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Vitória do 
nacionalismo basco 
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nacionalismo abemale se 
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en Euskadi a sua liña 
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O PNV-~A aposta polo diálogo reafirmándose na suá. via política 

Osbascos 
votaron nacionalismo 

e0- AFONSO EIRÉ 

Gañou o nacionalismo e non houbo guerra política como anunciaba Savater. Visualizouse que naciona
lismo non era :igual a terrorismo. lmpúxose a defensa do basca encarnada no PNV-EA. Esta coalición, 
vencedora nas urnas, non terá ·que depender nen de EH para governar, nen supeditar a sua política aos 
ditados de PP e PSOE, os grandes derrotados. Os nacionalistas van imprimir unha liña de diálogo para 
acabar coa violéncia e queda por dilucidar até que ponto PP e PSOE tiraron leccións políticas destes co
mícios que apresentaban como referendum e variarán o seu comportamente de acoso ao nacionalismo. 

s basco-s somos moi tozudos. 
Chega con que nos presionen 
para un lado, para que nos ne
guemos e vaiamos para o contrá
rio". Asi nos explicaba un bizkai
no, con evidente sentido do hu
mor, os resultados eleitorais. Ou
tro seu compañeiro, que non "en
tendia" de política, afirmaba que 
"secadra non sabemos racionali
zar o que é ser bascos, pero sa
bemos vivir como tales e, desde 
séculas, negámonos a que nos 
cámbien". "Ademáis, vivimos ben, 
millor ca en nengunha parte e se
guimos progresand9, pois", ter
ciou outro. A paz? "E algo impor
tante, non se pode seguir matan
do, pero tampouco aqui estamos 
nunha guerra, nen liando uns con 
outros como queren facer ver'', 
afirma un e asinten os demais, 
votando man da txapela. Produ
ciuse un voto en ·defensa do bas
co, encarnado no nacionalismo 
do PNV-EA que 'logrou concen
trar ~ maicria das vontades. 

PP e PSOE tiñan · deseñado un 
guión totalmente diferente aO 
que escribiron os bascas o 13 de 
Maio. Afirmaban que se susten
taba "na realidade". Unha reali
dade inventada, como quedou 
demostrado, a base de manipu
lación nos meios informativos, de 
invención de movementos cida
dáns e ocultación doutros vetera
nos, de supeditación e compra 
de intelectuais e de silenciamen
to por todos os nieios dos discre
pantes co pensamento único. 

A sua g·rande aposta, aí está o 
calado do seu fracaso, era "derro
tar ao nacionalismo". O obxetivo 
non era ETA nen tampouco EH, 
como aparece nas declaracións 
dos líderes do PP, desde Fraga a 
Aznar, cando non só se aledan 
pola derrota de EH, senón que 
afirman, todo compracidos, que . 
esta se debe, precisamente, á po
i ítica de confrontación posta en 
marcha pola dereita española. 

O primeiro obxectivo era formar 
governo conxuntamente co 
PSOE, para desaloxar ao PNV
EA, como xa fixeran nas deputa
cións (Araba), concellos e insti
tucións como a Kutxa. Trataban 
de impoñer unha "reespañoliza
ción", un ha "reconquista" das 
Bascongadas, seguindo un pla
no como o deseñado pola CIA 
para os Balc.áns. Ataque aos 
movimentos, demonización dos 
seus líderes (Arzallus neste ca
so) e división dos partidos. 

Juán José lbarretx~ e Xabier .Anallus foron os grandes v~ncedores da noite eleitoral. 

Os resultados eleitorais permíten
lle a PNV-EA governar en solitá
rio, sen sequer estar hipotecados 
aos votos de EH. Está, polo tan
to, en moito millar situación que 
nos tres últimos anos, co que o 
adianto das eleicións, forzado por 
PP e PSOE, foi contraproducente 
para os seus intereses. 

Falla tamén, deste xeito, outra 
parte da estratéxia, a de 5upedi
tar ao PNV aos desígnios do PP 
e PSOE, .facéndolle renunciar 
aos seus princípios nacionalis
tas e inducindo a unha ruptura 
partidária que leva ria, primei- · 
ramente, ás dimisións de Arza
llus e máis de Egibar. · 

Apresentábase a confrontación 
eleitoral como un referendo en-

Resultados eleitorais 

2001 

tre nacionalismo e "unionismo" e 
non só saiu reforzado o na
cionalismo. Senón que o PNV, 
desde un primeiro momento, de
fendeu na campaña unha op
ción de soberania, na que EA 
facia sempre fincapé. Unha po
sición que era a que tanto PP 
coma PSOE demonizaban como 
"opción Lizarra". Neste senso, 
seguindo as suas análises ante
riores, Lizarra saíu ratificada. 

É preciso ter e conta que a liña 
marcada por Arzallus e máis Egi-

. bar tivo éxito. Pretendían, coa 
sua mensaxe soberanista arreba
ñar unha parte dos votos de Eti e 
conseguírono, demostrándose a 
capacidade do PNV de entrar 
nun campo que até de agora lte 
estaba vedado e poñendo de ma-

1998 

Votos % Deputados Votos Deputados 

PNV-EA 599.746 (42,70) 33 458.957 27 
PP-UA 323.918 (23,09) 19 267.481 18 
PSE-EE 250.919 (17,80) 13 220.052 14 
EH 142.784 (10,10) 7 224.001 14 
EB-IU 78.448 (5,50) 3 71..064 2 

Abstención 20,3% 30,01% 

...... 

cusko 
alkartasuna 

Reportaxe Gr6fica: EGUNKARIA 

nifesto como a cuestión primor
dial de boa parte da sociedade, 
está entre nacionalistas bascos e 
españolistas. Este votos, quéira
se ou non, condicionarán tamén 
a política do PNV. -

Pero, agora, faga a política que 
se faga, será o PNV quen a li
dere. Sosten se que o povo bas
co pediu "negociación é diálo
go". Pero PP e PSOE terán que 
negociar primeiramente co 
PNV-EA. lbarretxe xa lles ten
deu a man e Mayor Oreja, esta 
vez, contriamente ao que lle im
puxera hai catro meses a ltur
gai z (o seu alter-ego até de 
agora en Euskadi) afirmou que 
acudiria a Ajuria Enea, sede do 
governo basco. 

Afírmase, como fai El País no 
seu editorial, que non se pode 
seguir deslexitimando ao na
cionalismo, pero que o PNV non 
pode pedir que aceiten o seu 
programa para lograr acordos 
con outras formacións. Alguns 
meios e alguns xornalistas e 
"esp·ecialistas" van máis alá. 
Aparecen agora con diktats ·do 
que deberia de facer o naciona-
1 i smo basco de aqui adiante. 
Tan sábios asesores antes das 
eleicións ... Seria máis lóxico, co
mo se afirmou na Ser, "deixar 
que os que triunfaron sigan o . 
seu próprio camiño".• 

• .J : ,. • • ~ 
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O PP aGadou o 50o/o dos votos nas tres cidades 

PNV·EA vence no 90% dos concellos 
Por unha vez semella estar claro 
quen gañou e quen perdeu unhas 
eleicións: gañounas o nacionalis
mo basco, perdeunas o PP e o 
PSOE. A coalición PNV-EA non 
só conseguiu 33 escanos, seis 
máis que en 1998, senón que su
perou o seu teito histórico da se
gunda lexislatura, en 1984, cando 
acadara 32 deputados, con Car
los Garaikoetxea como candidato, 
pouco antes da escisión que deu 
orixe a EA. A participación do 
80% do eleitorado, dalle ainda, se 
cabe, máis valor a esta vitória. 

