tra
balladores do mar, as traballa
doras da conserva e o textil, da 
indústria auxiliar do naval, da 
construción e da madeira e ta
mén da administración pública. 
O fenómeno se extende a todos 
os setores da economía galega. 
Nos últimos tempos, reapareceu 
tamén o fenómeno da emigra
ción a Canárias e outros países 
da UE en condición tamén alta
mente precárias de contratación . 

A incertidume é a constante na 
vida dun traballador en precário. 
Moitos rodan de traballo en tra
bal lo , ou de contrato temporal 
en contrato temporal con perio
dos de duración a cada máis 
curtos, ou sobreviven malamen
te sen contrato na chamada 
economia sumerxida. É imposí
bel facer proxectos de vida ne
sas condicións de inseguridade. 

Expresións 
da precariedade laboral 
en Galiza 

Todas os cámbios estruturais e a 
aparición das novas regras e 
modalidades de contratación e or
ganización do traballo teñen hoxe 
ampla expresión en Galiza. O 
mercado de traballo galega reflic
te abertamente o mal funciona
mento estrutural da economía do 
naso país. Se o estado español 
presenta· as· taxas de paro máis 
elevadas da Unión Europea, Gali
za supera a meia do estado e du
plica á da Unión Europea. Antes 
da chegada de Fraga ao governo 

As cifras cantan. Entre 1989 e o 
2000 flerderon-se 60.000 empre
gos netos e 50.000 parados máis 
engrosaron as crecentes filas do 
desemprego. Nos últimos vinte 
anos só houbo lixeira melloria no 
emprego en Galiza durante os bié
nios 1986-88 e 1998-2000. Mellaría 
tan lixeira que non invertiu a ten
déncia de caida continua .do em
prego, da povoación activa, e que 
configura unha situación estrutural 
de ecónomia en debalo no país. 
No último cuarto de século perde
ron-se en Galiza 200 mil empregos 
nun contexto no que a economia 
do estado español criaba máis de 
dous millóns de novas pastos de 
traballo. O estudo dos ciclos eco
nómicos galegas dos últimos 25 

En médio dese entorno de decli
ve estrJ.Jtural da economia en
tende-se mellar o proceso de 
crecimento da precariedade la
boral na Galiza. A precariedade 
supera dabondo a meia europea 
e por suposto a do estado espa
ñol. Nada de estrañar se toma
mos en canta que nos últimos 
anos o sector primário galega 
perdeu 227 mil traballadores 
que pasaron a engrosar as filas 
dos traballadores en precário ou 
en paro aberto ou encuberto. 

O fenómeno da precariedade e o 
desemprego son hoxe as princi
pais ameazas que se cernen so
bre os traballadores galegas e 
son unha clara consecuéncia da 
situaCión de deterioro acelerada 
pala que atravesa a economía do 

As dificuldades para medir 
exactamente a dimensión do fe
nómeno da precariedade veñen 
dadas polos critérios estatísticos 
que utilizan os organismos esta
tais e autonómicos para medir 
este fenómeno. A EPA, por 
exemplo, define como ocupado 
á persoa de 16 anos e mais que 
durante a semana de referéncia 
tivo un traba!lo asalariado por 
canta allea. E dicer, unha per
soa que traballa unha hora á se
mana xa non está parada. As 
enquisas da EPA, con esta cali
ficazón, queren agachar unha 
realidade sangrante: a precarie
dade e a altísima rotación nos 
contratos de traballo. • 

O traballo baixo o império neoliberal 
No curso dos anos oitenta apareceu un no~, 
vo modelo de empresa. Ese modelo ~qué 
aqui chamaremos "neo~liberal", pero. que 
outros chaman "flexíbel", "patrimonial" ou 
"financiarizado" -, leva até o extremo unha 
tendéncia espontánea da organización ca
pitalista do traballo: a disociazón entre . a · 
eficácia empresari?l e a xustiza social. 

Seria facer~llés demasiada honra aos teóri~ 
cos do liberalismo crer que tiñan ese mo~ 
delo na cabeza ~ando, a comezos dos oi
tenta, definiron a axenda das políticas do 
pos~keynesianisrno. O seu credo limitaba
se a unha ideia: liberar as forzas do merca
do. Trataba-se de botar abaixo as regras, 
institucións e garantías que o capital se vi
ra obrigado a conceder imediatamente des~ 
pois da 11 Gl!erra Mundial. Esas concesións 
provisionais -o recoñecemento, ao menos 
de facto, do poder sindical na empresa; a 
redistribución dos froitos do crecimento; a 
seguridade social; o control dos movimen
tos de capital; o papel decisivo do Estado 
na regulazón da economia-permitiran cer~ 
tamente trinta anos de crecimento desigo~ 
al. Pero tamén conduciran a laminar a 
rendabilidade dos investimentos. A acele~ 
ración progresiva da inflación traducía o 

esforzo cada vez máis desesperado da~ em
presas para restaurar as suas marxes de be~ 
nefício. A viraxe representada por Marga~ 
ret Thatcher e Ronald Reagan consistiu, 
esencialmente, en provocar unha recesión 
brutal grazas a un alza inaudita das taxas de 
interese e en desmantelar rápidamente to~ 
dos os atrancos impostas á libre circu~ 
ladón dos capitais. O obxectivo conscente 
non éra outro que restabelecer unha rela
zón de forzas favorábel ao capital para re~ 
ducir o custe do traballo, incrementar a 
rendabilidade e relanzar os investimentos. 

Enfrontados no mesmo momento ao avan
ce en poténcia dos competidores xapone~ 
ses, os xefes de empresa ocidentais busca
ron en primeiro lugar imitalos. Misións de 
estudo e obras especializadas sobre o "mo~ 
delo xaponés" multiplicaron-se ao longo 
dos anos oitenta, para comprender o segre~ 
do da "máquina que rnudou o mundo" (tí
tulo dunha célebre obra sobre o rnodélo xa
ponés). Kanban, kaizen e círculos de calida~ 
de proliferaron nos discursos e tamén nos 
obradoiros. Os especialistas da xestión can~ 
taban os méritos da "produción xusta" 
(produce~se o que se demanda de ante~ 
mao), sen stocks nen perdas. Os respo~sá~ 

beis de recursos humanos falaban sobre a 
"cultura de empresa" e o "proxecto com
partido". Moitos sociólogos anunciaban a 
emerxéncia da"empresa comunidade", e os 
economistas discemian "un novo compro
miso social". O "novo modelo produtivo" 
estaria dotado de catro rasgos principais: 
"descentralizazón da produción", "posta en 
comun da perícia", "salários cualificados e 
adaptábeis" e "relacións de traballo coope
rativas e que favorezan a inovación". 

Sen embargo, a maior parte das empresas 
reais non importaron máis que cerros ele
mentos da panóplia xaponesa. Certamen
te, nos talleres, a descentralizazón da orga~ 
nización do traballo leva aos asalariados a 
traballar directamente baixo a influéncia 
directa dos clientes, segundo os princípios 
de "xusto~a~tempo": non se produce mais 
que o que xa está vendido. T amén é verda
de que as clasificacións ríxidas saltan polos 
aires, a polivaléncia e .o autocontrol da ca~ 
lidade estende~se, a mobilidade dos asala
riados entre servizos desenvolve~se, o tra
ballo converte~se en algo máis colectivo. 

Pero o emprego de por vida morreu, e ta~ 
mén o ernprego estábd: a nova norma é o 

emprego precário, coa espada de Damócl 
do despido a ponto de cair permanente
mente sobre a cabeza. Esvaeceron-se pronto 
as ilusións; a brutalidade dos despidos non 
tivo precedentes durante a recesión de prin
cípios dos noventa, ainda que os benefícios 
das empresas non diminuiron praticamente 
nada. Até os anos oitenta era sobre todo a 
remuneración do capital a que encaixaba as 
crises conxunturais. Cando as cousas ian 
mal, as direccións das empresas dubidaban 
en despedir, por medo aos conflitos sociais. 
A partir dos anos oitenta, é a masa asalaria
da a que debe sofrer os custos dos axustes: as . 
esixéncias dos accionistas están antes que os 
intereses -e o emprego dos asalariados. Des~ 
pois, ano tras ano, as empresas, mesmo as 
florecentes, experimentaron uriha sucesión 
de planos de reaxuste. Neste fin de século, 
~egundo cálculos da OIT, o 75% dos con
tratos de traballo teñen duración determi~ 
nada ou son contratos de interinos. En can
to aos asalariados estábeis, ainda permane
cen certamente maioritários nas empresas 
(59% dos salariados teñen máis de ·cinco 
anos de antigüidade nos países da OCDE), 
pero constatan a precariedade da sua situa~ 
ción asistindo, impotentes, aos golpes que a 
precariedade reparte en tomo a eles.+ 
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A D E s 
Axenda 2001 
A arte 
de Luis Seoane 
en Sargadelos 

• Impresa a 5 tintas en seis idi 
• Cosida afio, con marcador, a 

da capa en coiro rexenerado. 
• Papel verxurado 90 glm2 

• Tamaño: 22 x 26,5 cm. 

Breve Historia 
de Galiza 
COLECCIÓN ESENCIAS 

Os castros 
gal egos 
COLECCIÓN ESENCIAS 

ENCICLOPE 
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Indemnización 
pantasma 
para a família 
dun bombeiro 
falecido 

Cando en 1996 un bombeiro 
perdia a vida apagando o lu, 
me nos garaxes do edifício 
Viacambre, o Concello de 
Ourense desfíxose en prome, 
sas acerca das indemnjza, 
cións que recibiria a família 
pola perda. Pero catro anos 
despois a viuva e os dous fi, 
.llos seguen sen receber a 
cuantia económica que lles 
corresponde e que deben Pª' 
gar as arcas municipais. 

As promesas de amparo que 
o Govemo municipal, enea, 
bezado por Manuel Cabezas 
(PP), fixo á família da víti, 
ma despois do accidente no 
céntrico edifício levounas o 
ar. Tamén segue sen cum, 
prirse a senténcia do Tribu, 
nal Superior de Xustiza de 
Galiza que fixou unha in, 
demnización superior aos 21 
millóns de pesetas. -

Á vista <leste incumprimen, 
to, "ruín" é o calificativo que 
merece para a CIG a actua, 
ción do alcalde ourensán. A 
central sindical mantén que 
a negativa do Concello a fa, 
cer efectiva á viuva e os dous 
fillos a indemnización esti, 
pulada é un acto de "inxusti, 
za social". 

O secretário comarcal da cen, 
tral sindical, Etelvino Blanco 
afirma que a actuación pon de 
manifesto a "insensibilidade" 
das persoas que goveman a ci, 
dadé e a "hipocresía" da que 
fixeron uso no momento do 
accidente. Daquela todo fo, 
ron promesas de axuda, pero 
agora demónstrase, segundo 
mantén Blanco, que o Gover, 
no municipal tiñan como 
único obxectivo "facer olvi, 
dar á opinión pública e aos 
bombeiros as precárias condi, 
cións nas que traballan". 

Este representante di que o 
responsábel desta _actitude "vil 
e mezquina" é o alcalde, ao 
que acusa ·de antepor a buro, 
crácia ao cumprimento do Pª' 
go da indemnización. "Isto su, 
pón ensombrecer a institución 
de todos os ourensáns e a ver, 
gañamos -a moitos", engade. 

A CIG exixe a Cabezas q:ue 
cumpra a senténda do 
TSXG, xa que pode estar a 
incurrir nun presunto desaca, 
to, e pédelle que solucione de 
inmediato o que entenden 
como un "vergoñento episó, 
dio" dun grupo de governo 
que escatima diñeiro público 
para un fin social xusto. • 
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As campañas para cumprir a lei tiveran q~ chegar .a• Tri~bunall Supremo. 

O governo ignora a Leii de Uso do Galega 

A Xunta ·non fixo cumprir 
a lexislación en matéria lingüística 
ao concello da Coruña 
*P.C. 

A Xunta, como institucióñ, ten o deber de acatar e facer cum
prir a lexislación. Sen embargo, a reiterada negativa do alcalde 
da Coruña, Francisco Vázquez, a empregar o topónimo oficial 
non foi cuestionada publicamente, apesar de incumprir a Lei de 
Uso do Galego en Entidades Locais, aprobada no ano 1988. Pa
ra a deputada nacionalista, Pilar Garcia Negro, a administra
ción deberia posicionarse claramente · a respeito desta ilegali
dade e explicar as causas que provocan o incumprimento da 
lexislación por parte de institucións públicas e privadas que es
tán recebendo subvencións dirixidas a promover o uso da língua. 

lnstitució.ns como a universida
.de, a xustiza, a igrexa ou os 
meios dé comunicación están a 
receber axudas ou subvencióñs 
para fomento da 

administrativa e publicidade en 
español. 

Para a deputada nacionalista, a 

língua que "non 
se traducen en 
publicidade ou in
cremento do uso 
do idioma", -expli
ca Pilar García 
Negro. 

Os concellos se
gu en incumprin
do, doce anos 
despois da sua· 
promulgación, a 
Lei de Uso do 
Galega. O caso 
máis extremo é o 
da Coruña, onde 
o máximo repre-
sentante da insti-
tución se nega . 
mesmo a aceitar 
o topónimo ofi-

1 nstitucións 
que incumpren 
a lei receben 
subvencións 
para prom·over 
o uso da língua 

cial. A própria X unta de Galiza, 
dezasete anos despoís de pro
mulgada a Lei de Normalización 
Lingüística, segue escrebendo e . 

administración 
deberia explicar 
as causas que 
provocan este in
cumprimento, ca
les foron as xes
ti ó ns realizadas 
para lembrar ás 
distintas institu
cións a lexislación 
vixente e se se fi-· 
xo algunha pro
posta para anima
las á usar o gale-
go nas suas acti
vidades docentes 
e académicas, xu-

. diciais, lítúrxicas, 
pastarais ou ad
ministrativas. 

prendeu , logo de se emitir a sen
téncia dó Tribunal Supremo na 

· que se ratifica a legalidade auto
nómica en matéria de toponímia. 

Paco Vázquez é protagonista 
tamén doutra das cuestións que 
se lle apresentan ao governo. A 
deputada do BNG espera da 
Xunta unha valoración sobre a 
recente intromisión do alcalde 
coruñés nos métodos de ensino. 
Vázquez sementou de novo a 
polémica, ao criticar a un mestre 
por empregar un texto de A No
~a Terra nas aulas de língua e 
literatura galegas. 

Reduto cultural 

Mª Pilar Garcia Negro alerta do 
perigo de manter unha política 
lingüística que reduce ao galega 
a un "asunto cultural". Unha "per
versión conceptual" que, ao seu 
entender, consegue que os gabi
netes de normalización dos con
cellos caian na "política de ho
menaxe", identificando a lfngua 
co seu uso simbólico, cando teria 
_que ser "de uso xeral na vida co
tiá H en todos os domínjos". 

.___....._.\1 --..c....· ......c.._::___c:...____:_:....::-.:...:....:::....:.....:..._.:,....__c 4- .·..emüind0. circuJar,es., literatura -,. 

No caso concreto 
da Coruña, Gar

cia Negro demanda, ademais, 
un posícíonamento por parte da 
Xunta a respeito da polémica do , 
topónimo oficial e unha explica
-ción., sobre ... as .accións que. em-

Pero -esta chamada de atención 
sobre o uso do galega, extén
dea tamén aos ámbitos e secto
res nacionalistas, amasando a. 
sua preocupación "porque exis
te unha certa relaxación ou 
adormecimento nesta matéria e 
non abonda con que as institu
cións se limiten a cumprir a lei. 
A língua débese converter nun
ha cuestión política, e non ex
ciusiltarneníe - cultural~'. • _ . . ·.·. · .A-~ 

Con6nuan 
as concentracións 
en defensa dos rios 

Na víspera de rematar o ano, o 
Sábado 30, unha 
representación dos afectados 
polos proxectos de minicentrais 
do Alto Ulla estivo presente na 
praza de Galiza en Compostela 
para dar a coñecer os seus pro
blemas. Esta é unha das inicia
tivas da Coordenadora Galega 
pala Defensa dos Ríos, durante 
nove Sábados do pasado ano 
instalaron unha mesa "para 
chamar a atención sobre a im
portáncia da conservación dos 
rios e para denunciar a permisi
va política hidrolóxica da Xunta, 
que permite avanzar ás empre
sas eléctricas na sua pretensión 
de instalar minicentrais na prác
tica totalidad e dos rios". • 

Mulheres Nacionalistas 
denúncian 
o machismo no Nadal 

Non é casual o aumento das 
mortes de mulleres no último 
mes do ano, nen o aumento 
dos ingresos nas casas de 
acollida Este é un dos argu
mento expostos por Mufheres 
Nacionalistas Galegas para 
denunciar o machismo que 
rodea as festas de Nadal. As 
tensións e as contradicións 
entre nível económico e con
sumismo nestas datas prov~ 
can o aumento da violéncia 
durante o Nadal. O lema que 
utilizan MNG para esta 
campaña é "Na luita e nas 
festas o machismo sempre 
apesta" e, neta, enumeran as 
situacións que oprimen á mu
ller como o aumento do traba
llo dentro da casa, os 
horários da empregadas en 
hostelaria e comércio, e a pre
sión por ter unha mellor 
aspecto físico durante as fes
tas. Mulheres Nacionalistas 
seguirán reivindicando duran· 
te o 2001 os pontos incluídos 
na táboa da Marcha Mundial 
da Mulleres.+ 

Os oncólogos e 
o Defensor del Pueblo 
apoian a demanda 
contra as tabagueiras 

Altadis, Cita Tabacos de Ca
narias, Legista, Philip Morris e 
Reynolds son as compañías 
contra as que se dirixe a , 
primeira demanda colectiva no 
Estado polos perxuízos 
causados palas tabaqueiras. 
Catorce asociacións 
territoriais, que reunen a máis 
de 4.000 afectados polo can
cro de larinxe, interpoñen de
mandas con indemnizacións 
por valor de catre mil millóns 
de pesetas. Segundo os por
tavoces das asociacíóns só se 
pide diñeiro para adquisicións 
de locais e para "recuperar a 
voz e a autoestima". Unha das 
consecuéncias dos larinxecto
mizados é a perda da voz. A 
Asociación de Oncólogos e o 
Defensor del Pueblo apoiarán 
-aos-demandantes·.·• · ·~ 
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XOSÉ Mª ÁLVAREZ CACCAMO 

Estamos aquí para participar nun acto simbólico de 
moderada desobediencia fronte ao crecente rigor das 
imposicións autoritarias dun goberno que está a de, 
senterrar con indisimulado exhibicionismo as súas 
verdadeiras raíces históricas, aquelas que fundamen, 
tan as súas orixes en perigosas filosofías baratas como 

dos outros partidos de implantación centralista, calque, 
ra proxecto que cuestione mínimamente a sacra indivi, 
sibilidade da España UNA do xugo e as frechas. 

É a versión hispana, castiza e,reaccionaria do colonizador 
pensamento único e global. E a letra U da Unión sen d~ 

os da "Unidad de destino en 
lo universal", teimoso lema 
da Falanxe de José Antonio 
Primo de Rivera, escrito con 
sangue e po de ruína inter, 
minábel por Francisco Fran, 
co e revitalizado na práctica 
política do Partido Popular. 

Este acto de hoxe, unha afir, 
mación máis da vontade plural 
dos pobos e do seu incuestio, 
nábel dereito á libertade de ex, 
presión, a colocación do G de 
Galiza como sinal identificati, 

'A obrigatoriedade do uso 
da sigla distintiva de Espaí\a 

nas placas dos vehículos 
representa a vontade 

esmagante do 
carpetovetónico nacionalismo 

español" 

verxencias, da Unanimidade 
sen consenso, da Uniformiza, 
~ión ideolóxica e moral. E a 
xenófoba senrazón ultramon
tana dos que non aturan a 
mestízaxe, a diferencia, o ma, 
tiz, e tentan impoñer o mo, 
nótono fungar dun soliloquio 
unívoco fronte á versatilidade 
do diálogo plurisignificativo e 
auténticamente democrático. 
Son os nostálxicos de fsPaña 
como reserva espiritual de oc, 
cidente, aquel reducto ecle, 
sial e cuartelario onde man, 

vo dos nosos vel:úculos, constitúe, sen dúbida, unha cativa 
regaña no cadullo de lama seca en que consiste o discurso 
monolítico do poder. Hai outra5 fendas, outros cuestiona, 
mentos de maior alcance, que están a provocar a irritación 
deses dirixentes aos que mesmo lles queda folgado o mapa 
das auli nomías e que, nun infame exercicio de falsidade 
intoxicadora digno da ficción de Orwell, demonizan, iden, 
tificándoo co terrorismo etarra, calquera aceno de disi, 
dencia a respeito da súa inamovi'bel concepción do estado, 
das reglas de xogo da democracia e dos rum00s posíbeis en 
dirección a tm. norte de convivencia pacífica. 

A obrigatoriedade do uso da sigla distintiva de España 
nas placas dos vehículos de nova matriculación, decre, 
rada sen consideración das propostas que defenden a 
posibilidade de utilizar os signos identificativos das dífe, 
rentes comunidades autónomas, representa, roáis unha 
vez, a vontade esmagante do carpetovetónico naciona
lismo español, que rexeita tcxlo diálogo arredor da con, 
figuración plurinadonal do estado e sataniza, coa com
plicidade dos medios de comunicación e a colaboración 

daban o acre .bafo do dogma católico, a sombra mortal 
dos uniformes militares e os principios fascistas do azul 
partido único. Son os que soñan coa Historia e a Lingua 
única e imperial e se senten agredidos pola música e a le, 
tra das outras linguas, das outras historias, que non son 
música nin letra E de España. 

Que non somos E de España, senón G de Galiza,· C de 
Catalunya, E de Euskadi, e queremos recoñecérmonos 
e ser recoñecidos na sigla dos nosos países como nun 
simbólico espello de man que nos identifica no texto 
do alfabeto universal da Libertade. Nós, alfabetizados 
no cosmopolitismo das singularidades, afirmarnos o n°' 
so dereito a pronunciar o nome substantivo que somos, 
Galiza, no concerto mundial das nacións. Eles, analfa
betos funcionais, ágrafos para a escrita maiúscula do D · 
de Democracia, teiman na lectura eterna ·e autosufi, 
ciente dunha únic;i letra, o E excluínte de. España. • 

Texto lido polo escritor Xosé M" Álvarez Cáccamo no acto re 
reivindicaicón do símbolo G nas matriculas., celebrado en Vigo o 

pasado 23 de Decembro. 