Os case 600.000 votos (42,7%) 
logrados, fixeron que a candida
tura liderada por Juan José lba
rretxe vencese no 90% dos mu
nicf pios, rJUn 67% por maioria 
absoluta. E significativa e impor
tante políticamente tamén que 
esta vitória a lograsen nos tres 
territórios; Guipuzkoa, Bizkaia e 
Araba. Este último, pasto como 
exemplo polo PP, que controla o 
concello da capital e a Deputa
ción Foral, do ·que ia ser a sua 
política en Euskadi e apresenta
do como "território liberado". 

Como tamén ten especial signifi
cado que o PNV-EA vencese ao 
PSE-EE na "marxe esquerda" da 
tja de Silbo, concellos tradiciona
mente socialistas. Esta vitória no 
chamado "cinto vermello" de
mostra que os vellos socialistas 

apostaron esta vez por un "non 
pasarán" dirixido á dereita espa
ñola e que a xuventude emigran
te, moita dela até de agora abs
.tencionista, tamén apostou polo 

... PNV ante o medo ao PP. 

O trasvase de votos de HB ao 
PNV, tan repenicado en decla
racións e comentários, só pode 
explicarse na metade dos votos 
que aumentaron PNV-EA. A ou
tra mitade de onde viñeron? Ar
zallus afirma que de xitanos, de 
filias de emigrantes, de xóvenes 
que antes "pasaban~ e que deci
diron parar á dereita. 

Un PP-UA que obtuvo a mitade 
dos seus 333.9-18 votos (23%) 
nas tres grandes cidades e que 
só pudo aumentar un escano, 
ainda que tamén obtivo o millar 
resultado da sua história. Pior 
parado saiu o seu aliado socia
lista. O PSE-EE, perdeu un de
putado e quedou en 13, con 
250.919 votos (17,85%). Mália a 
aumentar o numero de sufráxios 
perdeo os seus eidos tradicio
nais e continua en descenso, 
desde a primeira lexislatura na 
que fara o partido máis votado. 

Ezker Batua (IU) foi outra das 
organizacións favorecidas pola 
confrontación eleitoral. Aumen
tou un deputado, situando aos 3 
cabeceiras de lista no parlamen-

to bascongado, co 5,5% dos vo
tos, ao acadar 78,448. 

· Pola contra, Euskal Herritarrok 
· sofre ·un.ha· forte debacle, poñen-
. do á esquerda abertzale no lugar 
máis baixo da sua história, con . 
unicamente 7 deputados e 
142. 784 votos, que representan 
o 1O,1 % do eleitorado, fronte 
aos 14 deputados e o 17, 91% 
de hai tres anos. Se a trégua to
ra daquela un elemento que fixe
ra medrar os apoios a EH, agora 
perdeu mesmo nos seus feudos 
tradicionais e non gañou máis 
que en tres concellos, sendo a 
sua baixa uniforme nos tres terri
tórios. Mesmo a respeito de an
teriores consultas á de 1998, 
cando a esquerda abertzale bas
ca sempre se situaba n.os 11 de
putados, tendo a Guipuzkoa co
ma o seu bastión, no que conse
guiu ser a primeira forza. 

Qué só se rexistase o 20,2% de 
abstención é unha mo5tra da im
plicación da cidadania nestas 
eleicións. Afirmábase que cantos 
máis votantes, a coalición PP
PSOE teria máis posibilidade de 
vencer e a sua aposta era.mobi
lizar á maior: cantidade de eleito
rado posíbel. Entre uns e outros 
lográrono e o povo deu o seu ve
redito eleitoral. Cun 80% de su
fráxios -xa non se pode talar de 
papanatismo como fan alguns. • 

O PP anúncia unha nova etapa 
de relacións cos nacionalistas 
Non é o fracaso eleitoral de Mayor 
Oreja, como se afirma no PP, por
ta afora. É o fracaso de José Ma
ria Aznar, de toda unha liña políti
ca, iso sí, auspiciada por Oreja, 
apoiada plenamente por Aznar e 
asumida por todo o partido. 

Pero ninguén no PP quera escoi
tar talar de autocrftica. Aznar só 
trata de que o resultado non afec
te á sua imaxe. Por iso, senda o 
máximo responsábel da derrota, 
se negou a dar a cara ante a opi
nión pública, explicando os resul
tados e a leitura que o PP fai de
les. A principal preocupación é a 
de non trasmitir calquer tipo de de
rrotismo ou de sensación de fraca
so. É unha mensaxe tamén inter
na a un partido desconcertado e, · 
en Euskadi, a ponto do abandono 
de moitos d,os militantes e carre
gos institucionais que acreditaban 
nunha nova terra de promisión 
despois do 13 de Maio. Esa é a 
razón de que Mayor Oreja se vaia 
quedar, polo menos até as elei
cións municipais de 2003, como 
xefe da oposición en Gasteiz. 

Aznar afirmou que "o camiño da li
bertada e do cámbio xa está en 
marcha e xa foi aberto", na reu
nión do comité executivo nacional 
do PP. Se a sua alternativa non se· 
asentou foi pala alta participación 
e porque a velocidade do cárnbio 
é distinta nas grandes cidades. 
que nos demais municípios. De
fendeu tamén que o nacionalismo 
perde apoios e que a grande vic
tória do PNV "éso un espellismo". 
Unicamente a percepción do PP · 
como alternativa · evitou a vitó ria 
concentrando o voto no PNV, se-
gundo o lider da dereita española. 
Esquece o PP nas suas análi-

A. cara& de Mayor Ore¡a e Cario& lturgaiz reflexaban unha derrota inesperada. 

ses que a aposta de trasvase de 
votos nacionalistas ao campo 
constitucionalista fracasou en 
toda a regla, que o PNV gaña 
en todas as províncias e nas ca
pitais agás Gasteiz; que o ob
xectivo era acadar a Lehenda
karitza e que, agora, pe~ me
nos no parlamento que antes. 
Esquece que a polarización dos 
votos non foron para a "alterna
tiva" senón para o partido que , 
xa estaba no governo. E tam
pouco é do PP o mérito do des
calabro de EH como pretenden. 

O que si decidiu o PP foi restabe
lecer relacións co PNV, asistindo 
Oreja ás conversas que convo
que lbarretxe, desaparecendo asi 
a premisa de que antes tiñan que. 
rectificar a sua postura, abxurar 
de Lizarra e dimitir Arzallus. 

Aznar, incomodado pola leitura 
que Jordi Pujc:il realizou dos resul- . 
tados bascas, afirmando que era 
unha "clara, rotu11da e inapelábel 
derrota da cruzada antinacionalis
ta" negou a . existéncia desta cru
zada perguntándose se significa, 

."deixar gañar ao BNG nas próxi
mas autonómicas ou sacarlle o 
apoio que presta o PP a CiU". 

Arenas tamén afirmou non enten
der as palabras de Pujol, afirman
do que nunca lle faltaran ao res
peito aos nacionalismos modera
dos e democráticos e que só se 
opoñen aos que tratan de impo
ñerse pala forza. Esta rectificación 
por pasiva significa un cámbio de 
liña dentro do PP a te5peito da cri-

- minalización dos nacionalistas. Se 
lemas os xomais máis afíns á de
reita, podemos comprobar como 
ainda seguen culpando ao PN.V do 
atentado a Gorka Landabur:u. 

Ante esta situación, o portavoz . 
conservador no Congreso, Luis 
dé Grandes, pediulle ao partido 
un esforzo didáctico para expli
car os resultados e cortar de 
raiz calquera reacción contra os 
bascas no resto do Estado. 

Todo semella indicar que unha 
agresión antinacionalista como 
a que puxo en marcha o PP non 
se vóltará repetir.• · 
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Gaño u 
a democrácia 

A vitória eleitoral do PNV-EA hai que situala en relación 
proporcíonal á intensidade da utilización e manipulación, nunca 
tan impúdica e totalitária, de todos os resortes que José Maria 
Aznar e o PP tiñan nas suas mans. Optaron por unha 
confrontación directa co nacionalismo, poñendo en circulación a 
idea que-a libertade estaba en perigo pola irresponsabilidade do 
PNV e non tanto de ET A, apelando á "rebelión democrática" 
contra o Lehendakari. 

Satanizaron a idea do diálogo e confundiron, deliberadamente, 
a solidariedade coas vítimas do terrorismo coa utilización 
partidária, utilizando os asasinatos para demonizar aos 
dirixentes nacionalistas -non só bascos-, apresentando unha 
relación causal directa nacionalismo/terrorismo. Ese 
compromiso anatemizante esixiuselle ao Poder Xuqicial, ao . 
Defensor del Pueblo, á Conferéncia Episcopal, á Universidade e 
aos seus profesores, ás empresas xornalísticas e opinadores, á 
Internacional Democristiana, da que se expulsou ao PNV ... 
Coaccionouse aos _sectores financieiros, utilizáronse os meios 
de comunicación públicos e o diñeiro de todos para montar 
unha grande campaña de desprestíxio e pensamento único. 

Os bascos non só rexeitaron amplamente esas ideas .postas en 
marcha polo PP coa anuéncia socialista, senón que afirmaron 
co seu voto libre que o nacionalismo é garantia de progreso 
material e de benestar social, de convivéncia pacífica e de 
respeito pala cultura própria e o seu ser nacional, premisas nas 
que deberá asentar unha pacificación froito do diálogo. Ese 
diálogo, a grande promesa de lbarretxe durante toda a sua 
campaña eleitoral, reafirmado na noite eleitoral como pedra 
baselar da sua acción de governo. 

A derrota, sen paliativos, do PP en Euskadi, trascende 
sobradamente ao ámbitG·das Bascongadas, situándose como 
"asunto de Estado", pois así era, tamén, como a apresentaban 
PP e PSOE antes da sua debacle do 13 de Maio. Esa noite foi 
derrotado tamén o pensamento único, a ideoloxia que pretende 
impoñer un Estado uniformizador, negando non só as distintas 
realidades nacionais, senón deslixitimando aos nacionalismos 
periféricos apresentandoos como antidemocráticos. 

Sofriu un varapau de incalculábeis consecuéncias internas a 
liña estratéxica do PP, disposto a realizar unha reyisión da 
Transición para modificar o pacto no relativo á cuestión 
autonómica, cunha nova paralización e regresión dos Estatutos 
das nacionalidades. En Euskadi comezaba a Segunda 
Transición, segundo Aznar, cando logrou maioria absoluta. 
Mayor Oreja foi o propulsor deste cámbio e el debe de pagar as 
consecuéncias. · 

Agora ábrese unha etapa política nova. O PP terá que decidir, á 
vista dos resultados, se sigue a mesma liña estratéxica, 
mudando unicamente as formas, ou se aposta pola pturalidade 
estatal e a convivéncia, deixando de encirrar aos .cidadáns 
españois contra Euskadi, Galiza e Catalunya._ 

Tamén o PSOE ter.á que reflexionar, tanto a respeito desta 
estratéxia do PP, coma do seu seguidismo, tendo en canta que 
en Euskadi non só pasou a ser a terceira forza política, senón 
que perdeu os seus tradicionais feudos, que pasaron a mans 
dos nacionalistas. · 

Pero quen te ria que reflexionar máis a tondo ainda son ET A e 
máis HB. O retorno aos asasinatos e á violéncia levounos aos 
seus mínimos eleitorais fiistóricos. Os cidadáns dixéronlles 
claramente que optan polo nacionalismo, polo soberanismo, 
moitos deles pala independéncia, pero que a via da violéncia 
non é válida. Non só por razóns éticas, tamén porque, entre 
outras causas, impide avanzar na liberación nacional e mesmo 
pode propiciar un retroceso nas conquistas. ET A é ollada coma 
un obstáéulo por vez primeira por unha esmagadora maioria de 
nacionalistas. 

Estes resultados, que non se pode trasladar automáticamente a 
Galiza, ainda que e diversos médios estatais afíns ao PP, se 
afirme que poden ter unha incidéncia i!llportante na Galiza e en 
Catalunya, si van ser determinantes na campaña eleitoral 
galega que xa está en marcha. O PP non poderá poñer e 
marcha a estratéxia deseñada en Madrid (demonización do 
nacionalismo, persecución de Beiras) á que se opoñia o sector 
autóctono. Estes resultado~ en Euskadi farán, a bo seguro, que 
as eleicións galegas sexan máis·democrática$. Se o PP comete 
os mesmos erros que en Euskadi pode Voltalo a pagar moi 
caro.•· 

ANOSA TERRA 
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Moricelai, Otegi e Morcillo explican a derrota de EH debido á fuga de votos c~ra o PNV. 

Di_álogo, non violéncia e autodeterminación 
princípios do governo de lbarretxe . 

_ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

O PNV vai xogar con tocios 
O nacionalismo basco do PNV
EA obtivo a confianza do eleito
r ad o para dirixir un "cámbio 
tranquilo", unha transición con 
equilíbrios e apoios alternativos 
non estábeis, que permitan im
plicar a españolistas e indepen
dentistas. En que dirección? 
Tratariase de camiñar, de mo
mento, nas tres províncias bas
congadas, cara o proceso, máis 
ou menos maqueado constitu
cionalmente, do exercício de au
todeterminación. 

Asi configuran o novo canario 
político analistas abertzales pró
ximos ao PNV. Este proceso le
varía a que non existisen pro
postas políticas claras e presta
blecidas nen unha metodoloxia 
prefixada. Un proceso que parti
ria, segundo lbarretxe, de apro
veitar o Estatuto adaptándoo, 
sobre todo a sua Adicional (que 
o mesmo Fraga afirmou que 
conducía á autodeterminación 
cando votou non ao Estatuto nas 
Cortes) "para que os bascos de
cidan por si o que queiran ser''. 

O priooípio básico a seguir por 
lbarretxe seria o do diálogo, "re
cuperando cada un coas suas 
ideas, sen que ninguén teña 
que renunciar a elas para sentar 
a falar''. Abriríase, deste xeito, 
unha nova etapa, semellante á 
do Plan Ardanfa rexeitado no 
seu momento polo PP e o 
PSOE, na que a "confrontación 
deixase paso ao entendimento". 

Este .diálogo seria o que condu
za a superar o clima de violéncia 
existente hoxe. A colaboración 
con EH unicamente se producirá 
se condenan a viol&ncia, "senón 
non se producirá colaboración 
en nengunha institució. i, incluida 
a Udalbitza". Mais, para conse
guir un proxecto de convivéncia, 
este ten que ser "amplo" segun
do lbarretxe, e sen que "se escu
rra o bulto á hora de resolver o 
problema político existente". 
Neste proceso, lbarretxe prome
te "respeto ao que nos manda
ron os eleitores" e ser conse
cuente cos princípios nacionalis
tas, e polo tanto soberanistas, 
que sempre defendeu o PNV. 