HENRIQUE HARGUINDEY 

O FÍO DA LINGUA 

Canas e cans 
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Son abundantes en galego as palabras derivadas da planta chamada 
· caná. E non só as que conservan o significado orixinal como canavei, 

ra ou canivel.a, outras denominacións da cana, canaval "lugar plantado 
de canas" e mais canizo/caínzo "armazón de canas entretecidas situado 
entiba da lareira". Abundan, maiormente, unha chea de palabras nas 

. que se partiu da idea de cana para lle dar un uso figurado, metafórico. 

, T emos así canal, cal, canle e quenlla, "paso natural ou ·artificial ºda 
· auga ou outros líquidos". E máis canella "camiño fondo" ou "rúa pe
quena·e estreita". E caneiro, dique estreito no río para formar unha 
zona de pesca (lembremos os tan populares caneiros de Betanzos). 
Un cano é un piche, un tubo por onde sae a auga das fontes, e m;1ha 
canada ou canado unha medida de líquidos, principalmente viño, 
feíta de madeíra e con forma cilíndrica. Parecido, en pequeno, é o 
caneco, frasco cilíndrico de b~rro. Os canalóns canalizan as augas 
que caen sobre os tellados das casas. 

. Cousa distinta son os canelóns, doces cilíndricos que levan no inte
rior unha ramiña de canela (palabra que xa en latín derivaba de 
canna). E diferentes canelóns son os italianos, os prezados cannello
ni, que non levan canela pero teñen tamén forma cilíndrica. Outra 
canela que non ten que ver coa anterior senón cos osos da perna 
(longos coma canas) é a perna en denominación familiar. E, natu, 
ralmente, encanaré oríxinalmente "unir, empatar dúas canas". 

Canto aos derivados de can, a máis dos dentes caninos (caíños ou 
cairos, nomes todos derivados de can} ternos caninea, "conxunto de 
cans" ( ou, por extensión humorística, de rapaces). E máis canícula 
("cadeliña"), nome antigo da estrela Sirio para denominar o perlo, 

. do roáis ·caluroso do ano, que se coidaba relacionado coa elevación 
da estrela. Falaremos tarnén aquí dunha curiosidade: o nome das 
illas Canarias, coñecidas e conquistadas polos europeos só a partir 
do século XIV, viría significando "terra de cans". Conta o historia, . 
dor latino Plinio que o rei de Numidia Iuba II mandou alí unha ex
pedición e esta encGntrou nelas unha multitude de enormes cans, 
dos que lle levou do~s ao reí. E daí o nome das illas. 

Mais a palabra que, contra o que puidera aparentar, non ten nada 
que ver con can é caru'bal, deformación de caríbal, !ndíxena do pobo 
amerindio dos caribes .• 

AUDITORIO DE GALICIA xaneiro - xuño 2001 

PROGRAMA DE ABONO 
XANEIRO 
Día 11 - 21 :00 h. 
REAl FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Antoni Ros Marba, director 
W. A. Mozart, A. Schonberg, F. Schubert 

Día 18 - 21 :00 h., 
REAL FILHARMONIA DE GAUCIA 
Antoni Rqs Marbó, director 
Elena de la Mercoo, soprano 
Mi¡eiq Pintó,. me;µosoprano 
Altredo Iglesias, lector 
Coro da Comunidade de Madrid 
SHAKESPEARE E A MÚSICA 
X. de Paz, Benet Casablancas, F. Mendelssohn 

Día 19 - 21 :00 h. 
NEW YORK PHILHARMONIC ORCHESTRA 
Kurt Masur, director 
J. Brahms 

Día 25 - 21 :00 h. , 
REAL FILHARMONIA DE GAUCIA 
Antoni Ros Marba, director 
Katia e Marielle Labeque, pianos 
M. Ravel, F. Poulenc, G. Bizet 

FEBREIRO 
Día 8 - 21 :00 h. 
ORQUESTRA SINFÓNICA DE GAUCIA 
Alexqnder PolinichkoJ director 
Mciss1mo :ipadanq_. violín 
L. v. Beethoven, l. .:>travinski . 

Día 15 - 21 :00 h. , . 
REAL FILHARMONIA DE GAUCIA 
Alberto Zedda, director 
Ewa Podles, contralto 
L. Cherubini, G. Rossini, G. Petrassi, O. Respighi 
Día 22 - 21 :00 h. 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIÁ 
Antoni Ros Marbó, director 
Isabel Monar, soprano 
Joan Cabero, tenor 

Josep Miquel Ruiz, barítono 
Os Monicreques de Kukas 
R. Halffter, X. Montsalvatge, M. de Falla 

MARZO 
Día l · 21 :00 h. 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Robert King, director 
Gary Cooper, clave 
J. S. Bach 
Día 7-21 :00 h. 
RUDOLF BUCHBINDER, PIANO 
Programa por determinar 

Día 14 - 21 :00 h. 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
.Antoni Ros Marbó, director 
Irene Theorin, soprano (Elettrº) 
Amando Roocroft, soprano (llia) 
Diana Montague, mezosoprano (ldamante) 
Donald Kaasfl, tenor (ldomeneo) 
Coro da Comunidade de Madrid 
ldomeneo, rei de Creta, W. A Mozart 
(versión concerto) 

Día 22 - 21 :00 h. 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Maximino Zumalave, director 
F. Alonso, P.I. Choikovski 

Día 29 - 21 :00 h. 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Aldo Ceccqto, director 
Enrico Dindo, violoncelo 
A Gaos, D. Shostakovich, F. Mendelssohn 
ABRIL 
Día 19 - 21 :00 h. , 
R~ FllHARMONJA DE GALICIA 
E mon Colomerf director 
A ssa Park, vio ín 
MUSICA DEXENERADA 
B. Goldschmidt, E. W. Korngold , K. Weill 
Día 26 - 21 :00 h. 
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA 

Leopold Hager, director 
Yung WoolC Yoo, piano 
L. v. -Seethoven, W. A Mozart 
MAIO 
D'ia 3 - 21 :00 h. 
NICOlAJ ~D~R, VIOUN 
Dame! Gomer, piano 
F. Schubert, S. Prokofjev, E. Bloch, F. Magle 
G. Bizet/Woxman 

Día 10 · 21 :00 h. 
REAL FIUiARMONÍA DE GAUCIA 
Antonj Ros Marbó, director 
Petra Long, soprano 
J. Haydn, R. Wagner, R. Schumann 
Día 23 · 21 :00 h., 
REAL FILHARMONIA DE GAUCIA 
Philippe Entremont, director e solista 
W. A Mozart, J. Brahms 

Día 31 - 21 :00 h. 
SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA NUEVO MILENIO 
REAL FllHARMONÍA DE GAUCIA 
t.faXimiOO ZumaklVe,.. director : 
Collegium Compostenanum 
N. Rimsky-Korsakov, G. Bizet-, R. Strauss, 
M. Ravel 
XUÑO 
Día 7 · 21:00 h. , 
REAL FILHARMONIA DE GAUCIA 
Jan C~rs, director 
Dimitri Sitkovetsky, violín 
l. Stravinski, S. Prokofiev, L. v. Beethoven 
Día 15 - 21 :00 h. , 
REAL FILHARMONIA DE GAUCIA 
Antoni Ros Marba, director 
Cristina Bruno, piano 
W.A. Mozart , 

. CONCERTOS DIDACTICOS 
FEBREIRO 
Días 1 e 2 - 11 :00 h. 
MIUADOIRO 

Días 7 e 8 - 11 :00 h . 
- REAL FllflARMONÍA DE GAUCIA 

Programa por determinar 

MARZO 
Día 2; 11 :00 h. 
ORFEON TERRA A NOSA 
Miro Moreirp, director 
Música coral 
ABRIL 
Días 3 e 4 - 11 :00 h. 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Maximino Zumalave, director 
J. S. Bach, L. v. Beethoven, J. Brahms 
Día 20 · 11 :00 h. 
AGRUPACIÓN ÚRICA OFEUA NIETO 
Soprano por determinar 
M- José Lqdr~, mezzosoprano 
Pablo Carballédo, tenor 
Antón de Santiago, barítono 
O canto a través da historia 

MAiO · 
Días 2 e 3 · 11 :00 h. 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 

· Moximino Zumalave, director 
Día 15 · 11 :00 h. 
ROlAND FUSION BAND 

CONCERTOS DE CÁMARA 
SOLISTAS DA REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
5 febreiro, 19 marzo, 2 Abril, 14 maio 
20 xuño _ 
SOCIEDAD ESTATAL "ESPANA NUEVO 
MILENIO" 
PROYECTO GERHARD 
José de Eusebio, director 

EXPOSICIÓNS 
CHINA. CEO E TERRA 
febr~i ro-abril 2001 
Producción t-unaación "la Caixa" 
LE CORBUSIER 
maio · xullo 2001 

V~NDA DE .ABC?NOS: ~ renovación ~.e abonos poderá realizarse os días 4 e 5 de xanejro en horario de _11 :00 a ~~x~iE~tc~n~d~ ~~NTIAGO / CONSELLERíA DE CUL TU-
1~.00 h. e de 17.~0 a 2~.00 h. no~ telefonos de reserva. A c~mpra de ~ovos abo.nos os d1as 8 e 9 de xaneiro, me- RA , COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO FINSA / 
d1ante pago efectivo, talan bancario ou tarx.eta ~: ~8, Visa. ~lectron ~~menean Expr~ss. , FUNDACIÓN CAIXA GALICIA / UNIVERSIDADE DE 
VENDA TELEFÓNICA: Os abonos e localidades Pº.d.eran adq1:ur.irse teleforncam~nte med.1ante tarxeta, r'º~ tel_efo- SANTIAGO AQUAGEST / FUNDACIÓN COCA-COLA 
nos: 981 57 10 26 e 981 57 39 79. Os abonos adquindos telefonicamente poderan ser retirados no Aud1tono todo- ESPAÑA / TELEVÉS 
los días laborables ata o día e hora do prir:nei~o concerto da t~mporada. CONSORCIO DA CIDADE DE SANTIAGO 
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Bizkaia, Araba e Gipuzkoa teñen o mesmo número de escanos no Parlamento basca 

PP e PSOE soben a representación en Euskadi · 
porque o sistema eleitoral prima á provincia de Araba 
Un inquérito eleitoral do Go
verno basco atribue unha dife
réncia moi escasa de escanos 
no Parlamento basca ao PNV 
sobre o PP. O PSOE tamén au
rrientaria a sua representación. 
Pero o avance dos partidos 
estatais prodúcese porque so
bretodo a provincia de Araba 
-na que teñen maior presenza 
os partidos estatais- ten moi 
primada a sua representa
ción, xa que conta co mesmo 
número de escanos .que. Gi
puzkoa e Bizkaia, ainda que 
ten '!'oita menos povoación. • 

Segundo un inquérito do Go
verno basco, a intención de · 
voto nunhas eleicións autonó
micas daria entre 21 e 23 es
canos ao PNV, entre 18 e 20 
ao PP, 16 ao PSOE, entre 10. 

· e · 11 a Euskal Herritarrok, cin
co a Eusko Alkartasuna e tres 
a Izquierda Unida. Con estes 
resultados PSOE, PP e IU au
mentarian a representación 
( dous ou tres escanos máis o 
PP, dous o PSOE e un IU), re
duci rian os postos no Parla
mento EH (tres menos), EA 
(un menos) e Unidade Alavesa 
(dous menos), que quedaría 
fóra da cámara en benefício 
do PP. 

Estes resultados non permiti
rían a unha alianza entre o PP 
e PSOE alcanzar a maioria ab- . 

· soluta, ainda que poderian go
vernar se sumaren os seus vo
tos e Euskal Herritarrok non 
acodir ao Parlamento ou abs
terse. O PNV xunto con EA te
ria moi difícil formar governo a 
menos que o fixese en coalición 
co PSOE ou que lle prestase o 
voto Euskal Herritarrok. 

O inquérito descob_re un au
mento dos votos para os parti
d os de ámbito estatal, pero 
nunha medida moi inferior ao 
incremento da representación 
destes dous partidos .na cámara 
basca. O nacionalismo -inclui
dos PNV, EA e EH- segue a 
ser hexemónico se se ten en 
canta o número de votos; ten 
135.000 votos máis que a suma 
entre o PP e o PSOE, pero só 
tres escanos máis. 

_o PNV sempre foi a primeira fon:a política en Euskadi. Na foto, os seus tres lehendakaris desde 1980. 

Razóns do desfase 

O desfase entre votos e eseanos 
é unha consecuéncia dun siste
ma eleitoral que procura a inte
gración de todas as províncias e 
outorga o mesmo número de es
canos no Parlamento (vintecin
co) a cada un dos tres territórios 
forais: Araba, Gipuzkoa e Biz
kaia, ainda que o censo de Ara
ba e Gipuzkoa non suma Q que 
ten Bizkaia. Asi, esta última pro
víncia, con 981.627 votantes 
censados, ten 6 mesmo número 
de representantes no Parlamen
to que Gipuzkoa, . que ten 
584.669 votantes cen_sadós, e 

.:._+ , 

que Araba, que conta con 
244.490 persoas no censo. Des-

. te xeito, un deputado de Gipuz
koa costa o dobre do número de 
votos que en Araba e algo me
nos da metade que en Bizkaia. A 
diferéncia de votos necesários 
para conquerir un escano entre 
esta província e Araba é de catro 
a un. Pódese dicer, asi, que· Biz
kaia cede os seus escanos a 
Araba. 

Dase a circunstáncia de que Ara- . 
ba é a província onde o PP e o 
PSOE alcanzan maior porcenta
xe de votos e máis representa
ción na cámara autonómica. Esta 

. 
lnquérito eleitoral para o Parlamento basco 

Partido Escanos ·Escanos segundo Escanos cunha 
na ac't1,Jalidade a lei actual lei proporcional 

PNV .21 21-23 22 
pp 16 ' 

,, 
18-20 17 

PSOE; 14 16 15 
EH 14 10-11 11 
EA .. (?-.: 5 6 
!U 

¡, 
2 3 4 

¡, 
: .. 

Elaboración própria. Fonte: Parlamento basco. 

província sempre rexistou unha 
maior incidéncia do voto a parti
dos de obediéncia estatal que 
nas outras duas circunscripcións 
eleitorais." Mália ser asi , no mo
mento de elaborar a lei eleitoral 
que atribue o mesmo número de 
escanos ás tres ·províncias, os 
nacionalistas impulsaron esta filo
sofía para primar a coesión terri
torial ainda que eleitoralmente 
sa'ian prexudicados. Esta atitude 
desdi as acusacións formuladas 
polos partidos estatais contra os 
nacionalistas de abrir unha fenda 
na sociedade basca. 

Unha lei eleitoral que outorgase 
os escanos no Parlamento basco 
de forma proporcional á povoa
ción, sen primar unha província 
sobre outra, daria uns resultados 
moi distintos. Neste caso, o PNV 
teria 22 escanos , o PP 17, o 

_ PSOE 15, EH 11, EA 6 e IU 4. 
· Oeste xeito, a suma do PP e o 
· PSOE daria 32 escanos, frente 
aos 28 que terian PVN e EA. Es
tas dous partidos poderian alcan
zar o Governo basco de contar 
cos votos dos catro representan-

. tes de IU, aliados seus no Trata
do de Lizarra. Neste escenário, 
os na,Gionalistas non precisarían 
sequera do voto de EH.• 

4 DE XANEIRO DE 2001 

Arquivadas 
as dilixéncias polo vertido 
tóxico en Doñana 

A xuíza instrutora do caso 
arquivou as dilixéncias 
abertas tras o verquido 
tóxico procedente da balsa 
dunha mina da empresa 
Soliden que ao rachar 
contaminou o entorno do 
parque de Doñana, en 
Andalucia. A decisión da 
xuíza debeuse a que non 
atopou imprudéncia grave 
nen na empresa que era 
proprietária da mina nen na 
compañia de enxeñeria que 
deseñou a presa para a 
contención da balsa de 
resíduos líquidos da 
explotación. O ministro de 
Meio Ambiente, sen 
embarbo, considerou que si 
hai responsabilidade penal e 
defendeu a reabertura das 
dilixéncias. A Xunta de 
Andalucía, pola sua banda, 
recorrerá á via civil para 
recuperar os cartos 
investidos para reduci r o 
impacto do verquido'. • 

Sampaio favorito 
nas presidenciais 
portuguesas 

O presidente da 
República, Jorge Sampaio 
parte como favorito nas 
eleicións presidenciais 
que se van celebrar o 
vindeiro Domingo 14 de 
Xaneiro. Segundo un 
inquérito publicado polo 
semanário Expresso, 
Sampaio, do Partido 
Socialista, obteria o 
60, 1 % dos votos, frente 
ao 29,6% dos sufráxios 
que acadaria Joaquim 
Ferreira do Amaral, 
candidato do Partido 
Social-Demócrata. A 
polarización dos votos 
impede ás outras forzas 
de esquerda e de direita 
ter posibilidades de 
recebir apoios 
sufícientes. • 

O Estado español 
acada unha povoación 
de 40 millóns 
de habitantes 

A revisión do censo de 
populación do Estado 
español oferece un 
resultado segundo o cal o 
número de habitantes pasa 
a ser de 40.202.160. A cifra, 
contado, é enganosa e non 
siginifica un verdadeiro 
reponte da natalidade, 
senón que se trata dun feito 
conxuntural debido, 
segundo os demógrafos, ao 
.efecto psicolóxico que nas 
parellas provocou o ano 
2000 e que levaría a moitas 
delas a concebir tillos nunha 
data talismán. A imigración 
tamén significou un 
·aumento de populación por 
un dobre motivo: b 
empadroamento de 
imigrantes e 9 feito de que 
as mulleres deste colectivo 
rexistan maior tendéncia a 
ter tillos que as mulleres 
orixinariamente 
españolas.+ 
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As eleicións israelies de Febreiro levarán á presidéncia a un acusado de crimes de guerra 

O péndulo de Oriente Médio abala cara á guerra 
'* x.c. 

A lntifada palestiniana non 
parece ter volta atrás. Des

. pois de vários meses de en-
_, .1 frontamentos nas ruas, a so

ciedade israelí e palestiniana 
ven con temor a chegada irre
misíbel da guerra aberta. Ba
rak xa puxo en alerta bélica o 
seu exército e os palestinia
nos non queren seguir outros 
cincuenta anos malvivindo 
baixo a bota da ocupación. 

Bill Clinton tentaba poñer un 
broche á sua presidéncia antes 
de caducar o 20 de Xaneiro. 
·Fracasada a política de encerra
mento de líderes en Camp Da
vid, á que sucedeu a lntifada 
actual, o presidente norteameri
cano tentaba poñer sobre a me- . 
sa de Barak e Araf at, con el de 
árbitro, un acordo de último se
gundo que aparcaba momenta
neamente a custión capit;:tl dos .· 
3 millóns de refuxiados palesti-~ 
nianos, e armaba un novo puzz
le de mapas, coroado con cer
tas concesións á soberania pa
lestiniana sobre os bairros ára
bes de Xerusalén e a Esplana
da das Mesquitas, nete caso só 
na zona de superfície ficando o 
sochán para os israelís. 

Pero mentres o entorno de Clin
ton tece reunións in extremis, a 
crueldade da represión israélí e 
da reacción iracunda dos pales
tinianos enche a interminábel lis
ta de vítimas e fai inviábel na 
práctica calquer solución políti
ca. Coa chegada dos coches 
bomba ao centro das cidades de 
Israel o medo exténdese e as 
posicións políticas polarízanse a 
poucas semanas das eleicións. 

A batalla parece planteada a es-: 
ta altura en quen aparece ante 
a opinión pública como o intran
sixente. Por arte de birlibirloque 

Arafat e Clinton durante a reunión do pasado 2 de Xaneiro na Casa Branca. 

Arafat é o único que viaxa a 
Washington e resulta posto na 
picota de dicer si ou non ao que 
Clinton formula, mentres en Is
rael un Barak que vai en picado 
nos inquéritós eleitorais, avisa 
aos seu·s militares de que se 
p.reparen pa.ra · un ha guerra 
aberta en vários frontes e bom
bardea o S~I de tíbano do que 
o Exército hebreo liscara en 
Maio pasado. · -

Da reunión bilateral Clinton
Arafat do día 2 de Xaneiro co
ñécese que o presidente pales
tino se ten amasado a favor 
dunha rolda de conversas de . 
doce dias se se aceitan algun
has condicións sobre as pro
postas estadounidenses. Refu
xiados e Xerusalén serian o 

principal obxecto de discrepán
cia sobre os que Clinton debe
ria traballar se quer desconec
tar a espoleta antes de finalizar 
o seu mandato. 

Eleicións ensanguentadas 

A presión_ da extrema direita en
cabeza polo líder do Likud Ariel 

· Sharon obrigou a Barak a dimitir 
e convocar comicios para ó 6 de 
Febreiro. A sua rápida manobra 
impediu que se apresentase pa
la dereita un expresidente Bibi 
Netanyahu que era favorito nos 
inquéritos, pero a vantaxe de 
case un 20% parece agora 
transferida a Ariel Sharon, o xe
neral que ensangentou o Sul do 
Líbano en 1982, consentindo e 
colaborando nas matanzas de 

Shabra e Chatila. Sharon foi 
quen serviu de detonante á ac
tual crise, cando acompañado 
por un descomunal aparato poli
cial -o que fai pensar na compli
cidade do mesmo Barak- inva
diu a Esplanada das Mesquitas 
en Setembro pasado, dando P.a
so ao actual estado de cousas. 

Cos territórios palestinos pecha
dos a cal e canto, con graves 
problemas de abastecemento , 
cese de permisos para circular 
ás mesmas autoridades. palesti
nas, peche do Aeroporto Inter
nacional, guerra suxa dos servi
cios secretos de Barak e blo
queo militar permanente, a si
tuación en Oriente Médio dista 
moito da esperanza que se 
abriu en Oslo en 1993. + 
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4 DE XANEIRO DE 2001 

Vicente Fox afirma 
que non se privatizará o 
sector eléctrico mexicano 

"Quero expresarlles que son 
un mexicano de palabra", asi 
se comprometeu o presidente 
Vicente Fox ante o Sindicato 
Mexicano de Electricistas, 
SME, a non privatizar a indús
tria eléctrica e a respeitar o di
reito dos traballadores. Dous 
dias antes, Rosendo Flores, 
secretário xeral do SME, 
expresara o seu temor ante as 
privatizadóns e, mália a pala
bra do presidente mexicano, 
témese ainda que o importante 
sector eléctrico vaia a parar a 
mans privadas. 

Estas afirmacións tiveron lugar 
durante o 86 universário da 
constitución do Sindicato Mexi
cano de Electricistas, á que 
asistiron líderes sindicais de to
do o mundo, entre eles Fermin 
Paz Lamigueiro, da CIG. Estes 
representantes sindica.is finna
ron un comunicado conxunto 
no que denunciaron a interven
ción de EEUU en Colómbia, 
pedí ndolles que "deixen de 
meter a suas mans nos proble
mas que só lle competen resol
ver ao povo colombiano". Afir
man tamén que o Plano 
Colómbia ten repercusións que 
afectan aos povos limítrofes, 
con estratéxicos impactos nas 
áreas ambientais, direitos hu
manos e socioeconómicos. 

T amén denunciaron a presión 
para modificar a Constitución 
dos diferentes paf ses latinoa
mericanos para "impoñer a fle
xibilidade laboral e as privatiza
cións", planos que avanzan 
"coa complicidade dos grandes 
médios de comunicación e dos 
organismos internacionais". • 

O Salvador adopta 
o dólar como moeda 
mentres a Arxentina 
é vítima da dolarimción 

O govemo direitlsta do 
Salvador corñezou a retirada 
do colón, que en seis meses 
será substituido 
completamente polo dólar 
como moeda nacional. A me
dida, apresentada como un 
Intento de salvar a economia, 
supuxo un grave pau para a 
clase média e resulta un mal 
exemplo noutras sociedades 
latinoamericanas. Mentres 
Ecuador, tamén dolarizado, 
padeceu un severo recorte 
de recursos a conta dunha 
moeda frente á que non hai 
posibllidade de flutuación e 
cuxo tipo de cámbio e xuro 
estabelece unilateralmente a 
Reserva Federal norteameri
cana, na Arx.entina cada vez 
son máis as voces que 
demandan o abandono da 
dolarización. • 
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Editoriais ignoradas 
No derradeiro número do ano, 
Xosé Manoel Eiré, talando da im
portáncia e a necesidade dos li
bros, fai un percorrido pola oferta 
literária na nosa língua. Pode
mos constatar que nos últimos 
anos o pano-
rama variou 
sensibelmen-
te, en especial Chama a 
no referido 
aos primeiros 
leitores; po
rén, chama a 
atención que 
no artigo se 
eluda algun 
selo editorial 

atención que no 
artigo de Xosé 
M. Eiré se eluda 
algun selo 
edttorial de 

de recoñecido recoñecido 
prestíxio pola 
rigorosa selec- prestíxio pola 
ción tanto de 
textos· como 
de ilustrado
res. Tamén 
esquece o crf
ti co nas suas 
recomenda
cións para os 
máis peque-

rigorosa 
selección tanto 
de textos como 
de ilustradores. 

nos que, na actualidade, ternos 
acceso no noso idioma a intere
santes criacións que nos chegan 
de lugares e culturas diferentes e 
que mesmo, nalgun momento, 
foron reseñadas como "obras 
necesárias". 

Probabelmente a literatura de 
calidade non necesite de axuda 
para rolar, ainda asi, ignorar ou 
rexeitar este tipo de traballos 
non é sério. 

De todos nós depende que a 
normalización lingüística sexa 
algo vivo e natural, pero a maes
tria no exercício da profisión xor
nalística pode mover e impulsar 
o desenvolvemento da cultura. 

Se non dá unha medida real do 
que está a acontecer, se a infor
mación que nos chega através da 
prensa é parcial e ignora tan im
portantes manifestacións cultu 
rais, se ademais se xustífican co
leccións que responden a critérios 
oportunistas, estarase contribuin
do a que as causas sexan como 
moitos de nós non quixeramos. 

En tempos no que a obxectivi
dade e o rigor resultan cada vez 
máis necesários e impraticábeis 
neste país, non quixera perder a 
confianza na Nosa T erra.+ 

LUISA MORANDEIRA 
EN INANTE 

Aclaracións sobre 
o grupo folk Brath 
Despois de ler a páxina que apa
rece en internet sobre a "história" 
do grupo de música folk Brath 
(www .sonsgaliza.com/brath/histó
ria2. html), despois de ler tamén o 
mesmo nunha recente publica
ción de história de grupos gale
gas, sendo como fun membro do 
grupo durante case vinte anos, 
entando que non debo ficar cala
do diante da interpretación que fai 
Eloi Caldeiro da formación e pos
terior vida do grupo lugués Brath. 

Porque nestes meios de comu
nicación, máis aínda en internet, 
aparece non a história do grupo, 
senón máis ben a história perso
al deste señor. Non hai máis que 
entrar na páxina devandita, da 

ANOSATERRA 

Gonzalo 

tala da sua faceta de poeta, de 
programas de rádio que fixo, das 
suas publicacións, pero non 
aparece nen por casualidade, a 
data de hoxe, finais de Decem
b ro, un compoñente máis dos 
moitos que pasamos polo grupo. 

"Velaí este grupiño, feito dun ho
miño só", cantaría Joáo Gilberto 
con música de Jobim. Un grupo, 
segundo sabemos todos, é un 
conxunto de persoas, tres, catro, 
cinco ou trintecinco, pero non é 
un só. Na sua megalomania, o 
señor Caldeiro di ser o fundador, 
o compositor, o que fai e desfai 
canto lle apetece, pero a realida
de foi que o grupo fundárono e 
traballaron, ademais del, Pedro 
Prósper Pardo, 
lamenta-
belmente de-
s apare cid o, 
guitarrista e Pero un líder, 
mestre de moi- como pretende 
tos músicos de 
Lugo; Manuel ser el, ten que 
Botana "Lito" 
baixista; Xosé ter un respeito 
Antón García, polos 
que tocaba ... 
gaita, frauta compane1ros. 
traveseira e tin 
whistle; Xan 
Carballal, violi -
nista e compo-
sitor dalguns temas; Xesus Alva
rez, que non tocaría na apresen
tación do grupo, facéndoo no seu. 
canto Betín Mazoi, pero sí a se
gunda vez e sucesivas até o ano 
97. Acordeonista, teclista, compo
sitor de vários temas e arranxista 
doutros, incluidas as "composi
cións" que Caldeiro traia asubia
das nunha casete. Máis adiante, 
substituindo a compoñentes que 
o deixaron, formarían parte do 
grupo Faustino C. Muinelo, 
gaiteiro, Adolfo Alonso "Fito", Ja
vier de Montarte, María Marzoa, 
Cándido Díaz, Ánxeles Nogueira, 
Víctor F. Gabeiras, Aquilino Ja
cob, Juan Parga, Pepe Vaamon
de. A miña memória e coñece
mento do grupo remata no 97, 
ano no que o deixei. Deséoñezo 
a formación actual. 

dese comprobar -aliando os ca
tre discos que se gravaron ata -
ese ano, recortes de prens·a, fo
tografías e vídeos de interven
cións en televisión. 

Dado que internet é unha canle 
pública de información, poñerei 
ao dispar de quen queira consul
tar a história do grupo BRATH 
nunha páxina web, porque me 
nego a que este señor pretenda 
cambiar a realidade, e temo que 
suceda se non se fai algo. 

Un feito clave no acontecer des-

que é responsábel, par?\ '(91\ fillil.e, •• \ Todo, ist~l'~~ \h?tPp.stff\b~I,' e r:>9-
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ta agrupación é que, levando xa 
un tempo en activo e tocando 
con éxito, Caldeiro, habilmente, 
propúxonos rexistar o grupo ao 
seu nome, "porque así é noso e 
non noto pode quitar ninguén". 
Daquela eran tempos felices e 
nós consentimos, pero evidente
mente aquelo de "nosd' hai que 
substituilo por "meu". Esto é o 
que contesta cando se lle di, co
mo fixo o que suscribe, que non 
me ·parece correcta a liña ·actual 
do grupo, cantando temas máis 
próprios de cantautor que da 
traxectória dun grupo folk: "O 
grupo é meu". A calar. 

Teño que recoñecerlle a Eloi 
Caldeiro unha envexábel iniciati~ 
va e unha grande capacidade 
para "vender" e para relacionar
se. Admito que é posíbel que 
Brath non saira coa forza que 
saiu sen a sua intervención. Pe
ro un líder como pretende ser el 
ten que ter un respeito polos 
compañeiros, que nunca tivo e 
segue sen ter. Por iso houbo se
mellante "desbandada" de músi
cos e afina! quedou el só como 
líder de si mesmo.+ 

XEsus ÁLV AREZ 

Sobre 
O fío da língua 
Noraboa pola sección O fío da 
língua de Henrique Harguindey. 
Queria, nesta carta, facer dous 
comentários (pequenas aporta
cións) sobre as palabras Latar e 
Videira. Comenta Henrique Har
guindey que no Morrazo, co mes
mo sentido de latar, úsase facer 
a godalla (facer a cabra). Na mi
ña terra, no Grave, úsase unha 
expresión que ten certa afinidade 
con esa: facer gata (faser ghata). 

Respecto á palabra VIDEIRA, no 

~un~ 
e .za, erJki ,w~ 

c7 J4 Aoi:/KV 

Un condutor· 
acidéntase na 
entrada de 
Pontevedra. 
Casualmente, Cuiña 
inauguraba ~n sifón 
de saneame-nto a 
pouco metros do 
suceso o que lle 
permiteu manter 
sobre si as cámaras 
de televisión un 
minuto máis, no 
papel de vixiante da 
praia. O 
automobilista 

1 pagou, como 
: sempre nestes 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

casos,. con 
mancaduras e, a 
ma1ores, con · 
propaganda 
eleitoral de balde. 

. , . 
'· , ._"' 
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1 1 Hai quen prefire 
1 ter a merda na porta 
: da sua casa!", 
1 vocifera Fraga no 
: estilo daquelas 

1 roldas de prensa 
1 alporizadas dos 
1 anos 60. En Lanzá 
1 
1 (Mesia) receben de 
1 noite vários camións 
1 da Xunta con reses 
: martas. Pero os de 
1 Lanzá non queren 
1 ter a merda da 
: - Consellaria de 
1 Agricultura á porta 
1 da sua casa. 
: Prefiren mandarlla 
1 á Fraga. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tan mirado o 
Presidente. Estaba 
disposto a dar 
exemplo ao mundo 
cos controles de 
sanidade gandeira e 
xuraba coa man 
erguida e os fuciños 
remangados diante 
da cámara. No 
entanto, ás 
agachadas, os 
camións recollian 
vacas martas en 
todo o país para 
enterralas en Lanzá. 

: 
10 vertedoiro é 

1 . meu"!, bradou Fraga 
1 cando os gadeiros 
: de Mesia se 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

·puxeron en 
manifestación. 
Porque unha causa 
é a inspeccíón 
veterinária da Xunta, 

1 granxa a granxa, 
: multa a multa, tan 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

estrita, e outra 
diferente a política 
de Estado sobre 
grandes tonelaxes 
de reses martas de 
disposición urxente 
e secreta. lsto é o 
que un ministro de 
Franco chamara 
matéria reservada. 

E o gas natural, que 
chega por tubo 
(cando lle toque), 
tamén vai subir de 
vez 17 4 pesetas?• 
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Grove úsase non só coas vides 
senón tamén con outras plantas 
(os melóns, as sandías, os cala
cús .. . ). E esa relac~ón por ,~eme
llanza exténdese ainda mais: ta
mén se lle chama videira ao cor
dón umbilical 
que une á nai 
co tillo (do 
mesmo xeito Noraboa pola 
que as videi-
ras nas plan
tas unen unha 
planta cos 
seus tillos ... ). 
Non deixo de 
asombrarme 
da beleza das 
metáforas que 
foron creando 

sección 
O fío da língua 
de Henrique 
Harguindey. 

os galegos ao longo do tempo. 

Eu levo moitos anos recollendo 
palabras (ese pequenos tesou
ros) e gustaríame que hou_bese 
unha sección na que se pu1dese 
atender ás dúbidas e comenta
rios dos lectores. A sección de 
Henrique Harquindey coido que 
non ten esa finalidade, pero aín
da así eu atreveríame a plante
xarlle ~lgunhas das moitas dúbi
das que teño. 

Unha é sobre a palabra REMUXl

CAR, que no Grove significa revi
vir, volv_er a coller forza (unha per; 
soa, un animal ou unha planta). E 
unha metáfora fermosa; que aso
cia o feito de revivir co lume, cun 
lume que lle volve da~ forza ,á vi
da. A miña pregunta e: ¿esta~?
cumentado o uso desa expres1on 
neutras zonas de Galicia? Outra 
dúbida é sobre A VELLA. No Grove 
úsase Risco da Vella para se re
ferir ao Arco da Vella, pero, ade
mais, úsase a expresión: 'Esta 
noite peneirou a vella' para se re
ferir aos campos brancos que 
aparecen desp?is dunha n?ite de 
xiada. O primeiro que sent_1~ can~ 
do escoitei esa expres1on fo1 
asombro ante a forza poética que 
ten (asociar a xiada a unha vella 
que pasou a noite a peneirar). O 
segundo que sentín foi curiosida
de: ¿Quen é esa vella á que se 
retire tamén o Arco da Vella? ¿Se 
cadra é unha deusa de algunha 
mitoloxía antiga? Máis nada. Soa
mente repetir a miña noraboa po
la nova sección.• 

DANIEL ÁLVAREZ IGLESIAS 

Alzheimer 
na Galiza 
Hai poucos dias pasoume algo 
forte. Un familiar meu tivo unha 
alteración moi agresiva no seu 
comportmento e, tras grandes 
problemas, logramos levalo a 
urxéncias do "Juan Canalejo". 
Despois xa de seren examinado 
por dous m~di~9s COf!l_unícan
nos amine a mina fam1ha que o 
noso ·parente ten a enfermidade 
de Alzheimer. 

Se o escoita-
ren iso foi du
ro, máis duro 
foi escoitaren 
que tiñamos 
que marchar 
do Hospital co 
noso familiar 
porque non se 
ingresa a nen
g un ha persoa 
doente de Alz
heimer ainda 
que se poña 

ASanidade 
Pública na 
Galiza non está 
obrigadaa 
ingresara 
enfermos de 
Alzheimer. 

agresiva e violenta porque a Sa
nidade Pública na Galiza non es
tá obrigada a ingresar a enfer
mos de Alzheimer. Máis ainda. 
Dixéronnos os médicos que era 
importante que o meu familiar fo-
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se examinado canto antes por un 
Neurólogo. Pedimos cita e dán

- nola para dentro de tres meses 
. . 

Despois disto e doutras moitas 
cousas, sigo a perguntarm~, 
nas próximas eleicións auton~
micas, tanta xente galega segui
rá votando a Fraga e ao PP? • 

HÉCTOR SÁNCHEZ MOAR 
(ÜLEIROS) 

Un novo milenio ... 
e que? 
Un novo ano, un novo século e un 
novo milenio ... , nembargantes to
do pasou e nos somos iguais. As 
nasas vidas continuan o mesmo 
de aborridas, desgraciadas, con
troladas e dirixidas polos nasos xe
fes, polo que dirán de nós os}ec~
ños e amigos, polo mandato 1n~f~
caz'', en ocasións, dos nasos poht1-
cos, pola presión sutil e const~nt~ 
sobre as nosas facendas econom1-
cas das entidades financieiras, e 
polo traballo cotidián que nos fai 
ser cada vez máis falsamente 
crentes de que 
podemos ser 
útiles nunha 
sociedade ca
da vez máis 
mercantilizada. 

Alguns dos 
nasos políticos 
batizaron o 
novo milénio 
como o dos 
Concellos. E 
lago para can
do o tempo 
dos cidadáns? 
Cada vez os 
Concellos en 
vez de estar 
máis preto dos 
cidadáns , só 
demostran 

Queremos crer 
no milénio dos 
cidadáns, e que 
sexamos 
considerados 
como algo máis 
que meros 
nomes apiñados 
en longas listas 
do censo 
electoral. 

que nos que- . 
ren para recadar imposto~, inflar 
os seus presupostos anua1s e po
der xustificar o soldo que cobran 
cada mes. Cada catro anos debe
mos votar, esa é a única excusa 
legal que poñen os nosos dirix~~
tes para aplaudir a falla de part1c1-
pación cidadá nos órgano~ ?~ ~e
cisión dos Concellos, com1s1on in
formativas, de governo e sesió~s 
plenarias só serven para a gal~ria 
do circo romano, no cal os dife
rentes grupos políticos adoptan 
pelexar palas cotas de poder no 
consistório. Xa está ven de que 
estemos nunha sociedade demo
crática, e que un dos únicos cau
ces de liberdade sexa o poder vo
tar cada catro anos, pois moitos 
queremos crer no milénio do~ ci
dadáns, e que sexamos conside
rados como algo máis que meros 
nomes apiñados en longas listas 
do censo electoral. + 

XosÉ MANuEL PENA 
(RIVEIRA) 

FE DE -ERROS 

No número anterior, na pá
xi na 25, o artigo titulado 
"Acordar con Lupe Gómez", 
de Emma Pedreira, ao re
mate do séptimo parágrafo 
que comeza "Non outra si
natura .. . ", deberia rematar 
decindo " ... que nunc.a Ofe
lia foi Shakespeare, que 
nunca Lolita foi Nabokov fe
m ia, que nunca nosoutras 
seremos macho ou a ceiba 
da muller sen etiqueta.• 

Un fito histórico na liberdade de expresión 
silenciado polos meios de comunicación 

1 

Ir rafi 
toriza a 

Juan Carlos 
Borbón 

A verdadeira hjstória sobre o rei cspafiol que pc:rmancccu 25 anos 

secuestrada: a traición a sen pai, seu verdadeiro papel no 23-E seus 

negócios persoais, seus amores, o drculo dos seus amigos ... 

Á VENDA EN LIBREIRÍAS 
Indice histórica de ventas 

na Fc:ira do Libro de Durango: 

4.298 exemplares vendidos 

Pilmcira edición de 25.000 mmplarcs xa csgocada 
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~~as ou tres ~~mpañias. poderian comezar a próxima tempada como residentes se se pan en marcha o novo modelo propasto palo IGAEM. Na imaxe, un intre da representa· 
aon de Memona de Antígona palo CDG. 

O IGAEM propón criar 
unha rede de. compañias residentes 
O teatro abre o debates sobre este futuro modelo de xestión 

*PAULA CASTRO 

A proposta do Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais 
(IGAEM) de dotar a Caliza cunha rede de compañías de teatro resi, 
dentes poderia por e en marcha apartir da próxima tempada. Á espe, 
ra de coñecer polo miudo a características do proxecto, actores e 
compañías anali an a suas posíbeis repercusións e amosan o seu 
optimí mo empre e cando i to permita acadar unha maior esta, 
bilidade, c n olidar o marco actuais e achegar a máis público. 

out ras 

Para levar a cab~ e'st:e labor, farí, 
aselles un contrato de tre's ·anos 
de duración e contarian cun pre, 
suposto de 25 millóns de pesetas 
pasto a sua disposición polo 
IGAEM, ao que haberia que su, 
mar os orzamentos que destinara 
o concello no que se ubica a sala 
e unha partida que, previsibel, 
mente, aportaria a deputación. 

Xosé Manuel Olveira, presiden, 
te da Asociación de Actores, 
Directores e Técnicos de Escea, 
considera que "para as compa, 
ñias seria moi positivo, ao igual 
que para os actores, porque te, 
rian garantido un contrato e 
porque significaria un importan, 
te incremento no presuposto". 

Ainda a i, a a ociación espera 
ue se vaian dando pasos que 

definan mái polo miudo o pro, 
xecto e que e conte coa opi, 
nión dos próprio implicados . 
As expectativas neste sentido 
son, de partida, favorábeis. Ql, 
veira lembra que na reunión 
mantida entre os representantes 
da asociación e o xerente do 
IGAEM, Aníbal Otero, o pasa, 
do Xoves 28 de Decembro, che, 
góuse ao compromiso de permi, 
tir á asociación a asisténcia ás 
reunións do Consello Asesor, 
con voz pero sen voto. 

Teatro de base 

Desde o 1 GAEM xa se ten con, 
tactado con vários concellos, A 
Coruña, Pontevedra e Ourense, 
entre outros, para coñecer a sua 
dispoñibilidade cara ao proxecto. 
De princípio as valoracións son 
positivas pero os modelos que pro, 
poñen difiren segundo o concello. 

Mentres que A Coruña aposta 
por un modelo de teatro e de 
compañía que sirva para dar pres, 
túdo á cidade e proxectala de ca~ 
ra ao exterior, Pontevedra aposta 
por un teatro máis de base. Un 

modelo no que se contara coa 
disposición da compañía para im~ 
plicarse en cursos e que promove, 
ra e dinamizara a cidade achegán, 
<lose a todo tipo de públicos. 

Anxeles Cuña, da compañia Sa, 
rabela., tamén incide no papel de 
base que deberla xogar este novo 
modelo de compañias residentes. 
Ao seu entender trátase, sobre to, 
do, de conseguir que teña "reper, 
cusión social e que chegue a todos 
os sectores". Ademais, subliña a 
necesidade de que non se limite, 
ese futuro modelo, unicamente ás 
zonas urbanas e que se estabelezan 
fórmulas que permitan dinamizar, 
ben por mancomunidades, ben 
por comarcas oü ben por provín, 
cías tamén ás zonas rurais. 

Roberto Vidal Bolaño avalia posi, 
tivamente o proxecto, sempre e 
cando se teña en conta "en que 
medida contribue a racionalizar os 
usos dos recursos dos que se dis, 
pón" e, pon o acento na posibili, 
dade de acadar estabilidade, que 
"é unha vella aspiración do teatro 
galega", nos pos tos de traballo que 
permitirá criar este modelo e na 
consolidación do marco co que se 
ten dotado o teatro galego. O ide, 
al é que os teatros "se convirtan 
en espazos de criación e non en 
centros de consumo'\ especifica. 

Descentralización 

Desde o IGAEM destácase ta, 
mén o carácter descentralizador 
da.proposta e sinálase a a impor, 
táncia que ten que o teatro "non 

se localice exclusivamente en 
Santiago". Isto parece excluir ás 
salas compostelanas de contar 
con algunha residéncia alén da 
do Centro Dramático Galego no 
Salón Teatro. 

A este respeito, Vidal Bolaño 
cuestiona ese presuposto de par, 
tida que apresenta a Santiago 
'°como se estivese especialmente 
dotado". Pero as máis críticas 
son as salas privadas, Nasa e Ga, 
lán, que se sinten excluidas can, 
do cantan con cáseque unha dé, 
cada de experiéncia. 

Xesús Ron, da sala Nasa, destaca 
o papel das cotnpañias Matarile e 
Chévere como xestoras das salas, 
o esforzo realizado ao longo des, 
tes anos para pór a · disposición 
de outras compañias e proxectos 
artísticos as suas salas e o labor 
dinamizador desenvolvido, con . 
orzamentos reducidos e sen ap~-:
nas axudas públicas. 