Ainda que a metodoloxia de go
verno non está clara, IU, con Me:.
drazo á cabeza, está debecendo 

por entrar no governo. Pode ser 
que, se as suas peticións son ra
zo nábe is, ensaien con eles a 
"transversalidade", que tan de 
moda se puxo en Ca!alunya. O 
PSOE, de momento, descartou a 
entrada no governo. Ainda asi, 
desde o ·PNV considérase que, 
na liña da Declaración de Barce
lona, para lograr avances sólidos 
no Estado plurinacional é nece
sário ter unha alianza forte a ni
vel de Estado, polo que se propi
ciarán acordos cos socialistas. 
Desde o PSOE existe tamén un- • 
ha corrente que defende acordos 
cos nacionalistas para a reformu
lación do Estado sen rachalo. 

Polo demais, a po!ítica do PNV 
vaise apoiar nas organizacións 
cidadás do que eles denominan 
"pacifismo intelixente", coma El
karri ou , mesmo, Gesto pota 
Paz. Consideran que os "neopa
cifistas" do Basta Ya! e o Foro de 
Ermua -"quedaron totalmente des
lexitimados e desmantelados. 

Mália as divisións que tratan de 
alentar no seo dos peneuvistas, 
apresentando a lbarretxe lide
rando unha liña posibilista fronte 
a Arzallus, polos datos que ma
nexamos todo indica que as re
lacións entre anibos ·políticos é 
inmellorábel e que a sintOnia é 
total. Estes resultados, que apa
recen de portas a fóra como o 
grande mérito de lbarretxe (ago
ra o bó, fronte ao mao Arzallus) 
analísanse partidáriamente co
mo o triunfo da liña soberanista, 
que levaría aos críticos a un re- · 
plegue total. Tamén a liña crítica 
de lnasi Oliveri saiu amplamen
te derrotada en EA. 

O mundo do MLNV 

Se, nun primeiro momento, Ar
naldo Otegui, o voceiro de HB, 
analisou que os atentados de 
ET A foran a causa principal do 
descenso de votos da sua for
mación, ao dia seguinte desde
ciuse, considerando que unica
m ente obrara o "voto útil ao 
Pl\iV". Polo tanto, lbarretxe de
bería obrar tendo en conta eses 
votos independentistas. ~ 

Se antes das eleicións a corren
te crítica interna Aralar conse
guiu o compromiso de que EH 
impediria a investidura de Mayor 

Oreja votando a lbarretxe, agora 
Otegi quedou cos seus 7 parla
mentários sen as chaves que 
arelaba. Xa pouco conta, ainda 
que a sua estadía ou no no Par
lamento pódelle facer máis leva
deiro o governo en solitário ao 
PNV-EA e esa é a via pola que 
semellan apostarán. Mais, hoxe 
por hoxe, EH é un proxeto roto, 
sen autonomía política, supedi
tado totalmente na práctica a 
ETA que é quen marca a sua di
námica social e política. 

A discusión sobre a violéncia, 
que xa se viña producindo ante-

. riormente, arreciou despois da 
debacle eleitoral. Ma1s ET A non 
agarda á discusión e impón a sua 
dinámica de atentados . . Persoas 
de HB consideran que tratan, 
deste xeito, de impoñer o seu cri
tério e unha liña de confrontación, 
sen "desviacionismos". Antes que 
calquer documento de análise 
chegou o atentado contra Gorka 
Landáburu, un xomalista que es
tivo vinculado a ET A-pm. 

Mais se ETA vai ao seu aire ain
da que con fortes discusións in
ternas entre os xóvenes e os 
históricos, a corrente Arelar, 
dentro de HB, ten deseñado un 
distanciamento da liña maioritá
ria que pretenderia, de non exis
tir cámbios significativos na liña 
de EH, apresentarse coma unha 
nova formación abertzale antes 
das eleicións municipais. 

Esta decisión, que levaría ao re
agrupamenfo de moitos dos 
de$perdigados de HB nos últi
mos anos, poderia levar consigo 
tamén, por vez primeira unha 
escisión sui generis en l;:T A. A 
novidade seria que as rupturas 
antes no MNL V sempre viñeron 
precedidas das rupturas en 
ETA. Nesta ·ocasión, a ruptura 
produciriase primeiro en HB e, 
esta arrastraria a ET A, sobre to
do a parte dos colectivos dos· 
presos que permane.cen no cár
cere, apresentados até de agora 
como o frontón intransixente. 

Quer esto dicer que as leituras 
que se fagan dos comícios e as 
adaptacións nas liñas políticas 
·van marcar non só unha nova eta
pa política en Euskadi, senón que 
van facer mesmo variar o mapa 
de organizacións políticas.+ 
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Cambiará de táctica 
en Euskadi no médio da división interna 

O PSOE non sabe 
como desembarazarse 
-do Pacto Antiterrorista 

"Xa cho diciamos nós e non fi- dos socialistas bascas, celebra-
xeches caso". Este é a mensaxe do hai seis meses, Redondo só 
política que lle están enviando obtivo o 51 % dos apoios. 
moitos dirixentes socialistas a · 
Nicolás Redondo. Un Redondo Os ·guerristas pola ruptura 
que non acreditou sequer nos do pacto co pp 
inquéritos do seu partido que lle 
daban xa ao PNV 33 deputados O dilema está situado en como 
e un descenso aos socialistas. Rodríguez Zapatero, que fuxe 
Pero Redondo e os seus apoios de que os resultados de Euska-
nas Bascongadas reafírmanse di podan lerse coma unha derro-
na sua postura política mentres ta do seu "cámbio tranquilo", e 
ET A, atentando contra os parti- se deseml!>araza do Pacto anti-
dários do diálogo, coma Landá- terrorista firmado co PP sen que 
buru, na prática. avala a sua es- lle traia efectos políticos perni-
tratéxia. ciosos no resto do Estado. So

Fronte ás voces críticas que de
mandan "un cámbio de estraté
xia e de discurso", a executiva 
do PSE-EE decidiu apostar por 
unha oposición ao PNV, reafir
mándose nos mesmos princí
pios mantidos na campaña elei
toral, pero mudando a táctica, 
oferecéndolle a lbarretxe a sua 

- colaboración para "restaurar a 
unidade dos demócratas". Men
tres tanto, cobra cada vez máis 
forza a corrente que, dentro de 
Euskadi , aboga pola reanuda
ción do diálogo e a colaboración 
co PNV e, andando os meses, 
poderia dar lugar a unha colabo
ración do governo máis estreita. 
Primeiramente firmarian acor-

. dos sobre a política en xeral e, 
despois, acordos lexislativos. 
De momento, segundo Rodrí
guez Zapatero "non existen con
dicións obxectivas para que o 
PSE governe co PNV" , 

Esta é tamén a liña que defende 
a maioria da executiva socialista 
en Madrid considerando a opi
nión cualificada de Felipe Gon
zález en campaña. A desautori
zación de Redondo e os seus, 
prodúcese cando as primeiras 
análises dos resultados se reali
zan desde Madrid e non coinci
den cos triunfalistas que apre
sentan logo en Euskadi. Hai que 
ter en conta que no congreso 

bre todo e.ando o PP pretende 
que siga funcionando este acor
do que ata as mans dos socia-
1 istas. Nos últimos dias Aznar 
chamou en duas ocasións a Za
patero para instalo a que non 
rache o acordo. 