En todo caso, para Ron o princi, 
pal problema é lanzarse a probar 
un novo modelo sen "ter conso, 
lidado previamente unha rede de 
teatro galego" e sen ter solventa, 
do os problemas que padece, pre, 
ver uns orzamentos duns 150 mi, 
llóns de pesetas para tres compa, 
ñias tnentres que para o conxun, 
to do teatro non se están a supe, 
rar presupostos que rondan os 60 
ou 70 millóns de pesetas e consi, 
derar as subvencións como un 
simple reparto de cartos na vez 
de promover a consolidación 
desta actividade artística.• 

''' \. 

Millentas 
primaveras. 

~ VÍTOR VAQUEIRO 

~ certo, entre o tr~ta e un de 
Decembro dun ano e o un de 
Xaneiro do ano seguinte non é · 
<loado estabelecermos grandes 
diferéncias, nen de tipo social, nen 
histórico, nen t'.:ln sequer 1 

climatolóxico. E posíbel, embora, 
que existan certas excepcións. O 1 
de Xaneiro de 1959 -cando se 
declara a greve xeral e a primeira 
coluna das forzas castristas fan a sua 
entrada en La Habana- deberemos 
supor que foi un dia basilarmente 
distinto ao derradeiro diado 
cincuenta e oito. É posíbel 
presupom1os algunhas datas máis. 
Non moitas, sen eqibargo. 

9arén, o transito de ano, lev;-
nos a formular certos balanzas e 
non falernos xa se se trata do fin 
dun milénio. b cronista que estas 
liñas redixe tenta ser máis humilde 
e, asi, cumpliciado até onde for 
posíbel coa memória, desexará 
evocar os pasados cen anos no que 
atinxe aos acasos e as diferentes 
sortes que lle tocou viver ao noso 
idioma e ve,se xa, o cronista, o dia 
seis de Outubro do ano mil 
novecentos sete alá na Praza do 
Campo de Betanzos, escoitando, 
acorado, a voz acesa de Lugris Freire 
empregando por vez primeira en 
acto público e político a língua 
proletária do seu povo, e o cronista, 
co corpo lixeiramente corcovado e 
coas mans enleadas ás suas costas, 
percorre alguns quilómetros e 
alguns anos e vese na Coruña, no 
ano dezaseis, dezaoito de Maio, 
presenciando a criazón da primeira 
lrmandade da Pala e o ano trinta e 
un, mesmo á beira do Lérez, ollando 
o nacemento do primeiro partido 
inserido na idea da Galiza,país 
indiscutíbel. E máis tarde o cronista 
xa non ve, nen escoita, nen 
percebe, e apalpa só siléncio e 
escuridade, porque un veo mesto, 
amparado nas gávias dos camiños 
por xentes fusiladas, envurulla as 
searas, as ruas das cidades, os eidos 
que cantara Novoneyra e olla un 
dezasete de Maio do ano sesenta e 
tres, cumpre,se o centenário de 
Cantares gallegos, e o cronista 
contempla,se a si próprio, con ollas 
estantíos, na Praza do Toral, en 
Compostela, dazas~te de Maio, ano 
sesenta e sete, vendo trinques 
modestos que amosan certas capas 
de escolmas posibeis e outravolta, 
na própria Compostela do ano 
oitenta e oito, a Mesa pola · 
Normalización. E fica, finalmente, o 
cronista con xome d.ubidoso ao 
presenciar a excelente saúde da 
literatura do seu país e a auséncia de 
leitores de que esta adoece e a 
roborar o medre de prestíxio social 
do seu idioma, defrontado á perda 
cotiá de falantes máis novos. E, 
como de costume, considera o 
cronista que a palabra axeitada que 
define este tempo, como outros 
moitos tempos, é a de contradición, 
ou a de encrucillada. 

, ~o cronista desexaria termar 
-aínda- da esperanza. • 

,( 
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• A exposición 
Galegas a Castela 
pecha eón 15.000 
visitas 
Pechou a exposición "Gallegos a 
Castilla" que desde Agosto de 
1999 podia visitarse na igrexa de 
Santa Maria del Castillo de 
Cuenca de Campos, en Vallado, 
lid, e que agora vai viaxar até 
Galiza. Por ela pasaron uns 
15.000 visitantes, a maior parte 
de Valladolid e León pero 
tamén un número abondoso de 
galegas. Ao redor da sega 
artellábase esta exposición, or, 
ganizada pola Asociación Etno, 
gráfica "Tierra de Campos".+ 

lgnácio Vilar dirixiu Potisóns. 

'L ' • upus e 
'Polisóns', 
merecedores dos 
Lobos de Cinema 
Os Prémios "Lobo de Cinema" 
entréganse cada ano da man do 
Cine Clube "Os Papeiros" para as 
mellares producións audiovisuais 
sobre meio ambiente. Este ano 
reparténse entre Poli.sóns, un do, 
cumental dirixido por lgnácio Vi, 
lar sobre os inmigrantes que che~ 
gan a Galiza en barco: Este traba, 
llo estaba producido por Via Lac, 
tea Filmes e Faro; T amén foi ga, 
lardoado Lupus, o aventureiro, un 
traballo de educación ambiental 
sobre a contaminación provocada 
palas pilas. Está dirixido e produ, 
ciclo polo coruñés Ramiro J. Frei, 
re. Os prémios, que se convoca, 
ron dentro das XII Xornadas de 
Cinema e Ecoloxia en Chantada, 
consisten nunha escultura en pe, 
dta e unha axuda á produción de 
30.000 pesetas a cada un dos ga, 
ñadores. O xúri deixou deserto o 
galardón no apartado de 
televisión, debido á escasa vonta, 
de das televisión respeito aos pro, 
gramas de meio ambiente.• 

• Os obxectos 
do mundo 
de Tito Otero 
en Bueu 
Até o 19 de Xaneiro podese vi, 
sitar na sala de exposicións 
Amalia Domínguez Bua, de 

Bueu, unha ·mostra que serve de 
recordo dos máis de vintencin· 
co anos de viaxes de Tito Ote, 
ro. El é un viciño desta vila que 
desde hai moitos anos comezou 
viaxar, primeiro pola península, 
despois Europa e, máis tarde, 
Africa, América e Asia. Malá, ' 
ria, inundacións, secuestro palas 
guerrillas, terremotos e roubos 
foron algunhas das vicisitudes 
sufridas por este viaxeiro, que 
agora expón os obxectos traidos 
dos países lonxanos. 
Curiosamente a tese doutoral 
que este viciño de Bueu está a 
realizar ten que ver coas viaxes 
e cos hórreos: o seu título é "O 
horreo galego e as similitudes 
cos demais horreos dos distintos 
puntos da T erra".• -

• Rebecca Hoin, 
mellar exposición 
do ano segundo 
os críticos 
A crítica de El Cultural, suple, 
mento que edita o xomal El 
Mundo, e que conta cun abon, 
doso número de especialistas en 
arte, considera que a retrospec, 
tiva de Rebecca Hom; que se 
exibiu no Centro Galego de 
Arte Contemporánea entre.Xu, 
ño e Setembro foi a mellor ex, 
posición do ano en todo. o Esta, 
do. A mostra incluía a totalida, 
de das suas películas e videos de 
perfomance, ademais de pintu, 
ras, esculturas e instalacións 
coa idea da peregrinaxe cara 
Santiago. A exposición adicada 
á portuguesa Helena Almeida 
tamén estaba entre as dez 
primeiras seleccionadas por El 
Cultural. Por outra parte, os res, 
ponsábeis do CGAC están sa, 
tisfeitos de ter pasado dos 
25.000 visitantes en 1997 aos 
90.000 do 2000, co record con· 
seguido o pas~do ano con moti, 
vo do Xacobeo con- 130.000. + 

•Carmen 
Sarmiento, 
premiada 
polo Semiriário 
de Educación 
para a Paz 
As "accións continuas en defen, 
sa dos marxinados e marxinadas 
da terra" valéronlle á xomalista 
Carmen .Sarmiento o prémio 
Portapaz, que outorga 
anualmente o Seminário Galego 
de Educación. Esta asociación, 
presidida por Manuel Dios, en, 
tregará os premios o vindeiro 30 
de Xaneiro, cando se comemora 
o aniversário da morte de Gand, 
hi e se celebra o Día Escolar pola 
Paz. Por outro lad9, os prémios 
teñen unha parte negativa, o 
Contrapaz, que foi para o xa de, 
mitido presidente do Círculo de 
Empresários de Madrid, Manuel 
Azpilicueta, pm "propor unha 
urxente reforma do sistema 
laboral coa fin de que as mulle, 
res españolas que traballan apor, 
ten unha cuota fixa coa que fi, 
nanciar as suas baixas de mater, 
nidade".+ 

ANOSA TERRA 

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

. • Un café cultural para· a Agrupación Auriense 
Seguir difundindo a cultura ou, 
rensá e galega, pero cunha adap, 
tación aos_ novos tempos é o ob, 
xectivo da reforma do local da 
Agrupación Auriense e da reno, 
vación na directiva da mesma. 
O Venres 29 e o Sábado 30 de 
Decembro a Auriense voltou 
abrir pero cunha nova cara, a 
dun local reformado que vai ofe, 
recer unha programación 
permanente. "O Cafe Cultural 
da Auriense cubre un oco en 
Ourense, aqui non hai un lugar 

• <lesas características cunha ofer, 
ta cultural. Si o pode haber en 
Santiago, ainda que aquí o q• 
tratamos foi de concebir un es, 
pazo novo, sen imitar nada. É 
unha sede para a agrupación e 
un espazo con oferta cultural pa, 
ra o público en xeral", explica · 
Millán Picouto, presidente da 
Agrupación Cultural. 

Millón Picouto, Presidende do Auriense. 

Xunto a el forman parte da di, 
rectiva Xavier Paz, Montse 
Novoa, Vítor Manuel Louren, 
zo, Maria Tereixa Paz, Marcos 
Valcárcel, Xosé Lois González 
e Nemésio Barxa. "Podemos 

dicer que é unha refundación 
ainda que membros da directi'. 
va xa formaron parte das ante
riores. A filosofia da Auriense 
continua ser a mesma que can, 
do se fundou hai trinta anos, 
pero os tempos cambian. As 
actividades precisan doutros 
marcos", explica o presidente. 
Segundo Millán Picouto, no 
Cafe Cultural, mentres o 
publko bebe algo poderá asistir 
a unha proxección de 
conferéncias ou a unha actua, 
ción musical. Tamén en breve -
contarán cunha biblioteca 
dentro do café. A adaptación 
aos novos tempos tamén chega 
á insonorización, xa que na 
Auriense non queren 
contribuir a incrementar ainda 
máis o nível de ruído na praza 
do Correxidor, ituada no cas, 
co vello ouren án . + . •..•......•................................•...........................•...•..•..•...........•.......... 

•Música dos Tristans 
na 'Zaranda' de Burela 
Tristáns é un grupo vocal a capella que se formou nas ultranoites 
da sala Nasa de Santiago e que non excluen nengun estilo musi, 
cal. O Xoves 4 de Xaneiro estarán na Zaranda, en Burela, a parti, 
res das dez e mecha da noite. Tristans, que son Angeles Caso, Tere, 
la Gradin, Jose Vaamonde, Patricia de Lorenzo e Ramón Bermejo, 
acompañan tamén aos Chévere no seu último espectáculo Hero.es.+ 

• Denúncian 
a reabilitación 
tardia da ponte 
do Porto 
en Cospeito 
Xa non hai remédio tras os 
estragos que a choiva fuco na 

ponte do Porto, en Compostela, 
sen embargo, nas Brigadas en 
Defensa do Património Chairego 
lembran que desde 1996 levan 
denunciado o deterioro desta 
ponte medieval. As obras para 
reabilitala comezaron no recén 
acabado 2000 e, segundo as Bri, 
gadas, estanas a facer mozos 
dunha escola taller baixo a 
supervisión dun aparellador. 
Ademais de demandar que 
sexan expertos os que a refagan, 
piden que o alcalde, o popular 

Armando Castosa e os resp nsá, 
beis provinciai de cultura asu, 
man a sua respon abilidade. • 

•Arte 
enhomenaxe 
a Manuel Luís 
Acuña 
enOurense 
Inaugurouse no Edificio Sime, 
ón de Ourense unha exposición 
que lembra a figura do poeta 
Manuel Luis Acuña e reune 
aportacións artísticas dos 
nomes máis coñecidos do país. 
O fillo do homenaxeado, o al, 
calde Manuel Cabezas e o pre· 
sidente da Deputación Provin, 
cial Xosé Luis Baltar, presidiron 
o acto de inauguración dunha 
mostra que reune obras de Seo, 
ane, Laxeiro, De Dios, Quessa, 
da, Baltar, Buciños e Aci clo 
Manzano, entre outros. • 

• A Asociación 
de Escritores 
arroupa a 
Méndez Ferrin 
Na galera Sargadelos de 
Compostela o Venres 29 de De, 
cembro tivo lugar unha rolda de 
prensa na que participaron os 
responsábeis da Asociación de 
Escritores e Xosé Luis Méndez 
Ferrin. Os motivos da mesma es, 
taban no prémio que a AELG 
concedeu á novela No ventre do 
silencio como a mellar publicada 
no ano 1999 e en anunciar que, 
tras o novo convite da Académia 
Sueca,, a asociación volta a apre, 
sentar a Méndez Ferrín como 
candidato ao prémio Nobel de 
Literatura 2001. O presidente 
Carlos Mella, o secretário, 
Miguel Anxo Femán Vello, e o 
vicepresidente Xosé Maria Álva, 
rez Cáccamo arrouparon a Ferrin 
nesta rolda de prensa, na que se 
explkou que o premio da AELG 
outorgase tras unha votación se, 
greda entre os seus sócios. + 
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Riscoe 
novidadeda 

t t "" ' r remterpretac1on · 

T'itulo: Magr(, pincel e pixel. 

Autor: Magrf. 

Lugar: Galeria Pardo·Bazán, A Coruña. 

De sempre os ·grandes artistas, 
buscaron dentro da arte o mo
tivo para intentar dar un salto 
na búsqueda de algo novo. 
Lembremos a Manee ou Picas
so. Nos nosos tempos, e xa 
máis perro, a Equipa Crónica. 
Abonden estes artistas citados 
para que pen emos cómo a arte 
pode er base' dunha nova arte. 
O exernplo máis coñecido po
derían er As Meninas velaz
queña , ás que Picas o pintou e 
volveu pintar buscando non 
uperar a Velázquez enón ten

tando facer un novo tipo de 
pintura dacordo coa estética do 
seu tempo. Esa mesmo foi a 
formulación da Equipa Crónica 
que traducía a estética pop todo 
o que caia nas suas man . 

Magrí,faino unha proposta 
mais novedosa. Respeita a esté
tica de Mantegna, Rafael, Mi
guel Anxo, O Greco, Picasso 
ou dos pintores da Escola de 
Fontainebleau ... non toca os 
seus iconos. Colócaos no seu 
cadro tal como o artista os pin
tou. Somentes se apodera das 
suas figuras. O ambiente é no
vo. Barroco. O cadro está cheo. 
A mirada ten que pasearse polo 
cadro. Se recoñecemos os ico
nos, debemos descubrir todo o 
que rodea esas figuras que xa 
cofiecemo de antes. Anote
mos e6ta di persión da mirada 

como unha das notas funda
mentais da arte moderna. 

Pero é que Magrí, partindo das 
estéticas vangardistas dos anos 
sesenta e setenta, chega a un 
certo barroquismo. Se os cadros 

de Warhol, por mencionar a 
un artista pop, sorprendian pa
las suas pinturas planas, nestes 
cadros que comentamos non 
existe lugar a aqueles campos 
de pintura que tanto emprega
ron p~tores debedores da esté-
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ticá. de Rotko. A cor encheu 
,todo e a sua variedade axuda a 
amoar ese barroquismo, carac
terística fundamental da obra 
que aqui se nos amosa. 

Alain Magrí, pintor francés, 
expón por primeira vez na Ga
liza na que·xa leva vivindo bas
tantes anos. Este artista amosa 
na Galería Pardo Bazán da Co
ruña unha obra que aparte de 
sorprenqer por arriscada e no
vedosa no seu contido, rrierece 
atención, e grande, polo trata
me n to tec-
nolóxico que 
utiliza. Resu
me do que 
nos vai a en
sinar é como 
titulou a 
mostra Ma
grí, pincel e 
pixel. O pin
tor tira das 
novas teco
n o lo xi as, 
neste caso da 
informática, 
para _ poder 
ensamblar 
todo o que 
quer poñer 
no cadro, 

Magrí, 
partindo 
das estéticas 
vangardistas 
dos ~os 
sesenta e 
setenta, 
chega 
a un certo 
barroquismo. 

pero o pincel segue senda a fe
rramenta do pintor. Mesmo as 
pegadas dixitais que se obser
van nos cadros forman parte da 
estética do cadro, levando una 
nota máis de barroquismo á 
obra. Con esta proposta artísti
ca a pergunta que necesaria
mente un se fai é: a arte do fu
turo será cuestión de técnica 
ou será cuestión de formas? 

Esta obra de Alain Magrí, por 
novidosa, innovadora e orixinal, 
deberá terse en conta por todos 
os que gastan da pintura.• 

XEsu·s A. LÓPEZ PIÑEIRO 
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1 canta de libros 1 

Vintecinco narradoras 
Na colección Abismos de Xerais 
aparece Narradoras, unha selección de 
relatos inéditos · 
de vintecinco 
escritoras 
galegas. Marca 
do libro é o feito 
de tratarse 
practicamente de 
novas autoras 
todas. Rita · 
Abraldes, An 
Alfaya, Rosa 
Aneiros, Marica 
Campo, Laura 
Caveiro, Uxia 
Casal, Beatriz 
Dacosta, Luisa ViUalta e Medos 
Romero son algunhas das 
protagonistas <leste volume que quer 
ser un "comezo posíbel" na conquista 
do discurso narrativo.+ 

Poesia 
de Franck Meyer 
Franck Meyer dá un chimpo da 
actividade editorial e da tradución 
até a poesía para 
asinar Pele-mele fel, 
algo asi como 
"confusión" en 
francés, en Edicións 
Positivas. Sobre os 
versos <leste autor 
nacido en Franza, 
criado en· Alemaña e 
escritor én galego, di 

· Sandra Castiñeiras 
que "con palabras e 
imaxes cotiás 
conceptualiza a 
realidade que olla, 
triste e profundo, e que filtra a través 
da sua conciencia sensitiva".+ 

A diferéncia 
cultural e histórica 
Xoán González Millán volta a trabaUar 
no conceito de subaltemidade no seu · 
novo estúdio publicado 
Resistencia 
cultura e 
diferencia 
histórica, en 
Sotelo Blanco. O 
autor interroga 
algunhas posíbeis 
propostas de @ 
resisténcia cultural 
frente aos procesos 
de uniformidade . ,;1. 

teledirixidos polo L~--~--~!l!W'" capital global ou a · 
pseudoeuropeización. González Millán, 
que dá clase en Nova York, é autor de 
anteriores traballos como Silencio, 
parodia e subversión e A narrativa gal.ega 
contemporánea. + 

Traballo e 
globalización 
Como afecta a economia mundializada 
ás accións contra a precariedade 
do traballo? En 
que modifica o 
novo reparto do 
traballo á 
situación das 
mulleres? É a 
globalizació.n real 
un ha 
consecuéncia 
natural do 
desenvolvemento 
do mercado? 
Trabajo, derechos 
sociales y 
globalización é un 
volume coordenado por Antonio 
Antón, e no que asinan os trabaUos 
Carlos Vaquero, Arantxa Rodríguez, 
Ángel Abalde e María José Añón. A 
desigualdade salarial, o reparto 
igualitário do traballo e a cidadania 
social, son alguns dos pontos a analizar 
neste libro publicado por T alasa. + 
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Un escritor na 
· encrucillada 

Título: A man dos paíños. 
Autor: Manuel Rivas. 
Edita: Xerais. 

Noa últimos catro anos, o Prémio 
Nacional de Narrativa é do 96, 
Manuel Rivas leva publicadqs un 
volume nos que se recolle a sua 
obra xomalística ( Galicia, Galicia, 
1999) unha novela (O lapis do 
carpinteiro, 1998), ousada pero 
que houbo a quen desgustou; os 
cantos e relatos de Ela, maldita al-

. rria (1999) ·e ago~a cheg~ · A man . 
dos paíños, dous relatos. Antes do 
96 foron: Un · millón de vacas 
(1989) e Os comedores de patacas 
(1991), dous títulos senlleiros do 
mal chamado "realismo suxo"; En 
salvaxe compaña ( 1993) supuxo 
unha viraxe cara a novas· mundos 
narrativos e é o mellar testemuño 
das altas capacidades narrativas 
que atesoura Manuel Rivas, foi 
Prémio da Crítica de Galicia e 
precedeu a ¿Que me queres amor? 
( 1996), a obra que definitiva
mente instalou a Rivas en unha 
dinámica na que sempre se lle de-

. manda algo de~de a prensa, desde 
a rádio, desde a televisión, unha 
conferéncia, un prólogo .. e ·sem
pre está aí co seu fondo humanis
mo, co seu fiel amor pala Galiza 
popular e irredenta, con ese porte 
de alma boa que non quere de
cepcionar. A literatura sempre 
preferirá ao primeiro, que é máis 
_escritor e menos relacións públi
cas. E non é que pensemos que os 

· prémios son pemicie>so~ para a li
teratura, claro que poderian ser 
mellares, todo pode ser mellar. 

Antes de máis nada, vexamos 
que hai en A man dos paíños. Pois 
son dous relatos, '.'A man d<;>s pa
íños" e o primeiro, cincuenta e 
pico páxinas que podían ser bas
tantes menos de non contar cun 
tipo de letra e ihterliñado asi de 
-grandes. O segundo é "Os naufra
gas", co que se pecha o volume, 
pouco máis de trinta páXinas, das 
mesmas características editaríais 

.que o antes mencionado. Entre 
un e o outro ·sitúase "O 'álbum 
furtivo", que non é literatura, é 
fotografía, vintetantas fotogra
fías, algunhas das cales acoi;npa
ñan ao libro en formato de pos
tal. Lémbranos hai dous anos 
cando Celso Femández Sanmar
tín, nyn recital, despois de ler al
guns artigas e fragmentos -de li
bros concluiu máis ou menos ·asi: · 
"agora imaxinen vóstedes a poe
sía que eu poderia facer despois 
de ler isto"; pero aqúi si que ha- · 
bia unha ·sorte de lit.er<;itura pro
'vocadora, interactiva e moi libre 
·á que ninguén foi. capaz· de esc¡¡i.- . 
par:· Falernos pois, ·d9 que de · li~ 

vir cotián, inadaptados e orgullo
sos, relato que tamén ten bastante 
que v~r coa "realidade intelixen
te" que.animaba O lapis do carpin
teiro e á que, por suposto, non é 
allea o paíño tatuado na man de 
Castro; que non é relato de prota
gonista senón coral, que ademais 
de Castro está tamén Regueiró e 
todos os do Old Crow, e do hospi
tal ou a nai de Castro; e que tam
pouco é relato ambientado" exdu
s i vamente en Londres, non, ta
mén o está na nasa T erra; en defi
nitiva, relato que persegue amo
samos o humano vitalismo dos de
rrotados da vida, deses heroes anó
nimos para os que a vida é un d~
safio constante para o que é im
prescindíbel contar ese saber que 
se vai acumulando vida tras vida 
na xenética dos homes do mar. 

O outro relato, o que pecha o 
volume, nen semella un relato 
cabal, pois ten factura do que 
poderian ser apontamentos a 
partir dos cales escreber, un ou 
várics relatos. Recorre ao perio
do curto e ,á_ aglomeración de 

Un repaso ao 2000 
Título: Universonoro volu~e 6. 

. Grupo: Vários. 

Edita: Boa. 

Se perdiches algo da música do 2000, 
o Universonoro co~pila todo. Asi alo
menos o publicitan en Boa, que apre
sentan o sexto volume duri CD que se 
edit:a a: finais de ano e que recolle o 
que nuttiti o seu catálogo nos últimos 

.teratlÍ}'a .a~á hai. · - · · · doce .rri~s_es. Dous·compactos, un adi-

_ A JMn dos paífi.ós 1 que dá título ao 
volume; refato de emigrados· e ma-

" riñeiros, ben resalto -e escrito bai
xo .PUI1to de ' vista que lle confire 
moito atractivo· á história, unha 
história dwa, amarga, cruel, sobr~ 

. todo cruel como e a vida, onde sa
lienta a, pese a todo, incólume hu
man idade de Castro e os seus 
compañeiros de diáspora, 'derrota
dos pero auténticos filósofos do vi-

·cado-ao rock e outro ao folk retinen a 
· trinca ·grupos que gravaron dis~o no" xa· - · 

· rematado 2000. Inclúese o.rock sen 
treguá de Soziedqd Alkoholika, a mensa- " 

· x:e anticapitalista de Hechos contia el -. 
Decoro, o traballo en solitário d~ Fer
min Muguruza, o reggae dos galegas 
Nen@s da Revolta, a fachenda de El 

· Meswy oú as vacacións no mar de La 
Puta Opepé, entre outros. Máis atracti
vos, as ilustracións e debuxos de Max 
que decoran este dobre compacto, e o 
feito de que se venda nas tendas ao 
prezo de mil pesetas.+ 

G~~o · 

acontecementos; en conxunto, 
"Os naúfragos", iso é, acumula
ción de apontamentos acerca de 
personaxes que padeceron algun 
ou alguns naufráxios, non dire
mos nada de cada un dos naufrá
xios, demasiado curtos como pa
ra iso, mais non deixaremos de 
comentar como segundo se vai 
lendo aumenta esa sensación de 
amoreamento, de apontamento 
sen rematar, como se vai per
dendo a narratividade, e xa non 
era, coa que comezaba . 

E xa está. Máis nada. Pouquisí
mo, moi insufici~nte para xusti
ficar unha edición. E menos un
ha edición singularizada, como é 
esta. Singularización que ten 
unha explicación editorial moi 
diáfana e transparente: vender 
máis, pois' ~ outra desas es.traté
xias editoriais gue coi;i Rivas tan 
ben funciona. E lóxico que unha 
editora cjueira gañar cartas. Pero 
non a calquera prezo. E moito 
menos na literatura galega, que 
debe coidar especialmente o lei
torado e non é bon que se sinta 

conta de discos 

Cantiga lírica galega 
Titulo: Cantigas lírica galegas do fin do milenio. 
Autor: Antón de Santiago. 

Edita: Clave Records, en colaboración co lGAFM. 

A primeira vez que Anton de 
Santiago puxo a sua voz e escrebeu 
a música para- o que ia ser o corpus 
Cantigas Líricas Galegas dos 
devance'iÍodoí no ano 1974 na 
Coruñ~. Ac9mpañábao ao piano o 
recentemente falecido Ramiro , 
CarteUe; ·¿e quen di que lle · 
descubriu a musicalidade na lírica 
galega-. Desde aquela, ese repertót:io 
fo¡ medrando e sempre estivo aí, á 
beira dGutros esülos comci a ópera 
ou o líed, na voz de An_tón de 
Santiago. Neste traballÓ que editou 
pa.ra cerrar o 2000 pon de manifesto 
que el ten na sua cabeza unha 
música para cada poema No bico un 
cantar, de Curros Enríquez, Divina 
Rosalia, de Teixeira de Pascoaes, Na 
marte de Castelao, de Ramón 
Cabanillas, A elegancia é un carpo, 

estafado porque remataran en 
pagar xustos por pecadores. O 

·nome de Manuel Rivas vende 
isto e o que sexa, pero gato es
caldado da auga fuxe e que pasa
rá cando, con outro escritor, se 
apliquen técnicas mercantís si
milares? E os cartas que se em
pregan na publicidade, non seria 
mellar empregalos para dar q. co
ñecer obras e autores que litera
riamente pagan a pena? A l_i
teratura galega non está como 
para andar xogando cos leitores, 
e moito menos que o faga un dos 
seus autores máis coñecida.s, con 
máis carism~, e que goza das 
simpatías do público. Non, só 
nos faltaba 
que un autor 
asi perdera a 
credibilidad e. 

Ela, mnldita al
ma, era deica 
agora, do máis 
frouxo do cor
pus narrativo 
de Rivas. A 
propósito dela 
comentaba-
mos que era 
hora de refle
xionar. Non 
foi asi. A man 
dos paíños, vai 
a piar. Agora 
ou nunca. Ri-
vas, ese home 
bo, debe deci-

Segundo se 
vai léndo 
aumenta esa 
sensación de 
amoreamento, 
de 
apontamento 
sen rematar, 
como se vai 
perdendo a 
narratividade. 

dirse. Resúltanos triste, e moi pe
noso, ver como se vai apagando a 
sua estrela de escritor. Os leitores 
que confiamos nel merecemos ou
tro trato, calquera leitor merece 
outro trato. A literatura galega 
merece outro trato. A reparación 
é urxente -e debe estar en conso
náncia coa falta. A editorial sá
beo, Rivas sábeo, os leitores sabé
molo. A ver que pasa.• 

~OSÉ MANUEL EIRÉ 

de Fernán Vello, e Cantar das duas 
·vilas, de· Ramiro Fonte, son'vários 
dos textos que instJiran ao cantor. t 

Novo conceito 
de panxoliñas 
Título: Viraminavidad. 

Grupo: Vários. 

Edita: Zouma Records. 

Hai quen 'ácredita na existéncia do 
espírito do N adal e sé lanza a: renovar 
as vellas panxoliñas de sempre. Máis 
de cen persoas colaboran neste 
Vitaminavidad que chega desde Zouma 
Records e no que participan músicos · 

. de Siniestro Total, Berrogüetto, 
Beladona ou Los Feliz, entre outros. Os 
temas van desde o coral Todo el mundo 
nos puede escuchar, con referéncias ao 
Nadal dos nenos, da publicidade e 
tamén dos supermercados, até La . 
fregoneta, cantada con humor.+ 

ANOSA TERRA 

0 COQdeL 

Fouce 
Ng 18. Novembro de 2000. Prezo 300 pta. 

Coordena: Lfdia Senra. 
Edita: Sindicato Labrego Galego. 

O SLG propón na sua editorial sacar lec
cións da catástrofe da encefalopatia 
esponxeiforme bovina (EEB) ou o "mal 
das vacas tolas", un tema que pala sua 
gravidade centra todos os comidos desee 

número. O 
voceiro 
explica 
que é e 
como se 
manifesta 
aEEBe 
dá canta 
da pro
postas 
doSLG 
para a 
Confe
réncia 
Secto· 
rial de 
Agri-

cultura que e celebrou 
o 12 de Decembro e na que e pediron a 
po ta en marcha de medidas urxente pa
ra paliar a iruación que e cán vivendo as 
explo tacións gadeira . Avi o ademai so
bre o prazo de reclamac ión da cota do lei
te e posta a ponto sobre a folga dos 
tratan tes. • 

O Bugallo 
Ng 19. Decembro de 2000. Prezo 200 pta. 

Edita: Colect ivo Ecoloxista do Salnés. 

Por "méritos sobrados" o Colectivo Eco
loxista do Salnés concédelle o "Bacuriño" 
do ano ao Governo municipal do Ogro
be, un prémio de descrédito a aquela ins-

ti tución em
presa ou parri-

. cular que fose 
considerado 
polos viciños 
como roáis 
agresivo co 
roeio 
ambiente. 
As obras de 
ampliación 
a carro ca
rris da e -
trada do 
Bao, o 

verguidos salva
xes da cuncha, o encaro no Umia, conse
llos ecolóxicos para o Nadal ou a 
redución das eroisións de C02, son 
alguns dos temas sobre os que un se pode 
pór ao dia con esta publicaclón . Adem i 
apresentan o basculador e ·tereo ·cópico e 
explican as própriedades mediciñ i d 
d iferen tes anima is. + 

Compostelán 
Ng 98. Decembro de 2000. Ano VIII . 

Dirixe: Pilar Comesaña. 

Abre o Compostelán desta volta cunha 
pasarela de moda para fin de ano no Ho -

tal dos Reis 
Cató licos 
e cada un 
dos 
responsá
beis de 
área do 
evento 
La.timen 
P6,co 
que se 
pecho u 
a 
progra
mación 
daCi
dade da 

Cultura fa¡ ba
lance do evento. A apresentación do li
bro Galicia através do espello, , adic:i,do a 
vários criadores galegas e, como sempre, 
reseñas sobre locais da noite santiaguesa, 
exposicións, concertos, tendas, 
restaurantes e outras actividades, 
completan a axenda. + 



ANOSA TERRA 

Un escritor de Cabo Verde ten 
idea de estar a escreber para f ó
ra das suas fronteiras? 

Ninguén en Cabo Verde vive da 
escrita, unha grande edición dun 
libro é só de 1000 exemplares. Te, 
mos unha poboación pequena de 
400.000 habitantes e a nosa xente 
é moi pobre. T emos moitos máis 
leitores que compradores de libros. 
Un libro pode ser licio por dez per, 
soas. Sen embargo, cando escrebo 
estou apensar que os meus leitores 
son os caboverdianos. Se o meu li, 
bro acaba por ser lido en Portugal, 
na ltália ou en España ,países nos 
que fun traducido, fico contento, 
mais non escrebo para eles senón 
para o leitor da miña terra. Non 
me considero escritor, acostumo a 
dicer que son contador de histórias 
porque era o que queria ser desde 
que sendo miudo ás noites senta, 
bamos na casa sen lus eléctrica 
<liante de persoas que contaban as 
histórias máis malucas pero tamén 
mái belas. Pensaba daquela que, 
se algun dia chegaba a ser escritor, 
queria ser como eles. Foi o que fi, 
xen. Recriando as histórias das mi, 
ñas illas o que fago é devolver aos 
caboverdianos o que me deron. 

Sen embargo, é unha literatura 
que está a gostar en Europa e 
mesmo hai estudosos que rela
cionan o feito co engado que 
supuxo o realismo máxico la
tinoamericano. 

A comparanza non é gratuita, é o 
mesmo, o que acontece é que nós 
non o sabiamos. Eu, por exemplo, 
fiquei máis á vontade escrebendo 
despois de ler a Garcia Márquez, 
a quen coñecin cando xa gañara 
o Prémio Nóbel. Escrebo desde os 
dezaseis anos pero sempre pensei 
que non podia publicar aquilo. 
Cando lin a Garcia Marquez dí, 
xenme que as loucuras das que el 
escrebe on as loucuras das miñas 
vivéncias de maneíra que eu xa 
poclia escreber obre o que queria, 
obre aquela realidade máxica en 

que nacin e vivin. No meu libro 
A ilha fantástica intento re creber 
a miña infáncia na Boavista pero 
cand rtugu e ler n dixe
r n: mai e ta é tamén a n a in, 
fán ia! N n e t m i olado d 
mund por é tamén qu as 
n hi t ria g tan. 

Quere portante perpetuar na 
e crita e a cultura tradicional? 
Vo tede gosta de repetir "Cabo 
Verde exi te". 

A cultura ca verdiana non se de, 
be perder porque é boa. A vida na 
miña illa xa non é a mesma de 
cando eu vivin mais é bo que as 
persoas coñezan como eran as 
cousas hai cincuenta· anos. É, de 
cerro, unha forma .de ·perpetuar 
pero a intención non é f:;tE:;el<Y in
mutábel, ten que mudar gardando 
ao tempo memória..-9~ nosa histó, 
ria. Oigo que CabO V.erde existe 
porque considero que .temo.s _unha 
cultura müi bonita e unha história 
própria. AcostÚmo ·dicer qu,e so, 
mos o µniC0 país;do 'lbtrrtd. ·~unha 
sociedade multirracial qué~ nunca 
pensa se o outro é máis preto ou 
máis branco. Estamos a pasar ago, 
ra un momento delicado co libe, 
ralismo económico, dalgunha for, 
ma estamos a ser sumerxidos polo 
capitalismo. T emos necesidade de 
defender a nosa cultura. Vostedes 
deben coñecer aquilo que vale a 
pena ser preservado. 

Cabo Verde está a ser descu-

Germano Almeida 

'Continuo a escreber para 
' . 

os caboverdianoS ainda que 
me lean máis os eurepeus' 

* CARME VIDAL 

AFIRMA CON GRÁCIA SER O ESCRITOR MÁIS GRANDE DE ÁFRICA E FAI BRI!'JCADEIRA ASI COA SUA AMPLA 

ESTA TURA QUE A POUCOS CENTRÍMETOS DEBE QUEDAR DOS DOUS METROS. GERMANO ALMEIDA RECRIA 

AS SUAS VIVÉNCIAS ILLÁS CO AQUEL XEITO QUE RECEBIU DOS CONTADORES DE HISTÓRIAS DA SUA 

INFÁNCIA. Á FIN, O ESCRITOR DE CABO VERDE NUNCA QUIXO SER MÁIS CA ISO, UN CONTADOR DE 

HISTÓRIAS COMO AQUELES QUE NA SUA N'ENEZ SE SENTABAN A CARÓN DO LUME NA BoA VISTA. CON TÍTU, 

LOS COMO o TESTAMENTO 00 SR. NAPOMUCENO DA SILVA A.RA.UJO, A ILHA FANTÁSTICA ou A FAMILIA 
TRAGO, O GRANDE ESCRITOR QUERE DEVOLVER O QUE LLE DERON OS SEUS PAISANOS CABOVERDIANOS. 

'Son 
África é un peso 
para continuar a 

berto como paraí, 
so turístico. Ten 
medo cliso? 

Vexo como un 
grande perigo. De, 
fondo o turismo 
pero ten que ser 
ben dimensionado, 
sobretodo rendo en 
conta o tamaño 
das illas. O gover, 
no non está a pro, 
mocionar o turis
mo, está a vender 
as illas aos estran, 
xeiros. Se non 
houber un cámbio 
dentro de poucos 
anos estará en 
mans de xente de 
fóra e o povo cabo, 
verdiano non está 
a gañar nada. Todo 

: profundamente 
: nacionalista, 

perpetuar a sua ex
plotación. A glo, 
balización existe 
en termos virtuais, 

dun en termos reais o 

nacionalismo 
africano sabe que 
non pode vir para 
Europa sen visado 
de entrada. Nor, 
malmente non o 
ten e cando llo 
dan pode ser que 
llo tiren no aero, 
porto. Non pode
mos aceitar que o 
mundo é global. 
Gustariame que a 
Comunidade de 
Países en Língua 
Portuguesa fose 
forte pero sei que 

como o naso que 
non fai mal a 
ninguén senón 
que 
simplesmente 
afirma a nasa 

. ,, . " existencia 

o diñeiro fica fóra 
mentras a nosa cultura corre peri, 
go de desaparecer. 

Defende un modelo próprio pa
ra África e desconfiado multi
partidismo europeu. 

Non se pode impofjer un modelo 
occidental para a Africa. Europa 
quer que salte etapas e iso non é 
correcto, a nosa cultura é outra 
distinta á do multipartidismo. A 
democracia imposta por Europa a 

non pode ser men, 
tras Portugal esté 

integrado na Europa e Brasil en 
Mercosul. Un país como o meu 
ten moito que gañar coa CPLP 
pero non Portugal ou Brasil. 

Disculpe pero hai un bocado . 
que as perguntas deixaron de 
ser de literatura. Teño lido 
entrevistas con vosté nas que 
só se fala da situación de Cabo 
Verde. É por vontade dos 
meios ou considera que .ese é o 
seu deber? 

A PANARO 

Estiven integrado en partidós po, 
líticos, agota xa non estou pero 
estamos condicion~dos pola polí, 
tica. Se dicemos que non nos in, 
teresa é porque non queremos 
entrar en problemas pero os pro, 
blemas existen e ternos que to, 
mar posición, en especial sendo 
dun país como o meu. Como an, 
tes diCia, porqu_e existe Cabo 
Verd~ é polo , que falo normal, 
mente máis de p·olítica ~que de li, 
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teratura. Son profundamente na, ,.. 
cionalista, dun nacionalismo co, 
mo o noso que non fai mal a nin, 
guén senón que simplesmente 
afirma a nosa existéncia. 

Un dos signos da sua escrita é 
o hit.mor. 

Son un . home benhumorado que 
é unha forma de estar no mundo. 
A escrita portuguesa clásica é moi 
séria. Un dos nosos escritores, 
Baltasar Lópes, era un home dun 
humor extraordinário e, en cám
bio, os seus libros son moi séiros 
porque en Cabo Verde o pasar a 
papel significaba iso: cambiar a 
brincadeira para a seriedade. O 
meu razonamento foi este; estou a 
contar histórias, conto oralmen
te, escrebo pero é como se estive, 
ra a falar e entón podo brincar 
coas palabras, é dicer, facer hu, 
mor. O meu primeiro relato escri, 
to con dezaseis anos era extrema, 
<lamente triste, horríbel. Contei, 
llo á miña família e todo o mun, 
do choraba pero iso non era o 
que eu queria. Só co tempo des, 
cubrin que o que queria era con, 
tar histórias e que gusta.Sen. 

Alguns estudosos din que a es
crita que ven de África é a que 
está a renovar a literatura e 
língua portuguesas. 

En certa medida asi é. O portu, 
gués perdeu humor, pero xa vai 
habendo escritores que escreben 
con grácia. Talvez teñan apren, 
dido a alegria connosco. A se, 
guir ao 25 de Abril publicous~ ~ 
ep Portugal todo o que viña de 
Africa, causas mesmo que non 
valian nada e iso criou unha 
mala impresión. De quince anos 
para acá edítanse bos textos e 
valórase a produción africana. 

Nai de fala crioula e pai portu
gués. Crioulo na fala e portu
gués na escrita tamén? 

N inguén me abrigaba a falar 
unha cousa ou outra. Considero 
a língua portugu~sa como a mi, 
ña e gosto imenso dela. Na es
crita non houbo opción. Embo, . 
ra fale crioulo todo o noso sis
tema intelectual fórmase en 
língua portuguesa. A escrita di, 
ríxese sempre ao portugués pe, 
ro, sen embargo, o portugués 
pode estar máis en perigo en 
Cabo Verde que o crioulo que é 
falado polo cen por cen da po
voación. Somos un povo mono, 
língue cunha elite intelectual 
de domínio do portugués. • 
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. MEu 8ANTo, MIÑA 8ANTIÑA 
FRANCISCO ANT. VIDAL 

Sempre me gustt>u este santo con 
casaca de ilustrado, a pesar de su, 
frir martirio na primeira metade 
do século IV, e en lugar tan arre-
dado desta moda do vestir como 
era a Antioquía de Siria. 

E é que os imaxineiros barrocos 
deron en representar a este san-
tiño como se fose o eterno noi-
vo que nunca chegou a marido. 
Sen embargo foi casado. 

Cóntase que Xulián, criado nun 
ambiente rnoi relixioso, desde 
rnoi novo fixera promesa de gar-
dar a virxindade para poder go-
zar dos praceres celestiais; pero 
el, fillo guiado e obediente, 
aceptou casar coa moza que seus 
pais lle buscaran: Basilea. 