Zapatero afirmou que non están 
por unha "política de bloques ou 
freos", mentres Rodolfo Ares, 
responsábel da organización en 
Euskadi, ratificaba o "pacto anti
ETA", suscrito polo PP e PSOE. 
Pola contra, Rodríguez lbarra, 
na mesma liña que o presidente 
do PSOE, Manuel Chaves, até 
de agora os dous dirixentes 
máis antinacionalistas, afirmaba 
que era necesário rachar o pac
to co PP "porque os resultados 
evidéncian que fracasou ao non 
conseguir deter ao terrorismo 
nen acadar o seu obxectivo elei
toral". 

O líder do PSOE na Galiza, 
Emílio Pérez Touriño, pola sua 
banda, afirma que non se poden 
extrapolar as eleicións bascas 
pois Galiza "debe de ter unha 
estratéxia própria". Para o can
didato socialista os resultados 
eleitorais de Euskadi significan 
un apoio masivo á vía democrá
tica e un castigo moi duro ao 
nacionalismo radical o que per
mitiu que o PNV"reagrupara o 
voto nacionalista".• 

En Izquierda Unida, Javier Madrazo celebrou cos compañeiros o éxito eleitoral. 

• 
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O BNG considera (¡ue os resultados 
afianzan a democrácia no Estado 
Os dirixentes do BNG respira
ron fondo na noite eleitoral das 
Bascongadas, tomando a vitó
ria nacionalista, en certo xeito · 
coma própria. Os militantes ce
lebrárono xuvilosos. Os simpa
tizantes sacaron peito e azos e 
moitos demócratas atrevéron
se a dar a sua opinión aos 
compañeiros e sair do seu si
lénciO' de meses. 

Non é que os resultados do 13 
de Maio sexan trasladábeis a 
Galiza, "son un espello, sen 
caer no espellismo", afirmou o 
candidato do BNG Xosé Ma
nuel Beíras, senón que "os re
sultados reafirman o pluralis
mo político e afianzan ademo
crácia no Estado español fron
te aos intentos de uniformiza
ción empobrecedora", segundo 
a análise realizada polo BNG. 

tas galegas, "froito-do rexeita
mento por parte da sociedade 
basca" dunha estratéxia de 
demonización dos nacionalis:
mos e do intento de tentar sa
car rendimentos políticos do 
terrorismo. Estratéxia que, pa
ra o BNG, tiña o seu reflexo 
político na dinámica imposta 
polo PP na Galiza. Non hai 
que esquecer, afirman, os 
contínuos ataques por mor 
das condenas partidistas dos 
atentados, a equiparación en
tre nacionalismo e terrorismo, 

. o "linchamento" do BNG por 
ter relacións co PNV ou as 
críticas ao PSOE e a deman
da de que rachase os pactos 
municipais co BNG, conside
rados "ilexítimos", polas rela
cións partidárias entre os fren
tistas gal egos e o PNV. 

dos, levará a unha dinámica 
distinta na campaña eleitoral 
galega que os vai favorecer. O 
PP xa non poderá anatemizar 
ao PSOE por pactar cos na-

- cionalistas e os socialistas non 
se sentirán na obriga de fuxir 
dos nacionalistas polos acor
dos en Euskadi. 

O BNG interpreta os resulta
dos eleitorais das Basconga
das como "un respaldo inequí
voco da sociedade á defensa 
dos valores da paz, do diálogo, 
dos dereitos individuais, das li
bertades cívicas e do auto-go
ve rn o encarnados no PNV-

Desde Madrid explicaron os resultados negativos para o PSOE antes que Redondo Te
rreros, cada vez rnáis cuestionado polos seus compañeiros. 

· O fracaso do PP nas Bascon
gadas, é, para os nacionalis-

Desde o BNG considérase que 
o novo cenário político en Eus
kadi, propiciado polos resulta-

. EA". Así mesmo, analisa que 
ós resultados de EH son "un 
castigo dos seus antíguos elei
tores á sua falla de autonomia 
política ao persistir esta forma
ción na cegueira de se negar a 
rexeitar a violéncia e defender 
por vias democráticas os seus . 
obxectivos políticos".• 
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DÍA DAS LETRAS GALEGAS I > . . ! •. . . • ' • ....... ~""' 
A nosa si é unha lingua de encontro. Foino, hai xa ben séculos, de reís e trobadores que lembramos a trranscribi-la que 'manexaban -~füíSi m~~ir,os. Pode- :, 

ser ~:::ñaéco: =~~~:~:~~~:::::os osco:::::~~: :i::pf::::±:::j•i~~°!~~'. >t: 

manorala para calquera rexisrro que lle apoñamosl ·. :·.. · .. , · " ·-. : ·.-.. ' ·. <-, • · .0,¿.J 
E máis dunha ve:z na historia, e aínda t~tas veces (quizais coma t6dalas linguas), p~ecisa ~os folgos 1~ xente c~;-r\~ó~~~~~~: :~ ~.-.~ •·. ":~~~~-e~.~ ~fC?~~,<·':~> ~ 'LJ 

para ser, para toca-los pasos todos da Vlda coaá, tódolo1 ntmos. ~~·~ "" ", "':-. .e,--~:<-; -~"''"'-:;::, ~ · -- . -- _ -< 

E porque os vigueses ~abemos, desde. a orixe, _de mesturas e combinación~, somos xente ap~ona,. ¡Que isJi~os conduza a rec~ñ~d:-1~' ~oz ;~::~:§;~!l!l1t~i]il.~.~~~~~¡;·~¡·¡y 
pais dos nosos pais! ¡Que 1so nos conduza a recompone-las desordes da histotla e facérmg~os donos do seu uso! . . id@ 

Pero nós tarnén sómo-lo futuro dun afustado 186:.0::::~:: ~::~::.:~:r;:4~::::en dedicatoria a¡;.: '.:. ': . ii 
exemplar de Cantara Gallegos: nada o futuro da recuperación, rexurdla o recofiecemenro dunha lin~ e xa que~ dun pobó:S"'ii¿·~' ~ l ll 

ramén nós ~:::º;~;: :~~º;.!.':°::"::~:~º~~ :co:~::os~u::::,:r:~~i ~~:~ .· · ~ ' 

loiWoma!::~:°'.:~~:=:=~::=:e:~=::~:.::i;/:;f:~~J!°~~~p= ' 
á lingua que nos é propia para alongal~ para dilatila induíndolle os propios daexos, as propias visióL do mun,lique nos en~ " S:íÍilsenkJveinos. Preña-lo /f 
oon~~:~:~:::~::~:~:::;::::::=:~:~~:e~::{:::·-'. ·s:;;;e:::~~~=:I 

... sómonos: fann~s independentes. -. 

Se desexamos longa vida ás lenas galegas, facemos votos pola vida da .nosa palabra, a pJabra dos galegos . 

- inventarnos ó noso xeito T 

BANDO 

~ ·-·~nirn:n;:&,. 