Os encantos da súa noiva e es, 
posa non eran suficientes para 
lle impedir seguir adiante coa 
súa promesa, senón que aínda 
lle contou a Basilea cales eran 
os motivos da súa negativa a 
consumar o matrimonio, e tan 

FrCCróN 
l. A MAN DOS PAIÑOS 
Manuel Rivas 
Xerais 

2.ASRULASDEBAKUNIN 
Antón Riveiro Coello' 
Gala~ 

3. EXPEDIENTE ARTIEDA 
Luís Rei Núñez 
Xerais 

4.ÉBORA 
X.C. Caneiro 
Xerais 

5. NAMALETA 
Xurxo Borrazás 
Sotelo Blanco 

1. ANTROPOLOXIA 
DEGALICIA 

Mariño Ferro 
Xerais 

2. CRÓNICA 
DO FOLK GALEGO 

XM. Estévez & 0. La;ada 
Tris Tam 

3. A GUERRILLA 
ANTIFRANQUISTA 
DE MARIO DE ·LANGULLO 
António Téllez 
ANosaTerra 

4. TERRA E PROGRESO 
Vários autores 
Xerais 

5. GUIA DOS COGUMEWS 
COMUNS DE GALICIA 

Marisa Castro 
Xerais 

A pureza do santo•Xulián 
clara e convincentemente llo mandouno prender .'xunto cos mo milagre antes de morrer. En, 

O san Xian 
explicou, que a esposa tamén se seus seguidores, para obrigalos a tre os asistentes ao seu axusticia- de Pontevedra. 
dispuxo a sacrificar os praceres depor a súa actitude contraria ao mento estaba Celso, o fillo pe-. 
conxugais para acadar os gozos fomento da natalidade. quena do gobernador, quen, ao 
do outro mundo. ver a forte convicción daquel 

Xulián viu como os seus disdpu, home, capaz de sufrir martirio e 
Os país do matrimonio morre- los eran martirizados e condena- marte antes de renunciar á súa 
ron sen ver nos seus fillos a glo- dos á fogueira, rnentres el, tei- fe, converteuse ao cristianismo, 
ría da descendencia, e inmedia, mando ·co gobernador, se negaba e tamén acabará sendo santo. 
tamente que o derradeiró dos a renunciar á súa crenza, polo 
anciás dou co seu corpo na tova, que, corno prirneira medida co, E agora aí tecles, un vestido de 
Xulián e Basilea acordaron sepa- rninatoria, foi condenado a reci, noivo, con casaca verrnella e a 
rarse e acollerse ao refuxio da bir uns lategazos. palma do martirio nunha man, 
soidade para rezar e dedicarse mentres que na outra soporta a 
por enteiro a loar a Deus. Aconteceu que cando o verdugo pornba da pureza. 

executaba o castigo, unha das 
Cantan que en canto se soubo pugas en que remataba o látego, Só a sorna popular compara as 
de · beatitude de Xulián, foron veu darlle a tin ollo do tortura- razóns da súa virtude, tan dificf, 
moitos os que decidiron acoller, dor, e o piadoso Xulián, xirán, les de rnanter e comprender 
se ás súas ensinanzas nun rnos, dose, sandoullo e ordenoulle que cando a noiva o merece, compa, 
teiro do deserto, onde o santo seguise co labor. rando o seu acto co da mesmísí, 
era amable e benévolo cos seus ma Virxe María, casada cun ve-
discípulos pero extremadamente Como nin o martirio dos seus llo, emparentándoos na retran-
duro consigo mesmo. siareiros, nin os golpes por el. re, queira cantiga: 

cibidos o depoñían na súa acti-
A rebeldía que as súas convic- tude, Marciano ordenou que lle San Xulián era meu curmán, 
cións lle impoñían, levábano a cortasen a cabeza. Santa María era miña tía. 
oporse ao poder civil, polo que o Dábanlle o caldo e non o querían. 
gobernador de Siria, Marciano, Pero o santo aínda fixo un últi- Dábanlle o leite e que ben o solvían. + 

A RECUPERACIÓN 
DO PATRIMÓNIO LÍRICO GALEGO 

/ 

Despois de vinte anos de autonomia a ac, 
ción da Xunta no eido da música é desola
dora: non existe unha Dirección Xeral da 
Música no organigrama da Administra, 
ción, o papel do IGAEM neste eido é re
almente enxoito e, polo que fai ao ensino, 
o Governo non se tomou en sério nen o 
superior nen tampouco iniciativas novtdo
sas como as Escalas Municipais de Música, 
xurdidas nos próprios concellos no marco 
xeral fixado pola Loxse. Non só non exis, 
te nen a Orquesta nen o Coro Nacional 
senón ideas claras neste terreo, por nos re, 
ferir unicamente a pontos subsceptíbeis de 
comparación coas outras duas comunida
des históricas. Engadamos para completar 
o avesio panorama que a preséncia da 
chamada música culta na TVG é pratica
rnente nula. Asi que non resulta extrano 
que hai poucos días cando se apresentou 
·en Santiago a Banda da Federación Gale, 
ga cun cobizoso e moderno programa e 
unha axustada execución, houbera co
mentaristas que sentíran saudades folclóri
cas e non se percatasen de que unha das 
pezas era de André Gaos: o segundo movi
mento da Sinfonia nº 2, "Nas montañas 
de Galiza" · 

Pois ben, neste marco xeral, aqui sumaria, 
mente aludido, hai que situar a nosa propos, 
ta de recuperación do patrirnónio lírico gale
go. E o primeiro que compre dicer é que 
existe, para asegurar logo que algunhas refe
réncias bibliográficas mimizadoras forman 
parte do "retrato do colonizado". Afortuna
damente contarnos con traballos esclarece
dores da autoría de Manuel Balboa e Xoán 
M. Carreira, entre outros. 

Naturalmente, que o noso entusiasmo non 
debe levamos á ficción; nas condicións en 
que foi medrando ao longo do século XIX a 
conciéncia nacional pensar nun teatro líri
co nacional en sentido próprio é situar-se 
na Arcádia da ilusión. Pero si existen -in, 
rentos moi notábeis que compre coñecer, 
estudar, revisar e, segundo os casos, resga-

EDUARDO GUTIÉRREZ 

Gravado de Cebreiro que abre o 1 acto de O Mariscal. 

'A nosa proposta 
conducente 

á recuperación do 
património lírico 

galega é que sexa "O 
mariscal". a primeira 
en montar--se, tanto 

polo seu valor literário 
e simbólico como pola 

,, . " . mus1ca 

tar corno esforzadas contribucións para a 
construción dun idioma musical próprio. 

E desde lago as referéncias á ópera deben 

cornezar á primeira escrita por un galego, 
Marcial del Adalid coa sua "Inese e Bian, 
ca" nos primeiros corenta do pasado sécu
lo, tan louvada por destacados musicólo, 
gos. En galego están "A virxe do Cristal" 
de Xosé Baldomir, baseada no poema ho, 
rnónirno de Curros, "Os ártabros" de Pas
cual Veiga con texto de Francisco M11 de 
la Iglesia (o autor de "A fon te do xura
mento" e da "Alborada" tamén mu icada 
por Veiga), "O mariscal" de Eduardo Ro, 
dríguez-Losada sobre a obra teatral de Ra
món Cabanillas e A. Vilar Ponte e "Ul, 
treia" do mesmo autor con texto de Ar, 
mando Cotarelo Valledor, esta duas últi, 
mas estreadas antes da guerra. 

A nasa proposta conducente á recupera, 
ción do patrirnónio lírico galego é que exa 
"O mariscal" a primeira en montar-se tanto 
polo seu valor literário e simbólico como 
pola música. Outras rnoitas serian subceptí
beis de recuperar traducindo,as e, entre 
elas, hai que citar "Cantuxa" de Gregório 
Bandot, obra de estética universalista onde 
o protagonista é a orquestra, segundo escre, 
be o musicólogo Carreira. 

Na zarzuela a produción é máis ampla e por 
citar só algunhas susceptíbeis de recupera
ción están "A probiña que está xorda" con 
rnúsicá de Mauricio Farro e letra de A. Vi
lar Ponte baseada nun poema de Rosalia de 
Castro, "A festa da malla" con libreto ta
mén de Vilar Ponte e música de Manuel 
Fernández Amor e "Non chores Sabeliña" 
con letra de Xosé Trapero Pardo e música 
de Gustavo Freir_e. · 

En definitiva, ainda que escaso e con limita, 
cións o teatro lírico galega forma parte do 
noso património cultural; a sua recuperación 
é fundamental e rnáis ainda cando unha boa 
parte está vencellada ás angueiras do pa
. cionalismo. + 

EDUARDO GUTIÉRREZ é deputado do BNG 

no Parlamento de Galiza 
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O exemplo de Ramón Valenzuela Otero 
O Concello de Pontevedra cele
brará, nos últimos días de xanei
ro, a primeira grande homenaxe 
aos exiliados galegos. Nisas xor
nadas do novo milenio hónrase a 
memoria dos nosos transterrados 
(coma o filósofo mexicano, José 
Gaos, de ascendencia galega, em
pezou a dicir) "entre eles, algúns 
homes de especial relevancia na 
cidade, o alcalde Bibiano Osorio 
T afall, o político e escritor Ra
món de Valenzuela, á vez que se 
mantera acesa a memoria de Cas
telao", informaba A Nosa Terra 
hai tres semáns. Os exemplos per
soais e políticos de Castelao e Ta
fall son de tal dimensión que me
recen, pra min, libro aparte. Ago
ra ainda non acaba de sair do pre
lo de Galaxia meu Daniel, o noso. 

is o exemplo de Ramón 
Valenzuela, na sua peripecia 

e transterrado, é tan pecu
liar e diferente á dos demais exi
liados, que me impulsa a exrracrar 
canto levo escrito sobre il no ain
da inédito Memorial de Treoonzos. 

• 0 FLAUTISTA DE BANDEI
RA. Deixo constancia nil que 
coñecín a Valenzuela uns meses 
denantes da república, en xanei
ro de 1931; cando me incorporei 
á Academia Xelmírez, na Alga
lia de Arriba, pra estudar as de
rradeiras asignaturas de Bachare
lato que il xa cursaba alí. Distin
guíase entre a ducia de alumnos· 
pola sua gracia natural e a habi
lidade -máis rara entón ca ho
xe- de tocar os instrumentos po
pulares. Ramón tanxia a flauta 
cal un Sileno da tetra de T rasde
za; ou coma un Richelieu ou un 
Federico o Grande de Bandeira. 

No curs 1931-32 volvfn a c in
cidir c . flauti ta d Band ira, na 
Facultade de Der ito, empezando 
a carr ira da que axiña deserta
m , porque o d modo d stino 

•' :"~': 

lb.món 
~ áil.t,, ura~t· 

¡ % t~lncións 
banca· 
in4ustria 
eai!Galiza 

! DU,~ Ó~:(:, , 

{AiMé.~+ó 

levounos por outros camiños. 
Naquel primeiro ano da Repúbli
ca, proseguiron as folgas universi
tarias, non sempre organizadas 
pola RJE. Facíanse cos pretextos 
máis estupendos, en canto se 
aproximaba o Nadal, o Antroido 
e outros puntos. Certa vegada or
ganizouse unha nocturna e in
mensa manifestación escolar, pe
la peregrina razón de que a baila
rina dun dos cafés cantantes 
-non lembro se o Suizo ou o Ar
xentino-- se negara a mostrar as 
súas turxencias . Chegando os 
manifestantes a protestar ante o 
Palacio Arcebispal, sede neses dí
as do P. Zacarías Martínez, que 
foi despertado por aquela Leda 
turba que encabezaba, tocando a 
gaita, Valenzuela. 

• A DESERCIÓN ANUNCIADA. 
Non embargantes, eu tiña a Ra
món por un mozo piadoso que 
cando se foi a Pontevedra, pra es
tudar os tres cursos de reingreso 
no Maxisterio, entraría na órbita 
do galeguismo católico, fi beira 
de Filgueira Valverde, Alvarez 
Limese e Xosé Sesto. Pero non, 
estaba equiv cado; a súa viuva, 
María Victoria Villaverde, a ex
celente e rexa n velista, aclarou
m hai uns meses, que o seu ma
rid xa era d e querdas . Polo 
que cando es toupou a Guerra 
Pluscuancivil, Valenzuela de
ciciu pa 'ar e á zona republicana 
en canto fose mobilizado. 

Ao chegar ise dfa, parou na Ala-

As relacións 
banca-industria 
en Galiza 
Ramón Y áñez Braxe 
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meda pontevedresa á miña irmá 
Nana, que estt1daba alí perto no 
Instituto, e sorprendeuna decín
dolle se quería algunha cousa 
pra seu irmán Mundo que estaba 
na zona roja; pois ia pasarse á 
outra beira, nada máis chegar á 
fronte. E así sucedeu, e dou a ca
sualidade que poucas xomadas 
despois tropecei con Valenzuela 
na Porta do Sol, pois acababa de 
cumplir ·o seu des temido propó
sito. E doume moitos recordos 
da miña irmá Nana, quen dez 
anos roáis tarde casaría cun bo 
xerarca da Falange. 

• No ESTADO MAIOR DE 
LíSTER. Incorporouse axiña Ra
~ón Valenzuela ao cuartel xeral 
da división que mandaba Enri
que Líster. Os seus paisáns que 
alí daban o peito ofrecéronlle un 
xantar de benvida: xefes, comi
sarios, oficiais; entre eles o comi
sario Santiago Álvarez, os capi
táns Bolche (clarinete da Banda 
Municipal de Pontevedra e xo
gador do Eiriña, a quen sorpren
dera o Movimento na Olimpiada 
Popular de Barcelona) e Ramón 
Esturau, o grande amigo de Xoán 
Xesús González e correlixionario 
noso no VIR. T amén estaba alí 
un rapaz moi novo, Jaime de Va
lle-Inclán, a quen Líster acollera 
no Estado Maior da brigada, da 
división e o corpo de Exército, 
que sucesivamente mandou o 
heróico canteiro de Calo. Foi alí, 
asegún me contou despois o ma
logrado fillo do gran fablistán 
das Españas, onde ouviu falar 
por vez primeira de Borobó, a 
Estura u e V alenzuela; cousa rara, 
pois ainda non empezara o meu 
alcume a relucir. 

P roseguiu toda a Guerra 
Ramón Valenzuela ás or
des de Lístei, e imaxino 

que no seo daquela unidade do 
Exército Popular, no que tanto 
predominaban os estalinistas, foi 
contaxiándose o xoven galeguis
ta da doctrina marxista que o le
vou a afiliarse ao PC, sen deixar 
por iso de ser secretario de Cas
telao "ata a súa marte" (se é cer
to o que conta no Diccionario da 
Literatura Galega). 

• TEMPO DE APANDAR. "Tras a 
guerra foi internado nun campo 
de concentración francés e,poste
riormente na prisión de Avila", . 
informa escuetamente o Dicciona-· 
rio de Galaxia, resumindo así a 
serie de azares e riscos sofridos por 
Valenzuela, que foron narrados 
por il no seu impresionante relato 
Era tempo de apandar (publicado 
en 1980 e reeditado por A Nosa 
Terra en 1997) continuación ver
dadeira doutra novela autobio
gráfica Non agardei por ninguén 
(aparecida vintetrés anos antes) 
que "inaugura nas nosas letras o 
tema da Guerra Civil". 

Ao sair da cadea volve Valenzue
la a Galicia e non ten outro reme
dio que adicarse á tarefa mercan
til. Coido que coa cooperacióff da 
familia da súa muller, os Villaver
de de Vifagarcía, emprende a súa 
laboura de axente comercial no 
ramo das serrerías. Foi cando cer
to día ven a Pontecesures, e volvo 

. a velo, tras aqueles anQs de apan
dar. Era o meu povo o centro qui
zabes máis importante da indus
tria galega da madeira, e acompa
ñeino a visitar a Cambón e outros 
fabricantes a quen o presentei, 
acolléndoo con simpatía, porque 
eles eran máis ben da esquerda. 
Sei que lle encargaron alguns apa
ratos de aserrar. 

L ogo Valenzuela empregouse · 
como delegado da empresa 
]esus Lago y Lago en Ponte

ved ra; a máis importante de 
· electrodomésticos, propiedade 

do antigo xefe do Estado Maior 
do Corpo de Exército de Galicia, 
mandado polo famoso xeral 
Aranda. Que empregara a un ro
jo explícase, porque algun paren
te de Ramón Otero era xerente 
da empresa. Mais, cando Franco 
chegaba a Galicia e iba con Do
na Carmen a Pontevedra, me
tían na chirona ao delegado de 
Jesús Lago e demais rojos ponte
vedreveses namentras o Caudillo 

· anclara por alí. 

• l'R.ANSTERRADO PECULIAR. 
Ata que V alenzuela se fartou de 
tanto entrar e sair do c-árcere e 
decidiu irse á Arxentina, en 
1949. Era pois un exiliado tardio, 
de ahí a súa peculiaridade. Outros 
levaban en América dende o 36, · 
observando a Pluscuancivil den
de lomee. Outros foron chegando . 
despois da terminación dela, con
forme puideron escapar de Eüro-· 
pa. Valenzuela aguantou toda a 
guerra, a cadea conseguinte e uns 
cantos anos de exilio interior. Pe
ro ao poñer os pés en Bos Aires, 
semellou que xa pousara ali aque
les trece anos terríbeis. Tal foi o 
ímpetú co que se adaptou á vida 
da Arxentina galaica; realizando 
unha actividade cultural e propa
gandística dos seus credos políti
cos, parangonable á de Suárez Pi
callo ou a de Blanco Amor. 

Xa non era aquel Pepe dos Ces
tos, de Bandeira, que imitaba, 
cun senso máis galeguista, a Jo
selin, ao xeito de Vello dos Con
tos (o tan inxustamente esqueci
do Mosquera Pérez). Pois Valen
zuela "de rapaz novo arremedaba 
a un cesteiro de Abades i erguía 
contos improvisados, primeiro 
en festas e reunións e despois en 
Radio Pontevedra e máis en tea
tros co seudónimo de Pepe dos 
Cestos. Este xénero desbotouno 
por entender que non axudaba a 
construir a conciencia galega e 
prestábase·, en moitos aitores, a 
ridiculizar os labregos" ..... na so
lapa de O Naranxo, o seu libro 
de contos, editado en 1974. 

Adicoumo aquel ano, no Café 
Gijón. Viña de Checoslovaquia 
onde a súa forte ideoloxía o leva
ra a traballar. Volveu para edifi
car a sua casa na Adina (a parro
quia de Portonovo), supoño que 
con trazas de César Portela. Sería 
ónde vin a meu vello condiscípu
lo por derradeira vez. Naquela ca
sa de vangarda que "parecía unha . 
reencarnación · do Komintern 
máis xuvenil, acollido á incom
parable hospitalidade do matri
monio Valenzuela", como apun
tei no Memorial de Trevonzos. • 
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Xaquin Chaves 
'A artesania de 

. xeración dunha obra 
interesa menos 
que as instalacións' 

Unha escolma de poesía nórdica. 

Que recomenda ler? 

Calquer novela de Peter Handke. 

Por que a sua exposición en 
Vilagarcia é "a volta dun filio 
pródigo"? 

Vilagarcia perdeu moita infraes
·trutura artística e hai ano e mé
dio inaugurou unha sala pictórica 
con espazos ,máis adecuados ao 
que eu fago . E un recurso literário 
que utiliza o alcalde no catálogo, 
pero eu nunca marchei .de Vila
garcia. Vivo e teño o meu estudo 
aqui. O que podemos dicer é que 
volveron os meus cadros. 

Que cambiou no pintor que fixo 
a sua primeira mostra en 1977? 

En vinte anos cámbiase moito. 
No caso da miña obra pasei dun
ha figuración expresionista, con 
certo emblematismo e base na 
arquitectura naval a un expre
sionismo abstracionista. 

Por onde vai camiñar a pintura 
do século XXI? 

Esa é a pergunta do milénio. Eu 
destacaria a influencia dos cám
bios tecnolóxicos, pero a arte 
debe ser un proceso de autoiden
tificación do autor, que revela 
na sua obra os seus pensamentos, 
conceptos pictóricos, incluso o 
seu carácter. Hoxe en día ténde
se cara a interdisciplina, pero 
non é algo novo. Xa acontecía 
no Renacimento, que os pinto
res eran ao tempo escultores, ar
quitectos ... O pintor de pincel, o 
escultor, están nunha posición . 
límite. A artesanía de xeración 
dunha obra· está deixada de man, 
non interesa tanto como as ins
talacións, os collages. Adícase 
máis atención a explorar novos 
materiais que a sacarlles froito. 

Que plantexa en Do añil a.o mí~ 
nio? 

O meu cuarto de pequeno estaba 
pintado de añil e esa cor sempre 
está presente no meu traballo. Son 
os dous extremos dunha paleta, o 
añil achégase roáis ao ultravioleta 
e o mínio ao infrarroxo. Os meus 
son cadros grandes que están arte
llados en base á búsqueda de luz 
através de diferentes materiais. • 

Pintor. Vilaxoan, 1959. 
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A tenda de 
ultramariños 

1916, 
de Liubov 

Segueievna 
Popova, 

que forma 
porte da 

mostra Sen 
O&xecto, 

até o 
Domingo 7 

na CORUÑA. 

Chega 
a BURELA 
amostra 

De Picasso 
a Barceló. 

O Trinque · 

De miga, con froitas 
confitadas e ás veces 

. cunha sorpresa no 
interior. 
O roscón de reís é o doce 

tradicional galego nestas 
datas. Nada ten que 
envexar ao turrón e é
moito mellor para 
agasallar. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 
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Allarb 
• EXPOSICIÓNS 

ÜROCLARO& 
B. ÜUTEIRIÑO 
Mostran as suas obras no 
Museu do Xoguete da vila. 

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

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

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

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

}UAN TRINCADO 
Mostra homenaxe a este 
artista, até o 7 de Xaneiro, 
na Casa Grande de Vilória. 

Bu.e u 
•CINEMA 

EL TERCER HOMBRE 
. Fita dirixida por Carol Re

ed en 1949, interpretada 
por Orson Welles, Joseph 
Cotten e Trevor Howard. 
Á Viena da posguerra che
ga un mozo, escritor de no
velas do Oeste, chamado 
polo seu amigo Harry Lime, 
pero ao ir buscalo dinlle 
que morreu atropelado por 
un coche. A partir deste 
momento, Reed presénta
nos uns personaxes estra
ños, de riscos acusadores. 
Suspense romantico estilis- . 
ticamente perfecto. Non re
comendada a menores de 
13 anos. Proxección organi
zada polo cine-clube local, 
coa colaboración do conce
llo, este Xoves 4 ás 22 horas 
por coarenta pesos. 

·Burel.a 
• EXPOSICIÓNS 

FRAN AMAT 
Podemos ollar as suas obras 
na Zaranda. 

DE PICASSO 
A BARCELÓ 
Abre o Mércores 10 na Sa
la de Arte do Concello, 
onde poderemos contem
plala até o 4 de Febreiro. 

•MÚSICA 

TRISTÁNS 
Quinteto vocal a capella, 
formado por Ánxeles Ca
so, · Terela Grandin, Xosé 
Vaamonde, Patrícia de 

Lorenzo e Ramón Berme
jo, que naceu ao abeiro 
dunha das ultranoites da 
NASA de Santiago. O co
lorido· vocal da formación 
abranxe un amplo rexis
to: soul, blues, funki, son 
espiritual, rock, heavy ... 
non ex el u indo nengun 
estilo coñecido . Este Xo
ves 4 na Zaranda, ás 
22:30. O prezo da entrada 
é de 600 ptas. 

Caldas d.e Rei.s 
• EXPOSICIÓNS 

T AUROMÁQUIA E 
PROVÉRBIOS 
DEÜOYA 
Poderemos contemplar esta 
mostra, até o dia 28, no 
Auditório Municipal. 

O Carball.iño 
• EXPOSICIÓNS 

XAIME FUENTES 
As obras deste artista po
den ser contempladas no 
Muiño das Lousas. 

• EXPOSICIÓNS 

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

A Coruña. 
•CINEMA 

FORUM 
METRO PO LIT ANO 
Proxectará este Xoves 4 as 
fitas A Princesa Monono
ke ás 17:15, na sala Ma
rilyn Monroe, e ás 17:30, 
na sala Fernando Rey, O 
heroe do rio. 

• EXPOSICIÓNS 

PHOTO DO DIA . 
Mostra colectiva de foto
grafia que podemos con
templar, até o 11 de Xanei
ro, no casino Atlántico. 

PINCEL E PIXEL 
Obras de Magri, que esta
rán colgadas a té o 12 de 

Xaneiro, na galeria de arte 
Pardo Bazán. 

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

As BÁGOAS 
·DE s. 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 anónimo flamenco . 
Ate o 25 de Febreiro. 

ÜVÍDIO MURGUIA 
A obra do fillo de Rosalia 
de Castro e Manuel Mur
guia estará exposta na Fun
dación Barrié, até o 28 de 
Xaneiro, no marco da Ca
talogación arqueolóxica e ar
tística de Galiza realizada 
conxuntamente co Museu 
de Pontevedra. Na obra <les
te membro da chamada 
"xeración doente" destacan 
as paisaxes, onde introduce 
novos conceptos espaciais 
e unha paleta clara e lumi
nosa por medio de pincela
das áxiles e sutiles. Carac
terizou-se pala sua voca
ción autodidacta e gozaba 
de prestíxio e recoñeci
mento na sua época. Mo
rreu novo, cando as suas 
cualidades comezaban a 
destacar. 

SEN OBXECTO 
Até o 7 de Xaneiro, no 
Qu,iosque Afonso. Óleos 
procedentes, maiormente, 
do Museu Estatal de San 
Petesburgo, que supoñen a 
aportación máis relevante 
da arte non figurativa. 
Ten un interese adicional 
ao seren unha das primei
ras mostras realizadas no 
Estado sobre a pintura abs
tracta rusa deste período. 
Vassily Kandinsky, Kazi
mir Malevich e Mikhail 
Larionov, que determina-

ron a variante rusa do sen 
obxecto e abriron o carrei
ro dos Alexander Rod
chenko, lvan KH.un, Vla
dimir Lebedev, Mikhail 
Matiushin, lvan Puni, 
Pavel filonov, Boris En
der, Natán Altamn, Ale
xander Bogomasov e Ni
kola y Evgrafov ademais 
das máis emblemáticas 
criadoras Luvov Popova, 
Oiga Rozanova, Alexan
dra Exter e Maria Vladi
minovna Ender, compo
ñen esta mostra de trinta 
obras que abranxe o perío
do que transcor re entre 
1910e1930. 

. XOAQUIN V AAMONDE 
Mostra dedicada á recupe
ración deste pintor galego, 
integrante da "xeración 
doente" e figura indiscuti
da do retrato no Madrid fi
nisicular, composta por 39 
obras, algunhas delas pro
cedentes da Biblioteca na
cional, o Museu do Prado e 
a Fundación Casa de Alba. 
Na Fundación Barrié até o 7 
de Xaneiro. 

F'RANK LLOYD WRIGHT 
A cidade vivinte é o título 
da mostra deste arquitecto 
norteamericano, primeira 
rerrospectiva en Europa en 
máis de catro décadas, dun 
dos criadores do deseño 
moderno. Co obxectivo de 
explicar a visión do arqui
tecto dunha orde social 
ideal e documentar as suas 
solucións, a mostra reune 
máis de 200 obras (mobles, 
vaixela, fiestras), debuxos 
e planos orixinais, libros 
deseñados por Wright, ma
que tas e fotografias. Na 
Fundación Barrié até o 7 de 
Xaneiro 

•MÚSICA 

DR. COTOMONOONGO 
E os seus metais preciosos 
estarán este Xoves 4 na sa
la Mardigras (Travesa da 
Torre 8), e o Vences 5 O 
Rei Babar toma o relevo; 
para facer o próprio, pero o 
vindeiro Xoves 11, Las 
Menteiras .. . Álex Olmedo 
+Coque Malla. 

CORMORANT 
Grupo compostelán de me
tal, que en Xaneiro vai edi
tar o seu primeiro disco, e 
actua en directo o vindeiro 
Venres 12 ás. 22:30 cos san
tanderinos lmperfectus 
Bultus, na sala Playa Club. 
O prezo da entrada é de 
800 pta. por anticipado e 
1.000 na billeteira. 

•TEATRO 

ÜTELO 
Librescena teatro rrae, até 
o teatro Rosalia de Castro, 
esta obra de W. hakespe
are do ábado 6 ao Lun 8 
a partir das 20 h. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

As IMAXES 
DE CASTELAO 
Inaugúrase este Xoves 4 na 
sala de exposicións de Cai
xanova onde permanecerá 
até odia 28. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

PABLO IGLESIAS 
Obreiro, líder, demócrata, 
ferrolán. Até o 15 de Xa
neiro poderemos ver esta 
mostra de homenaxe no 
C. C. Carvaiho Calero. 

AND-OTHEM 
KA T AR l MUXLI 
En língua romanó, a orixi
nária 2igana, que traduci
do ven ser No país da bré
tema. É un mostra colecti
va de pintura, que tamén 
podemos ollar virtualmen
te através de Vieiras 
(www.vieiro.com), a fa
vor da Asociación Cha
vos, e na que particip n 
Suso Bas terrechea, B rta 
Cáccamo, Lufs Caruncho, 
Carme hacón, Garcia 
Gesto, Roberto Glez, 
Menchu Lama , J rge 
Llonca, X. Mar in, J. Otero 
Iglesias, A. Patifio, Pamen 
Pereira, Siro e Rosa Vel -
so. Até o 18 de Xaneiro na 
galeria Sargadelos . 

devolvelos. Como era de espe• 
rar a "depre" desaparece e a 
trama complfcase. Comédia 
ben protagonizada por Canne
lo Gómez e T ito Valverde. 

~ EXTRANA COM· 
PAIXÓN. Várias mull -

res aparecen morras e unha po
licia descobre relacións lésbicas 
entre elas e un fundo de sado-
masoquismo. Intriga aburrida . ., 

~O BAR COlOTE. 
. Provinciana v-ai a Nova 

York tentar triunfar no mundo 
. da música pero a competencia 
é tan. grande que ten que tra
ballar 'de camareíra mm antro 
chamaSlo bar Coiote. Do xé· 
nero mU.SicW.-machista. 

~ U-5 71. Durante a Se-
• gunda Guerra Mundial 

un submarino norte-americano 
vai interceptar un submarino 
alemán que está averiado e que 
leva a bordo unha máquina pa• 
ta comunicacións eñ clave que 
é chav~ para gañar a gúena no 
At\,árlPfO· .Moi. pi:evisíbeL 

, .·~;., . 

,w>' '~ Á. COMU~iDADE. . 

~A GRANDE VIDA. 
· Un c~ndutor de auto

buses utbat1os.dédde suicidar-

. ~Únha vendedora de piros 
{Canne.n Maura) atopa nunha 
vivenda 300 millóns. Pero non 
;só ela coñece a sua existén.da, a' 
con:i.unidade viciñal leva ano.s 
a~ 'de~:o que 5e an.úncia co-

.. . . . .. ' . . se pero reqe~~·µfi.h.a propósta 
tent;:i.do¡;.a ante§ de acabar coa .. 
s!-ta vida~ p~gii' ~n;présraino de 
cen millótiS. e ~a~ta16s .mmha 
semana sen pxeQcuparse por 

·. i;ri.or~~Ól:1 hwnodsdcá ~br~ a 
~ BAIXQ ~()SJ?:;EITA. 
· sol)érbla' intei'Pr!=!taciótl 

dlln Gene Hackman nesta fíta 
de intriga psLcolóxíca a¿ompa-

· -~&:líd , · · . #rrese en ~tédío ck>s ' 

· ~At~;~~: 
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Suso BASTERRECHEA 
A sua obra vai poder ser 

_ contemplada, até o 12 de 
Xaneiro, no C.C. Torrente 
Ballester. 

DALí-GALA-LACROlX 
O privilexio da intimidade 
é o título da mostra que o 
C .C. Torrente Ballester 
acolle, con fotografias fei
tas por Marc Lacroix de 
momentos privados de Dalí 
e Gala en Cadaqués e de 
Gala no castelo de Pubol. 
As fotos van acompañadas 
de comentários nos que se 
plasman as lembranzas do 
fotógrafo, os diálogos co 
pintor e a criación artística 
entre os dous. Até o 12 de 
Xaneiro. 

•MÚSICA 

VALS DE STRAUSS 
Concerto de ano novo, es
te Xoves 4 de Xaneiro na 
con at dral de San Xulián, 
ás 20:30 h. 

RAJMUNDO AMADOR 
· En concerto o Venre 5 a 

p rtir da 21 h. na Malata . 

A Gudiña 
• EXPOSICIÓN$ 

BONECA 
De M. Bingas, poderemo
las ver na Casa da Vitwa. 

Lalin 
• EXPOSICIÓNS 

ÁLV ARO NEGRO 
A mosua deste pintor esta
rá aberta, no museu muni
cipal Ramón M 9 AUer, até 
o 12 deste mes. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

AGASALJ..; DE NADAL 
No centro de Artesania e 
Deseño até o 28 de Febreiro. 

MAQULEIRA 
O eu legado bibliográfico 
está expo to no Coléxio de 
Arquitectos. 

rante. 

Lu ILDE 
As sua bras stán colga
da n mesón O Forno. 

TERESA BRUTCHER 
Colga as uas pintura na 
galeria Nova Rua Arte. 

!MAGO ANTIQUA 
Mosua arqueolóxica nasa
la Porta Miñá. 

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

MIGUEL 
GONZÁLEZ FRANCO 
Expón a sua obra até o 30 

Cinema galego 
Poderemos ver entre o 
Venres 5 e o Domingo 7, 
na CORUÑA, no cine
ma Los Rosales, a fita 
Recuerdos de amante 
neurótico. En LUGO, 
no cinema Yelmo, pro
xectara-se Si lo se no 
vengo a mi propio entie
rro; en ÜURENSE no 
Novocine, Atlántico Ex-

• CONFERÉNCIAS 

A QUINTA FEIRA 
NO PLANET ÁRIO 
Ciclo de exposicións e 
observacións astronómi
cas para dar a coñecer to
do o relacionado con esta 
disciplina. Todos os Xo
ves até o 13 de Decembro 
no Centro de Astrofísica 
da Universidade do Porto. 

•DANZA 

You WALK? 
O ciclo de Refencias da 
dar!fa contemporánea inter
nacional trae até o Rivoli te
atro municipal esta peza on
de a mestura de culturas e 
a actuación de Mísia son 
elementos atraíntes. Do 
Mércores 10 ao Venres 12. 

• EXPOSICIÓNS 

CASA DE SOÑOS 
Instalación de Alberto 
Plácido no xardin do pa
lacete Vilar d' alfen duran
te o mes de Xaneiro. Está 

de te mes na galeria Sar
gadelos. 

VI IÓN 
Obras de Francisco López 
Poy na Capela de Sta. Ma
ria até o 30 de Xaneiro. 

COLECTIVA DE NADAL 
Até o 9 de Xaneiro tere
mos esta exposición na ga
leria Clérigos. 

SOLDADOS ROMANOS 
Mostra fotográfica, no 
Pazo San Marcos, organi
zada pola De pu tación 
provincial. 

press. En PONTEVE
DRA, nos multicines 
ABC, poderemos ver a 
füa A todo tren. No ci
nema Gaya, en FE
RROL proxectar~-se Di· 
sonáncias. No Valle In
clán en SANTIAGO A 
ti como se che di adeus?. 
E no cinema Centro de 
VIGO,Nut.t 

PORTO 2001 

sit~ada sobre un lago e 
nela proxectan-se diapo
sitivas. 

ClTYCAPES 
Fotografías do arquitecto 
Gabriel Basilico no sa
lón nobre do Arquivo dis
trital do Porto. 

QUEN 
CONSTRUIU TEBAS ... 
Os construtores da cida
de. Exposición que pre
tende homenaxear a 
portuenses ilustres. No 

Teatro Rivoli. 

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

SO ROLLA P AISAXIST A 
No Museu Provincial de 
Lugo, onde poderemos vi
sita-La até o 14 de Xanei
ro. Formada por 69 cadros 
pertencentes aos fondos 
do Museu Sorolla e da 
Fundación Museu Sorolla, 
está artellada arredor da 
paisaxe, unha das temáti
cas desenvolvidas na sua 
vida, e organizada sobre 
dous eixos:· as etapas, for
mación, consolidación, 
culminación e últimos 
anos; e referéncias xeo
gráficas. 

Mace.da 
• EXPOSICIÓNS 

QUIROGA PALÁCIOS 
Mostra fotográfica e do
cumental, con motivo do 
centenário do nacimento 
do cardeal nesta vila. Po
deremos contemplala na 
igrexa parroquial até o 21 
de Xaneiro. 

CRAT até Marzo. 

•MÚSICA 

PHILARMONIA 
ÜRCHESTRA 
O Martes 9 no Coliseu 
dentro do ciclo Grandes 
Orquestras Mundiais diri
xida por Mstislav Ros
tropovich. 

LA SCATOLA 
DEGLI AGHI 
O Mércores 10 na Igreja de 
S. Lour€r!fO dentro do ciclo 
A volta de Pedro do Porto.• 

Mario 
• EXPOSICIÓNS 

DE PlCASSO A BARCELÓ 
Últimos dias para visitar 
esta mostra pictórica, que 
poderemos coñecer no Mu
seu Manuel Torres e que 
permanecerá aberta até o 7 
de Xaneiro. 

Monfort.e 
• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
Inaugúrase esta mostra, de
bida a Caixanova, o Luns 8 
ás 20 horas no Edificio Mul
tiusos. 

VILA E MONTERO 
As suas fotografias están ex
postas na Casa da Cultura. 

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

XOSÉRAÑÓ 
Mostra fotográfica no cen· 
tro ExpoLemos. 

ANOSATERRA 

••••••••••••••••••••••••• 

Noia 
• EXPOSICIÓNS 

Luís VEIRAS 
MANTEIGA 
Mostra as suas pinturas, até 
o 22 de Xaneiro, no Teatro · 
Coliseo Noela. 

CARME VILLAR 
Expón, con António Abra
mo, as suas pinturas na Ca
sa da Cultura, até o 8 de 
Xaneiro. 

ALFONSO COSTA 
Colga as suas pinturas na 
Sociedade Liceo, até o 15 de 
Xaneiro. 

Ordes 
• EXPOSICIÓNS 

MÚSICA p ARA VER 
Estará na Casa da Cultura 
até odia 21. 

-Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

PETER }ENSEN 
- Expón as suas obras no 

cuartel de S. Francisco. 

XosÉ PoLDRAs 
Os seus gravados pode
mos ve-los na cervexaria 
Galo. Alfonso López 
mostra as suas acuarela 
no café Cátedra. Os óleos 
de Aurélio Rei Glez. es
tán pendurados no café 
Cuatro Postes . Adriano 
Paz mostra as suas pintu
ras no café Bohémio. Cel
so Santos mostr&-os seus 
óleos no café Pin' s da zo
na do campus universitá
rio. Os gravados de Mari
sa Matias podemos olla
los no café Plaza. E no ca
fé Isaac podemos ollar 
unha mostra colectiva so
bre a Arte no Nadal. 

PILY ABELLA 
Mosua pictórica no Studio 
34. 

ALFONSO SOTO 
Este pintor ten unha mos
tra na. Casa da Xuvenude. 

SOUSA RIAL 
As pinturas desta artista 

atopamo-las no Liceu Re
creo Ourensán. 

FOTOGRAFIA 
TRANSITIVA 
Mostra fotográfica de Xosé 
Lois Vázquez "Che", no 
museu municipal. Tamén 
aqui caricaturas de Ornar. 

JOSEFINA ALONSO 
Os seus cadros poderán-se 
ver no Edifício Politécnico 
da Universidade. 

NADAL 2000 
Mostra na galeria Marga 
Prada. 

XAVIER CuIÑAS 
Expón as suas obras na ga
leria Viso!. 

As FONTES 
O mundo xudeu a través 
da fotografia. E tamén a 
mostra antolóxica de Xúlio 
Prieto Nespereira, no edi
ficio Simeón. 

INTERIORES, EXTERIORES 
Mostra fotográfica, no Li
ceu Recreo ourensán. 

CAD ROS 
DUNHA EXPOSICIÓN 
Mostra que podemos coñe
cer até o 10 de Xaneiro, no 
albergue de San Francisco. 

COLECTIVA DE NADAL 
A galeria de arte e artesa
nía Uz (Barreira 11) aco
lle esta mostra de acuare

-ias, óleos, (abstractos e fi-
gurativos), talla en ma
deira e esmalte ao lume 
de Sónia Omil, A.J. Lan· 
din, Justo Ilhuicamina, 
J. Vázquez, A. Jorreto, 
X. Pardiñas, Tareixa Ta
boada e J. Carlos Ocam
po, até o 15 de Xaneiro. 

LA.NDIN 
Pintor que mostra a sua 
obra, na corrente do expre
sionismo abstracto, na ga
leria Uz. 

EsPEJISMOS 
Nome da mostra de A. 
Mateo Charris, represen
tan te dunha figuración 
herdeira do pop, do cine
ma americano e do cómic, 
moi irónica no sentido e 
no significado; até o 24 de 
Xaneiro na galeria Marisa 
Marimón. 
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Concerto 
da Johan 
Strauss 
Kapelle 
este Xoves 4 
no teatro 
Principal 
deOURENSE. 

Praia 
de Zarauz, 
cadro 
integrante 
da mostra 
So rolla 
paisaxista 
que se 
encontra no 
Museu 
Provincial 
deWGO. 
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Fotografía 
de Ourense, 

de Ramón 
Dimas, 
do que 

podemos 
ollar unha 

mostra 
dos seus 
traballos 

adicados a 
Galiza, na 
lgrexa da 

· Universidade 
de 

SANTIAGO. 

Amostra 
pictórica 

adicada a 
Eduardo 
Naranjo 

encóntrase 
nc:i sala 

Gagos de 
Mendozade 
PON1"EVEDRA. 

ANOSATERRA 
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MORQUECHO 
Expón as suas pinturas na 
galeria Viso!. 

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

VI BIENAL 
INTERNACIONAL 
DEÜRAVADO 
Que canta cunha amplísi
ma representación de auto
res nacionais e interna
cionais, até o 14 de Xanei
ro, na Aula de Cultura 
Caixanova. 

•MÚSICA 

JOHANN STRAUSS 
l<APELLE _ 
Concerto de Ano Novo por 
esta orquestra clásica, no te
atro Principal, baixo a direc; 
ción de Rick Stengards, es
te Xoves 4 a partir das 
20:30. No programa, valses 
e polcas da família Strauss. 

BOSCOMUSIC 
Concerto pola solidaridade 
organizado pola A.X. 
Amencer, este Xoves 4, ás 
20:30, no local desta aso
ciación. 

Ponteare,a;s 
• EXPOSICIÓNS 

IMAXES DO NADAL 
Po'derémola contemplar no 
Museu Municipal. -

As Pontes 
•CINEMA 

CICLO INFANTIL 
No que se van proxectar, 
no cinema Alovi, este Xo
ves 4, Toy Story ás 16:30 e 
ás 18:00, Chicken Ruti. 

• LEITURAS 

ÜLO IEPU-IEPO 
Este Xoves 4 dá-se a coñe
ce r este libro de Paula 
Carballeira, na Biblioteca 
Municipal ás 11 h. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

ORCA 47 
As fotografias de Ángeles 
Filgueira, están até este 
Venres 5 de Xaneiro, na 
galeria Sargadelos. 

EsPAZOS 
AL TERNA TIVOS 
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 
Quinteiro (Ponte Bora) 
Raquel Sánchez colga os 
seus debuxos; na taberna 
Feira Vella (Praza da Ver
dura 12) é Lucia Cuba 
quen mostra as suas foto
grafias; no pub Atrium 
(Marqués de Aranda) 
Luísa Fernández expón as 
suas pinturas; e na Man
drágora (Dona Tareixa), 
atopamos a Sara González 
cunha intervención. 

Convocatórias 
CuRSO DE CuRSODE 
GUIÓN DE FICCIÓN.PARA TV 
Convocado pala Sección de Comuni
cación do Consello da Cultura Galega 
en colaboración coa Compañia de Rá
dio Televisión de Galiza, a Faculdade 
de CC. da Información da Universida
de de Compostela e a Asociación de 
Guionistas de Galiza, celebrará-se en 
Compostela en Febreiro e Marzo de 
2001, no Consello da Cultura Galega. 
Limitado a 30 prazas, para poder parti
cipar é preciso superar unha proba de 

admisión que se realizará o Venres 12 
de Xaneiro ás 10 h. no Consello e·que 
é de acceso Libre e sen prévia inscri
ción. O prazo de matrícula será desde 
o Venres 12 ao 22 de Febreiro de 2001 
e tera un custo de 25.000 pesetas para 
profesionais, 15.000 para estudantes, 
20.000 para integrantes da Asociación 
de Guionistas de Galiza e traballado
res da CRTVG, e de 10.000 para estu
dantes de CC. da Información da 
USC. Máis información na secretaria 
do curso, no teléfono 981 569 020. 

MONITOR DE TEMPO LIBRE 
Organizado pola Asociación Xuve
nil Mil e Pico de Carral (A Coruña) 
e impartido pala Escala de Tempo 
Libre "Campa", celebrará-se a partir 
do Venres 19 no local da Aso
ciación sendo homologábel pola 
Xunta. Para apontar-se pode-se 
chamar ao teléfono 981 67'2, 222, no 
local ·da Asociación Mil e Pico
Campo da Feira s/n, Carral ou ta
mén na O.LX da Casa da Cultura de 

Carral (telf. 981 672 580 perguntan
do por Bruno) . 

V CURSO SUPERIOR DE 
URBANISMO 
Do 6 de Febreiro ao 12 de Xullo, orga
nizado pola Escala Galega de Admi
nistración Pública en colaboración 
coa Revista de Dereito e Meio Am
bente, na EGAP de Santiago. As ba
ses poden_-se consultar no OOG 241 , 
do 14/12/00 e o prazo de. inscripción 
vai do 2 ao 29 de Xaneiro de 2001. • 

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

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

ANTÓN SOBRAL 
Expón a sua pintura en La 
Pe tite Galerie de T eo . 

ARTES PLÁSTICAS E 
FOTOGRAFIA 
Mostra que se exibe na Fa- · 
cul.dade de Be las Artes. E na 
praza Méndez Núñez du
rante todos os Sábados <les
te mes poderemos ver a 
mostra Arte na rua. 

Redondel a 
• EXPOSICIÓNS 

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

Rihadalvia 
• EXPOSICIÓNS 

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

Ü MURO OCIDENTAL 
Título da mostra fotográfi
ca de Mihal Ronnén, na 
igrexa da Magdalena. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

PALABRAS 
PARA UN PAÍS 
Que se inaugura o Martes 
9, no Salón Nobre do Colé
xio de Fonseca, con motivo 
do cincuenta aniversário 
da editorial Galaxia. 

COLECTIVA 20x20 
Mostra que podemos coñe
cer na galeria Paloma 
Pintos, até o Mércores 10. 