'/ O alcalde, 
1 • 

~' .,..... 
. Vigo, 17 de Maio de 2001 Lois Pére:z Castrillo 

,__i .. _ ... ___ · ··~~-··_··-·_···· _____ ·········:······-·::··· ·]1..._· --'-'-~---""-=.,-----;__---Es-t_e_ban_d_o_fo_i_es_c_ri_co_p_o_r_X_e_la_Ari_-.as_Cas_tan_r_º_-· ______ -,----,,----~f'·-········· · ······· ··-····--······ · ·· -··· · ·· ··-··-·-·---·-·--···· ·· · ···-······~---·---····· .. 
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OPtNIÓN 

OGALEGO 
NA UNIVERSIDADE 

A DISTANCIA 
MANuEL RODRÍGUEZ ALONSO 

Ante a pregunta realizada por D. Francisco 
Rodríguez Sánchez, deputado do BNG no 

· Congreso dos Deputados, á mesa do Con, 
greso sobre a situación do galégo, así como 
do catalán e do vasco nos plans de estudio 
desta universidade e especialmente na Fa, 
cultade de f iloloxía e para dar resposta ás 
continuas consultas que estamos a recibir 
como profesor encargado de galega nesta 
institución, queremos 

galega nin catalán; se elixe catalán, non 
pode elixir nin vasco nin galega. Estudiar 
h~rmoniosame~te as linguas e literaturas 
do Estado español xuntas contamina. Esta 
situación non a padecen materias tan re, 
chamantes que aparecen no programa co, 
mo latín vulgar, grego, o teatro de Calde, 
rón, etc. Sinalemos que o nome da carrei, 
ra non é Filolox(a cásteW. nin tan sequera 

Filoloxía española, se, 
poñer en coñecemento 
da opinión pública. ga,; 
lega, así como de insti, 
tJcións públicas e pri, 
vadas como Consello 
da Cultura Galega, Me, 
sa pala Normalización 
Lingüística, Asociación 
de Escritores, etc., os 
seguintes datos, máxi, 
me cando esta preguntá 
nos colle no medio e· 
medio da polémica so, 
bre-catalán, galega e 
vasco producida palas 
declaracións da actual 
ministra de Educaé.ió::-l 

'A nón Filoloxía hispánica. 
UNED é a única 
universidade 

establecida en Galicia 
e que recibe fondas 

galegos ·que non esixe 
nas probas de acceso 
ningún coñecemento 

do galega" 

4. Froito desta política 
de consideración do 
galega, catalán e vasco, 
estas materias figuran 
incluídas no departa, 
mento de Filoloxía clá, 
sica, é dicir, de latín e 
grego. Alguén Jalaba 
de que o vasco era lin, 
gua de museo, ou ou, 
tros falan de que cata, 
lán, galega e vasco non 
teñen moito futuro. Xa 
ternos unha institución 

e Cultura que, por cer, 
to, é catedrática de Socioloxía na Universi, 
dade Nacional de Educación a Distancia: 

l. A UNED (Universidade Nacional de 
Educación a Distancia) é a única universi, 
dade de ámbito estatal e que ten centros 
non só en toda España, serrón en lugares do 
estranxeiro como Bonn, París, Londres, 
Buenos Aires, A Habana, etc. En Galicia 
esta universidade, a única dependente do 
MEC e xestionada por el, ten os seus cen, 
tras en Pontevedra, A Coruña e Ourense. 
Por outra banda, non só está sostida cos im, 
postas de todo o Estado español, serrón ta, 
mén con axudas ou subvencións de Deputa, 
-cións, Concellos, Caixas de Aforras, Xunta, 
etc. de Galicia, que apoian ou mesmo pagan 
os seus centros' en Galicia e profesores. 

2. O galega só entra no plan de estudios da 
Facultade de Filoloxía da UNED no curso 
1997 ,9g tralas suc~ivas preguntas e iniciati, 
vas do BNG. No vixente plan de estudios de 
filoloxía hispánica, dedícanse ó.galego asma, 
terias de Galego I, Galega II e Galego III. O 
mesmo ocorre con catalán e vasco. Sen erri, 
bargo, ~stas µiaterias realmente non serven 
para nada, pois no citado plan de estudio ap<Y 
recen sinaladas -así como catalán e vasco, 
cun asterisco e cunha aclaración que resulta 
esmagadora e propagadora da diglosia para as 
linguas e culturas galegaJ catalana e vasca, xa 
non só no ámbito do Estado español, senón 
en lugares como Buenos Aires, París, etc., on, 
de a UNED ten así mesmo centros. Son ( vé~ 
xase páxina 15 da Guía del curso 20Q0,200i 
da Facultade de Fíl9loxía da UNED) optativas 
complementarías: estas asignaturas no sustituyen 
a ninguna de las que componen el curso cample, 
to, siendo complementarias y voluntarias. (No 
san obligatorias para completar la Iicenciatura). 
¿Non parece isto incrible no ano 2001? Por 
outra banda, · algúns din que poucos alumnos 
elixen galega, catalán ou vasco, o que dem08' 
tra o pouco interese por estas linguas e cultu, 
ras. Pero, ¿quen vai estudiar unha disciplina 
que non canta nada para obte-lo título de li, 
cenciado e que ve que a propia facultade a 
despreza destexeito? ·· 

3. No novo .plan estás·· materias aínda que, 
dan peor. Redúcense só, de·feito, a Lingua · 
e Literatura Galega l, pero se se elixe gale, 
go non se pode elixir nin catálán nin va.5, 
co. Se alguén elixe vasco, non pode elixir 

,~ti!' ' I ~. 

que, prevendo o futuro, 
nos sitúa dentro do 

ámbito das linguas martas. Lembro qu~ esta 
é a única universidade xestionada polo 
MEC e que a actual ministra é catedrática 
de Socioloxía na UNED. 

5. A UNED é a única universidade estableci, 
da en Ga1icia e que recibe fondos galegas, co, 
mo xa sinalamos, que non esixe nas probas 

. de acceso ningún coñecemento do galega; só 
do español -e por certo cunhas complicadísi, 
mas probas tipo test. Un galega pode acceder 
a esta universidade sen saber unha palabra de 
galega, nin quén era Resalía, pero ten que 
demostrar un coñecemento da ortografía ou 
morfosintaxe castelás polo miúdo. Parece que 
máis que se, la universidade de todo o Estado, 
é a universidade da comunidade de Madrid. 
Estaría ben se fose a universidade a distancia 
da comunidade de Madrid, e non se subven, 
éionase con cartas procedentes de institu, 
cións galegas e mesmo non funcionase en 
Galicia. T amén é a única universidade ope, 
rante en Galicia ql,le carece dun· mínimo 
plan de normalización lingüística. 

6. Cómpre tamén afirmar que todo o galega 
na UNED, tres materias aínda que sexa nes, 
ta situación, aparecen atendidas por un só 
profesor asociado a tempo parcial. O galega 
acada un novo récord: ¿onde hai tres mate, 
rias nun nivel universitario atendidas por un 
só profesor asociado a tempo parcial? 

7. Reflexionen, xa que logo, institucións 
como Deputacións, Concellos, Caixas de 

-_Aforro, M~sa pbla Normalización Lingüísti, 
ca, Asociación de Escritores en Lingua Ga, 

-- lega, etc., así como galegas preocupados.po, 
la lingua en xeral, á luz <lestes datos. Com, 
prenderán mellar agora as recentes polémi, 
cas que· .sobre o catalán, galega e v_asco se 
suscitaron por declaracións de persoeiros do 
MEC. ¿Realmente o galega, catalán e vasco 
·non seguen a recibir un trato discrimina, 
torio? ¿Mesmo non se prohíbe o seu estudio, 
cando un futuro filólogo hispánico quere ter 
uns coñecementos mínimos destas tres lin, 
guas e culturas e só se lle permite escoller 

~ ~a? ¿Que visión dá do galega esta univer, 
sidade nos seus centros do Estado español e 
do estranxeiro, con milleiros de emigrantes 
e descendentes 9e emigrantes galegos? + 

MáNuEL RoDRIGUFZ AwN!'O é profesor em:arPio de Llngua 
e lireratura Galegas na ~ubade de Filoloxía da UNED 

·VÍA RÁPIDA 
XOSÉ M1 ÁLVAREZ CACCAMO 

TTátase de achaiar, ocupar, invadir e esna, 
quizar a xeografía e a historia completas do 
país coa monstruosa máquina esmagadora 
dun poder absoluto que non dialoga se non 
é co auditorio cómplice dos súbditos obe, 
dientes e interesados na inxesta miserábel 
das migallas ou, se cadra, nunha partici, 
pación máis substanciosa en entremeses e 
postres. A esmagante ocupación traballa a 
partir dun programa exacto de reconversión 
territorial: xunqueiras e dunas, gándaras e 
matos, soutos e brañas ... sucumben baixo a 
cuadrícula negra dos aparcamentos en pfi, 
meira liií.a da maré máis alta e da colleita 
máis vizosa, á sombra medoña das grandes 
superficies e dos viaductos peri.durados da 
néboa. Aldeas e arrueiros onde resiste aínda 
viva a memoria dun pobo en conversa de 
amizade natural coa súa terra son substituí, 
dos por ringleiras de chalets adosados con 
complemento de barbacoa en tixolo refrac, 
tario e -carrizo plástico verde para pérgola, 

. ledicia finisemanal dos cidadáns que viven 
un soño doente de carpos aglomerados co, 
mo masa fariñenta a fervellar en feliz e ba, 
doco éxtase de descerebración colectiva. 

Para alcanzar os paraísos do calcinado 
. bosque milenario, urbanizado en bloques 
de pesadelo monocromo e axardinado con 
salgueiros choróns, arbustos rosaverdiazuis 
e tremendas beirarrúas de lousa bicolor 
con farolas estilo neo,rexionalista,pop, 
compre percorrer o territorio fendido nas 

Unha vía algo máis lenta, por exemplo un, 
ha estrada que, ensanchadas as súas beiras, 
aberro en racional xeometría de circunva, 
ladón o seu rumbo cando fose preciso, per, 
correse as vilas e lugares que conforman o 
referente humano do ·territorio agredido, 
transportaría moito menos diñeiro cara ás 
arcas, huchas e petos dos señores ideólogos, 
promotores e propietarios (Santísima Trin, 
dade da Especulación Unha e Trina) da 
Vía Rápida. Produciría, iso si, un maior be, 
neficio aos naturais do lugar, que verían 
mellorada as súas comunicacións interiores 
e resaltas -co sobrante que non se investise 
na faraónica füa velocísima- as infraestruc, 
turas sociais básicas das que carecen (ambu, 
latorios, centros c11lturais e educativos axei, 
tados, por exemplo) sen grave deterioro nin 
irreversíbel esmagamento do seu mundo. 

Pero ese mundo de seres humanos que habi, 
tan as vilas da beiramar e as aldeas do aleo 
non constitúe nin sequera a decoración 
marxinal da Vía Rápida, desde onde só se 
verá pasar unha película inintelixíbel a seis 
mil revolucións por minuto, interrumpida 
con certa frecuencia polos cortes dos acci, 
dentes automovilísticos e ralentizada a cá, 
mara lenta de cine cómico e mudo nos e~ 
botellamentos do final do fihn~, a catro ou 
cinco kilómetros de Aldán, poñamos por 
caso. Un final certamente cómico para tan, 
ta presa, para tanta velocidad, para tanto 
risco. Un ~ demasiado mudo para tanto 

barullo de moedas, ru, alturas por unha fita 
negra, fechada na ver, 
tixe da súa propia an, 
siedade paradisíaca, a 
velocidac;les que impi, 
dan todo contacto cos 
indfxenas en proceso · 
de extinción. A tensa 
serpe moura é unha 
estrada á que chaman 
Vía Rápida e que 
asenta a filosofía do 
seu trazado nos tres 
principios fundamen, 
tais do movimento xe, 
ométricamente acele, 
rado: diñeiro, diñeiro, 
diñeiro. Tres veces di, 

'A tensa serpe maura 
asenta a filosofía do seu 

trazado nos tres 
principios fundamentais 

do movimento 

mor de escuras intere, 
ses e brado de pre, 
potente agresión, que 
serán inevitábeis se nós 
non nos poñemos a 
asubiar antes de que 
apareza en pantalla o 
león da Metro, a berrar 
contra o guionista, o 
director da película, os 
actores principais e 
mesmo contra o aco, 
modador, desde aquí 
arriba, desde o galifiei
ro, de de o anfiteatro 
dos curuto do Morra, 

xeometricamente 
acelerado: diñeiro, 
diñeiro, diñeiro" 

ñeiro destinado a tres 
señore¡; que, xa de antes, cultivaban o la, 
tifundio das finanzas e que precisan do es, 
terco veloz do alcatrán canalizado entre 
varandas de aluminio en dirección á leira 
das urbanizacións e dos paseos marítimos 
para que a colleita de euros transxénicos 
non se estrague . na seca e medre máis e 
máis e máis. Unha vía rápida en dirección 
ás fontes do diñeiro. 

zo, desde a vía civil e 
democrática da indig; 

nación, desde a estrada principal do dereito 
a defender a nosa casa da invasión salvax 
do exército asfaltador, da intendencia pe; 
culadora, da bárbara cabalería que está a 
chegar en avance bestial pola Vía Rápida.• 

Este texto foi lldo polo seu autor na presentación · 
dunha exposición organizada pola 

Plataforma contra a Vía Rápida do Morrazo, 
en Moaña, o día 24 de abril de 200 l. 

Xosé Lois 
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A redución da xomada laboral e a reorganización da tempo de traba lo son propo51as da programa no capítulo de Emprego. Na foto, x.M. Beiras apresentanda o avance en Compostela. 

Financiamento, emprego, ord_enación territorial e educación, eixos do programa do BNG 

Propostas para o país no horizonte do 2005 
-0- A. ESTÉVEZ 

Gadeiros, pescadores, comerciantes, pequenos empresários, 
pero tamén emigrantes, estudantes, mulleres, vellos con alZ
heimer e homosexuais. Son alguns dos destinatários do pro
grama do BNG 2001-2005, cuxo adianto apresentou Xosé Ma
nuel Beiras en Compostela o Xoves 1 O de Maio. Catro palabras: 

os terreas a carón de Montecelo. 
Un tércio da povoación detas zo
na non debe depender de Povi- · 
sa, un _centro concertado. Máis 
orzamento sanitário, máis medi
cas na pública. 

progreso, benestar, liberdade e dignidade, e máis de 200 páxi- As ESPIÑAS oos RESíDuos. No ca-
nas que incide'"' nas liñas do documento apresentado hai catro pítulo de Meio Ambiente-consi-
anos. lmposíbel desmiuzalo todo, eis .algunhas das propostas. dérase prioritário a redución das 

UN SOLO FLEXÍBEL. Comarcas e 
areas metropolitanas continuan 
a ser os eixos da vertebración 
do território para o BNG. Polo 
tanto, unha das accións imedia
tas é o desenvolvemento das di
rectrices xerais da Lei de Orde
nación do ano 1995. Capítulo 
urxente para os nacionalistas, 
que consideran preciso planifi
car a longo prazo e xestionar a 
curto e medio . Contra a liña 
aberta polo decreto leí do gover
no Aznar de aminorar as com
peténcias galegas en urbanis
mo, o programa propugna unha 
Lei do Solo adaptada á realida
de, que supera a ríxida clasifica
ción hoxendia vixente e que in
corpore novas clases de solo. 
Permitirase certa flexibilidade 
dependendo do .tipo do solo e 
das necesidades dos concellos. 