CASTELAO, 
VIDA E OBRA 
As fundacións Castelao, Cai
xa Galicia e o Q:>ncello pa
trocinan esta mostra que pa
demoo ollar na igrexa de San 
Domingos de Bonaval e que 
fo¡ concebida como unha vi
sión total do artista, escritor 
e político desde 1908 até a 
sua .morte en 1950. Teste
muños escritos e gráficos e 
amplísimo catálogo con cro
noloxia e bibliografia da sua 
obra. Até o 21 de Xaneiro. 

lCONOGRAFIA 
XACOBEA •.. 
... no gravado composte
lán, que estará, até o 20 de 
Xaneiro, no Museu do Povo 
Galega. 

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

TERESA ARROJO 
Expón as suas obras na ga
leria Espazo 48, até o 15 de 
Xaneiro .. 

}ORDI AlcARAZ & 
MÁRIO DE AlGUASVIVES 
Mostra doble <lestes artistas 
na galeria Trinta, até o 10 
de Xaneiro, composta por 
unha instalación, fotogra
fias e esculturas. O primei
ro traballa con cerámica, 
metacrilato, pedra, vidro e 
incluso auga, e os seus ca~ 
dros e esculturas, oferecen
se como xogos metafóricos, 
irrumpindo en todas as ar
des da nosa percepción (oi
do, vista, tacto, ... ).No se
gundo, que aden;iáis da es
cultura tamén se adica á 
fotografia e ás novas tecno
loxias, podemos atapar na 
sua obra espazos neutros, 
deshumanizados, que nós 
fan pensar en toda unha 
topografia de non-lugares. 

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

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

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

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

RAMóN DIMAS 
As fotografias de Galicia en
globan as obras deste artista, 

· que poderemos contemplar 
na lgrexa da Universidade. 

MONDOPHRENETIC 
O CGAC, até o 14 de Xa
neiro, serve de cenário para 
esta mostra. O bloque de pi
sos ten o mesmo aspecto en 
todas partes, pero alberga 
unha grande variedade de 
vidas. A uniformización que 
provoca o proceso de globa
lización !1º que estamos su
midos. E unha exposición 
multimédia, que en termos 
xerais fala do mundo global. 
Ideado por Herman Assel
beghs, Els Opsomer e Rony 
Vissers, é un proxecto inte
ractivo que integra imaxe, 
texto e música, e que oferee!e 

unha experiéncia diferente a 
cada visitante, segundo o pa
pel que este asuma ao en
frontar-se á instalación. 

ARTISTA FRANCESES E 
ITALIANOS 
Nas coleccións da Funda
ción Arco e CGAC que po
demos ollar neste último 
centro, até o 7 de Xaneiro, 
con motivo das semanas adi
cadas a A vignon e Bologna. 
Obras de J.M. Alberola, G. 
Barbier, J-C Blais, Ch. Bol
tanski, D . Buren, F. Cle
mente, M. Manzelli, M. 
Merz, G. Penone, Salvo, G. 
Anselmo, F. González-To
rres, L. Cecchini, G. Rousse 
ou E. Sighicelli. Tamén no 
CGAC e até o 7 de Xanei
ro, se encontra a mostra fo
tográfica de Florence Para
deis na que a acción do co
tiá cobra un protagonismo 
por veces desacougante. E a 
de fotografía e vídeo da lon
dinense Sarah Dobai, até o 
7 de Xaneiro, que' nos situa 
na fronteira ente o animado 
e o inanimado. 

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

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

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

.• 

•MUSICA 

C OQUE M ALLA & 
ALEXÜLMEDO 
Están o Mércores 10 na Im
prenta ás 22:30, apresentan
do unha colección de ver
s ións de Bowie, Bea tl es , 
Dylan ou pringsteen, revi
sadas, só con dua guitarras 
e duas voces . Entradas a 
1.000 pta. por an ticipado. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

M ARGA PORTELA & 
X ESUS S ANTIAGO 
Mostran as suas pinturas na 
Área panorámica, até o 16 
de Xaneiro. 

COLECIVA DE NADAL 
Esta mostra, organizada pa
la galeria de arte Trisquel e 
Medúlio, conr.a cunha gran
d e can tidade de artistas 
que exporán as suas obras 
nesta galeria até o dia 5· de 
Xaneiro. 

A Veiga 
• EXPOSICIÓNS 

PEPE BARRIO 
As suas esculturas podere
mos ve- las, ademáis dun 
Belén en movimento, até o 
Domingo 7, no Toural. 

Verin 
• EXPOSICIÓNS 

BALOOMERO M OREIRAS 
C olga as suas pin turas na 
Casa do Escudo, até o 15 de 
Xaneiro. 

Viana do Bolo 
• EXPOSICIÓNS 

PIQUICO 
As suas pinturas e escultu 

. ras están expostas no Café 
Caracas até Febreiro. 

Vigo 
• EXPOSICIÓNS 

VI MOSTRA DE 
XovES ARQUITECTOS 
ESPAÑOIS 
Organizada pola Fundación 
Amonio Camuñas, encón
trase no Coléxio de Arqui
tectos (Marqués de Vala
dares 2 7) até o 11 de Fe
breiro. 

LORENZO QUINN 
Ten unha mostra de escul
turas, até este Venres 5, no 
Clube Financiero. 

MEMÓRIADUN 
TESTIMÓNIO 1933-1945 
Inaugura-se o Martes 9, na 
Casa das Artes, organizada 
polo Círculo Europeu de An
tigos Deportados e Internados 
Testigos ·de Jehová; descrebe 
cos seus máis de setenta pa
n e is, desde a perspectiva 
exclusivamente histórica, 
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Sobre a 
Lagoo de 

Antela trata 
amostra 

fotográfica 
que se 

encontra no 
Museu da 

Umiade 
VllAR DE 
SANTOS. 

Na imaJte, a 
Ponte Vella, 

desaparecida 
en 1960. 

A Rede 

[NDULTO 

como o colectivo dos antes 
chamados Bibelforscher fo¡ 
perseguido polo nazismo de
bido ás suas ideas. 

ÁNXELHUETE 
Pintor ourensán que prati
cou o expresionismo abs
tracto debedor da pintura 
americana, ainda que con 
cerro carácter simbólico 
polos motivos xeométricos 
que integra. Agora presenta 
a sua última obra, renovada 
e expresiva, pero fidel á sua 
craxectória, na galería 
VGO até o 27 de Febreiro. 
T amén nesta galeria a obra 
de Leopoldo Nóvoa perma
necerá até o 15 de Xaneiro. 

A PRESOS INDEPENDENTíST AS 
www.galiza-livre.c m/indulto 

Páxina de recollida de inaturas para a 
petición de indulto para os sere pre o 
mdependentista.'I que contmuan no cár
c r . lnclu a solic1tude de indulto apre-

ntada por vári intelectu is. a lista de 
apoio r cebida e a posibilidade de pres
tar apoi . Asine! + 

C LECTIVA DE N ADAL 
Mostra que podemos con
templar na gal ria Alameda. 

FÉIRA DE ARTES 
PLÁ TI AS 
Mostra colectiva , até o 5 
de Xan iro, na estación de 

· Renfe. 

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

SEGUNDO GUTIÉRREZ 
DOMÍNGUEZ 
Mostra as suas esculturas, 
relieves e táboas na galeria 
Androx. 

Poussw 
A sua obra ·na galería Sar
gadelos até o 1 O de Xaneiro. 

CARME CHACÓN 
Titula as suas instalacións 
W ood blood e pode remos 
velas, até o 14 de Xaneiro, 
na Casa das Artes. 

XESUS V ÁZQUEZ 
Este ourensán mos tra a 
sua obra, baixo o título 
Campo s , na galeria Ad 
Hoc, até o 8 de Xaneiro. 
Pretende unha explora
ción total dos rexistos da 

arte, 'e unha vontade de 
criar unha sorte de pintu
ra total. 

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

•MÚSICA 

CERTAME 
DE RONDALLAS 
Do Centro Viciñal e Cul
tural de Valadares, o Sába
do 6, ás 16 h. no Campo de 
futbol da Gándara. 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

CARLOS 
GONCAL VES DuRAo 
Mostra de pintura na gale
ria Arcana, até o 15 de Xa
neiro. 

Do AÑIL AO MÍNIO 
_ Pinturas de Xaquin Cha

ves, até o 7 de Xaneiro, na 
Casa da Cultura. 

Vilanova de A. 
• EXPOSICIÓNS 

TITO ÜUBIÑA 
Expón as suas pinturas na 
ga leria Un Sítio Distinto, 
at o 31 de Xaneiro. 

Vilar de Santos 
• EXPOSICIÓNS 

A LAGOA DE ANTELA 
Mostra etnográfica de foto
grafia, no Museu da Umia. 

Viveiro 
• EXPOSICIÓNS 

TOMÁS PÉREZ 
MASERO 
As suas obras podemos 
oUa-las no salón de té Fon
tenova. 

Xinzo 
• EXPOSICIÓNS 

ARTE PERUANA 
Trazos desta arte podere
mos cofiece-los visitando 
esta · mostra na Casa da 
Cultura. 

Xunqueira de · 
Espadañedo 
• EXPOS "'IÓNS 

RIBEIRA SACRA 
PAÍS DO BIBEI 
Mostra fotográfica no Mos
teiro. 

Anúncios de balde 
• Oferece-se para traballar como 
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. 

• Ofereée-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 artesania, 
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 formacións 

..de cámara e v9z. Telf. 981 507 925 

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

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

• Busco en aluguer, na Coruña ci
dade, baixo, soto, despacho, estu
do, eficina ... moi barato e pequeno. 
Telf. 61O248 179. 

• Profesora con experiéncia do
cente imparte clases particu lares , 
en Vigo, de Eso, BUP, cou (inglés , lín
gua española, literatura, latín, histó
ria, filosofía , matemáticas) , todos os 
níve is . 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 pola 
Funda90n Artábria par~ recordar unha 
figura chave da nossa cultura aos dez 
anos da sua morte. Ameno e didáctico, 
55 pp. tamanho AS, ilustradas . PreQo 
por caderno, 425 pta. gastos de envio 
incluídos. Poses pagar en selos ou in
gressando o importe no nQ de conta da 
Caixa Galiza 304-239-183/1. Encomen
das no Ap. 570 d_e Ferrol. 

• 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 preQo 
dos suéters 100 pta. máis de gastos 
de envio por unidade. Encomendas a 
Artábria no Ap. 570 de Ferro!. 

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

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

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

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

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

• Lixo Urbano. Venda por correlo. 
Punk, hardcore, ska, ... Esan Ozenki, 
Notomorrow, W.C Records, Discbord, 
Liquidator, Fragment," Sons de Luita, 
El Beasto, Potencial, HC, Boa ... Pede 
catálogo gratuito: Apdo. 304, 15700 
Compostela, correo electrónico: Ji
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 profesio
nais de fontanaria e calefacción 
para instalar unha calefacción de 
chan radiante, ali .mentada con 

- bomba de calor na Estrada. As per
soas interesadas poden chamar a 
Dario aos telf. 61 O 784 780 / 986 
570 862 á tardes e noite. 

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

• "É meUor 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
nos. e anciáns. Zona Neda, Ferrol 
ou Narón. Razón no te lf. 619 488 
761 . 

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

trick Leconte; La, Femme retrata con proximidade e 
d' á Coté, de Frani;:ois Truf- sen anestesia a inxustiza e 
faut; e Noce Blanche, de J.C pobreza na que viven moi-

• Brisseau. Eduard Resbier tas persoas no mundo. Até 
(Barcelona, 1968) mostra a o 14 de Xaneiro. 
sua pintura, da que destaca 
a captación da luz e a utili-

Li.sboa zación de unha velatura xe-
raL As tres mosrras nas dis-
tintas salas da galería Mário • EXPOSICIÓNS 
Sequeira (Quinta da Igreja-
Parada de Tibaes) até o 1-5 Ü ENT ARDECER 
de Xaneiro. EN ALFAMA 

Poderemos ver esta mostra 

Barcelona fotográfic~ de Mario Cabri-
ta Gil até o 15 de Xaneiro 

• EXPOSICIÓNS no Arquivo Municipal de 
Lisboa- Arquivo fotográfico 

PETEIRO (r/ da Palma 26). Reúne 29 

Ten unha mostra de óleos 
fotografías feítas a mulleres 

e serigrafias, na sala do BB-
do bairro da Alfama. 

VA en Bergara 11. MANRAY 

Madrid. Poderemos contemplar un-
ha mostra sobre a sua obra 
no Museu do Chiado até o 

• EXPOSICIÓNS 14 de Xaneiro 

XURXO LOBATO ÜEORGES BRAQUE 
O museu Colecciones leo Até o 14 de Xaneiro po-
(Zorrilla 3)

0

acolle a sua deremos ver a sua obra 
obra fotográfica babeo o tí- gráfica no Museu Arpad-
tulo El color del sur onde Szenes.+ 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

V ANESSA BEECROFf 
Nada en Génova· (1969), 
notabilizouse no 94 através 
de performances públicas, 
normalmente xovens mu
lleres, ainda que na fase ini
cial realizou aguarelas, al
gunhas delas presentadas 

na Sotheby's Art Founda
tion de Amsterdan, das que 
esta mostia 24 aguarelas, fa
cia parte. Mathilde ter 
Heijne (Estrasburgo, 1969) 
ten unha instalación con 
dous manequins The two 
chosen ones e a proxección 
de vídeo Nearly lost para o 
que proxectou a sua própria . 
identidade na das actrices 
de fres fitas coñecidas: Le 
Mari de la-Colfeuse, de Pa-

Unhadeamor 
Obra teatral cenificada 
por Artello - Teatro 
Alla Scala 1:5, o Sábado 
6 no Auditório Municipttl 
de VIGO ás 19 h.,e o 
Domingo 7, ás 18 h. po-
deremos ve-la na A .V. 
Santa Mariña, en Cabral, 
tamén no concello de 
Vigo, xa que estas repre-

sentacións · pertencen ao 
programa Outono teatral 
nos bairros do conceilo. -
A entrada é de balde até 
completar aforo . Para 
máis información da 
compañia e os seuS es-
pectáculos, pode-se acce-
der á páxina electrónica 
www .artello.com. + 
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de Caritel, 
ponla seca 
de Carlas 
Gon~alves, 
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Cuca i;>íaz: Grande, fotografada por Cancelo, diante clo.Citroin co que chegaba ~ andan a 75 Km/h. Abaixo a xogaclora de hockei luz: Viz:caino Coloma vista por Pachaco. 

Pioneiras na natación;, o automobilisnio ou o hockei 

~X.E. ACUÑA 

Abriron · camiños e adiantá-. 
ronse· n() tempo. Racharon co 
pasado, perderon medos e 
remataron con tabús. Mulle
res galegas en tempos repu
blicanos, abertas ao cámbio 
e ás modas por escasos 
anos. Logo de 1936 viria a 
volt~ atrás obrigada. O cato-
1 ici s mo ráncio, a censura 
moral e o dobre-raseiro do 
fra.nquismo deull.e remate 
aos xeitos de vivir e disfru-

·cuca foi unha pioneira xunto a 
outras mulleres galegas da bur
guesía urbana na adopción há
bitos sociais en emerxéncia. 

Exemplo tarÍ]é.n o ·deport~- «Uñha: 
. ~ctividade· qúe e~trq.con forz:a no "' 

-«-.... 

mundo da rnuller galega en anos 
republicanos. Tenis, remo e hoc
kei p~netran . en .círculos femini
nos de "boa posición" socral. o 
Club Nautico da Coruña ábrelle 
as SÜ8$ portas ás mozas nadado
ras. Aos Casteleiro, Manolo Fe-

rreiro e Martínez Morás, figuras 
do Nautico, súmase agora o ne
me de Olímpia García e as suas 
compañeiras da equipa feminina 
do clube Centro Iberoamericano 
de· Enrique Guyatt, campeonas 
galegas de natación en 1934. Os 
seus bañadores de competición 
acabarían nos roupeiros lago de 
1939. As suas escasas medidas 
xa non serían posíbeis en tempo 
de pololos e nacional catolicismo. 

. tar de ·múlleres como estas. 

En Luz Vizcaíno Coloma tamén 
repararon as crónicas de socie
dade. Un novo rol aportou esta 
muller viguesa a partir dímha 
conversa no Nautico da sua cida- · 
de. En Novembro de 1932 con 
Anita Baker puxo a andar o hoc
kei en Vigo. O Clube de Campo 
convértese no seu primeiro te
rreo de xogo e, logo, a Base Na
val de Ríos. Ao pouco "señoritas" 
de toda a cidade cultivan un de
porte que se extende por Galiza 
enteira. Fúndanse o Atlántida, o 

Cáda un ha. delas .pode-ria ser 
protagonista daquela eufória fe
minina das mulleres de Federico 
Ribas, quen, cos $eus debuxos, 

~ fóra notário do cámbio impára
bel da muller dos anos trinta. 

Cuca Diaz Grande poderia ser 
unha protagonista máis do lapis 

. _ Vérti~e e o Vigo e, en meses, a li
.. ga comprende xa equipas de · , 
Ponteveg~a,_ A Coruña ,e Vilagar- , 

Billy e outras 
soidades 
RAMIROFONTE 

Renovar as mitomanías ou 
morrer, esta pode ser unha 
verdade moral para o escri

tor curioso. Non o sospeitaba. 
Non quería facelo, pero desde a 
voz serena de Ella Fitzgerald fun 
dar á voz de adormideira de Billy 
Holiday, e así me vexo, un e outro 
día, derrubado no leito, escoitan
do, que é un dos mellares xeitos 
de ler poemas, unha tras outra, as 
letras de Lady in Satin, un dos últi
mos discos da terminal Billy Holi
day, a quen moitos mitómanos do 
jazz saben que levaba o nome de 
Lady Day, que lle puxera o seu 
amigo, o saxo tenor Lester Y oung. 

Eu nunca fun músico de jazz, nin 
eséxeta, nin mitómano destas cue -
tións, pero o certo é que un día, co
ma un converso (esta é a segunda 
verdade moral que mantén vivo 6 
escritor curio5o) caín nos brazos de 
Ella Fitzgerald, púxenme a escoitar 
tódolos songbooks que lle dedicou 
6s grandes compositores de Broad
way (estaría disposto a dar unha 
conferencia sobre isto s n defrau
dar ó público) e así a causa e por 
facer comparacións (esta é a tercei
ra das verdades morais do escrit r 
curioso) fun dar a Billy Holiday, 
que é, entre as damas negras, a que 
n os pon <liante a copa do viño 
roáis amargo. Gústame botar man 
dos dous exemplos, porque expli
can que tanto polo camiño da sere
nidade corno polo camiño da tra
xedia un pode chegar á verdadeira 
arte. Billy H oliday deixou dito que 
os seus dous modelos foran Louis 
Amstrong e Bessi Smith. Creo que 
hai jazzómanos que din que os últi
mos discos de Billy H oliday son os 
peores, porque está acabada e xa 
non ten recursos. A min son o.s que 
rnáis me gustan e, entre eles, o que 
provoca este artigo, Lady in Satín. 
O contraste que se establece entte 
a voz gastada da cantante e a bri
llantez da orquestra, dirixida por 
Ray Ellis1 é toda unha leccíón de 
contrariedades. Mentres a orqu~ 
tra impón con facilidade a melo
día, Billy Holiday loita por asegurar 
a permanencia de cada palabra. 
Nunca ata agora chegara a enten
der algo que escoitara de moz , o 
que supón escribir palabra a pala
bra, xogar o pelello non nunha: fra
se, nun ritmo, senón nunha pala
bra trala outra. 

¿Cal era a outra soidade? Luis Cer
nuda, o meu poeta favorito dos de
zanove anos e a quen tanto lle de
bo, no ano 1938, aquí n Londr s. 
E que á volta da esquina, n 59 de 
Warwick Road, vivira e puxera 
unha pequena imprenta, com 
sempre facía, Manuel Altolaguirr . 
Saco os datos do libro de Martínez 
Nadal, Españoles en la Gran Breta
ña. Luis Cemuda, que esta tarde 
me acompafiou entre as letras de I 
get along without.you. very weU e The 
end of a love affaire. Xa che me gus
taría ter escrito algo así ou irnaxi
nar que un poema meu puidese ser 
dita, palabra a palabra ... Rompen
do non o ton, pero esgazáridoo, 
que é outro xeito de saber dicilo. + 

· galante de Ribas. Acomodada e 
burguesa recibía en 1934 ao · 
xorn.alista Miguel Mariñas na 
sua mansión co~uñesa dos Cas
tros. Cuca é das prim~iras coru- · 
ñ~sas ~n ter cqr!let de cunqucir _ ,_ 

- . cia. Luz Vizcaino e outras mozas , · . ~ ~,7 

·~i~~~irj~~·~~~~~n M~~~~ ~~~~-¡~~ . -_:>;-; ~·.·\(OLVÉ R AO. RE GQ . . e a entcevista xirará sobre tal· . 
:.,__ novidade, ·sobré a sorpresa e ... " 

·admiración :que ·cqüsa vela guiar 
o. op~lento automóbif familiar po
las ruas coruñesas. Cancelo, o 

· -. fotógrafo <;la revista A.C.G., vaina · 
retratar aiánte. do. Citróen co que 
chega a alcanzar, .dicia, os . 75 ' 
Km por ·hora. Na entrevista afir
maba tamen: "dentro de moi 
pouco tempo gran cantidade de 
mozas que na actualidade teñen 
coche vanse decidir a conduci
los elas". Catro décadas serian 

• necesárias para que a preséncia 
da muller ao volante se fixera 
masiva. 

J 
l 

seu amplo ~ burgués tempo ljbre, :: 1 

~os ~ntrer;ios . ·O fotógrafo pac~e-: .. , 
·_. ~€0 lánz~lle u.nha salva .Pe magné- . ···

sio ao pé clun elevador para re- . 
tratala co sfick. butra volta . vi ria ó 
silenzo e. o hÓckei desáp~receria 
por décadas. Moitas daquelas 
muller~s _que d practicaban adap
taron sen disimulo as consignas 
da Sección Feminina a respeito 
do deporte e o estreito papel da 
muller na ditadura. Houbo que 
matar-o peor do franquismo para 
que imaxes como estas volveran 
con normalidade, sen andar no 
talar de xente ruín. + 

· ·. s-: _e - ~~ré>r: ·~ . en~evist~ -~on. Ma
yor OreJ a en La &tz6n e xa. 

· · saben a que" parámetros res
.· pande o pcicto PP-PSOE1 mediten 

agora esta frase de José Matia A:i.
nar · noutra entrev ista e n El 
10,undo: "despoi~ dun proceso de 
de~centralización comp ' o que le
vamos, a outra beira do rio é a -se
gregación. E aí é a onde non se 
pode chegar, pois, entón , todo o 
traballo de anos, tOda a continui
dade histórica, remataría. Toca xa 
afirmar unha série de conceptos 
en reladón á coesión. Xa toca".+ 