- emisións de dióxido de xofre en 
UN BANCO DE TERRAS. Sobre o empresas como Endesa e Feno-
agro, os nacionalistas levan da- sa. E posíbel, poñen o exemplo 
do por activa e por pasiva a sua · de Endesa en Teruel que che-
visión do problema: é preciso gou a reducilas n1.m 95%. Propo-
defendelo nos foros decisivos e ñen tamén a criación dun Par-
tamén é necesario mellorar as que Nacional Galego, amplia-
suas estruturas. Polo tanto, dé- ción do parque das lllas Atlánti-
bese potenciar a xubilación anti- cas e a constitucion do Instituto 
cipada coa venda ou cesión de Galego de Meio Ambiente. En 
terras a outras explotacións e canto aos resíduos· solidos urba-
penalizar o abandono das super- nos, mália que nos governos 
fícies. Estes dous pasos deriva- municipais segue supeditados a 
rian nun futuro Banco de Terras Sogama, o Bloque comprométe-
de Galiza, organismo público se a elaborar un proxecto base-
que tutelaria todo o proceso. ado na diminución do lixo, na 
Conscientes do abandono do ru- reutilización e compostaxe. -
ral en xeral, o programa consi-
dera primordial formar aos máis GARANTIR o ABORTO. Como xa é 
novos para que o relevo xeració- habitual nos programas na-
nal non se convirta nun éxodo cionalistas, a muller ocupa un 
ás cidades. capítulo por si mesma. Ademais 

CAMA ÚNICA POR CUARTO. Non é 
unha entelequia, senón unha as
piración lexitima, din no BNG. A 
rede hospitalária non está com
pleta; dehese construir un Hos
pital Unico na Area Sanitaria de 
Pontevedra Norte, aproveitando 

de boas intencións, cales son as 
medidas concretas? Permisos 
de maternidade para homes e 
mulleres, que poderán ser dis
frutados simultaneamente, tra
balladoras domesticas cunha re
lación laboral ordinária e non 
especial, prémios para as em-

presas. que . non contraten máis 
dun 60% e menos dun 40% de 
homes e mulleres, e servizos 
específicos ná sanidade pública 
onde estexa garantido "inexcu
sabelmente" o direito ao aborto. 

CRIAR~UNHA UNED PRÓPRIA. En 
política edu_cativa, potenciación e 

-mellora do ensino público frente 
ao privado e asunción da educa
ción infantil por parte da consella
ria de Educación. Os universitá
rios deben ser considerados co
mo valor estratéxico e, nun exer
cício de autonomia, criar a Uni
versidade Aberta Galega, ou se
xa, docéncia superior a distáncia, 
e a Escala de Arte Dramática. 

NADA DE CUAS CULTURAS. Dos úl
timos capítulos versa a política 
cultural, pero é . .dos máis-salien
tábeis. Débese reforzar o auto
coñecimento e autoestima e, pa
ra iso, rematar coa dicotomia de 
unha cultura para o rural e outra 
para o meio urbano. Fomentar a 
leitura, criar unha distribuidora
central de libros, unha editora 
nacional para as publicacións da 
Xunta e eliminar o 17 de Maio 
como feriado. Non hai navidades 
en canto a política linguistica, 
onde o BNG demanda o cumpri
mentó da lexislación, propón un 
plano de galeguización da ESO, 
e considera que os méios de co
municación públicos deben im
plicarse de cheo. • 

REDUCIR A XORNADA LABORAL. Os 
nacionalistas parlen da cantidade 
de empregos potenciais que se 
perden anualmente en Galiza pa
ra amasar a sua crenza de que é 
posíbel rematar cunha tendencia 
negativa. Como? Reducir xoma-
da e reorganizar o tempo de tra- 1 E · · ' - foc frad · ' I' fa • · 
ballo, as primeiras medidas. 1 conom1a _au en a con espec1a11s s en riscos 
Apostan por estabelecer tempo 
parcial á carta-é.dicir, circunstán- 1 O progreso económico precisa 
cias na vida dun traballador po- 1 dunha economia autocentrada. O 
den aconsellar acollerse ao tra- 1 termo pode semellar distante pe
ballo parcial, sempre que sexa 1 ro se explica como a diversifica-
subst~uído--, xubilacións anticipa- ción das nasas especialidades. 
das para fomentar novos contra- 1 Se Galiza é poténcia en enerxia, 
tos e permisos de formación. O 1 textil, pesca ou produtos 'lácteos, 
Instituto Galego de Emprego e 1 debe mellorar e diversificar estes 
Formación volta a ser unha figura sectores. Dous elementos impor-
do programa do BNG, que se tantes á hora do avance econó-
adicaria a unha contínua pros- 1 mico son, por un lado, a Banca 
pección do mercado de traballo. 1 Pública Galega, e por outro, o 
Sobre o papel das ETTs, o blo- I Instituto Galega de Desenvolve
que é partidario de reducir os mento. Neste ultimo áoobillaran-

r ; . , , seus servi:zos ao-mínimo: J· ., - " • • 1 · -se ·os ~especialistas en risco in- · 

dustriar, unha espécie de indaga
dores de "cara onde poden ir os 
sectores produtivos básicos". 

En- canto á Facenda, a medio 
prazo hai que reforzar a autono
mia financieira .con correspon
sabilidade en "case todos os 
impostes que integran o actual 
sistema fiscal estatal". Na parti
cipación dos impostes, débense 
ter en conta non só a povO'a
ción, senón a localización das 
actividades económicas e a dis
persión territorial. Pontos clási-

cos dos nacionalistas son a 
trasferéncia de empresas públi
cas, o reforzamento da investi
gación e tecnoloxia, e o control 
das reservas enerxéticas. Ase
guran que o valor engadido da 
enerxia continua a ser dos máis 
altos, polo que se fai preciso 
participar de pleno nas deci
sións en política enerxética. Ta-

. mén hai que aforrar, · o BNG 
apóntase a unha redución ener
xética do 35% no horizonte do 
201 O. A Adtninisfración deberá 
ser a primeira en dar exemplo. • 
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Abertura dos mercados 
gadeiros tras · 
a crise da febre aftósa 

- j 

Os mercados de gado van 
reabrir as su&s portas tras 
máis de setenta e cinco dias 
sen actividade motivada 
pola crise da febr~ aftosa. A 
medida afecta a todo o 
Estado español despois de 
que a Unión Europea 
aprobase o 
restabelecimento das 
concentracións dé reses de 
vacun e porcino -ainda que 

· a f ebre aftosa só afecta 
negativamente ao gado 
porcino- en todo o 
Continente agás en Holanda 
e na Grande Bretaña. A 
decisión supón un respiro 
para o sector gadeiro, moi 
afectado tamén poi a crise 
das vacas loucas. A 
Comisióñ Europea 
considera que o broto de 
febre aftosa está controlado 
en case toda Europa e que 
apenas hai risco de 
contáxio.+ 

FerTOI candidata 
· á Capitalidade Cultural -
Europea 

A cidade de Ferrol 
concorre ao concurso 
para ser designada 
Capital Europea da 
·cultura nun futuro 
próximo. O Ministério de 
Fomento vén de licitar as 
obras para a reabilitación 
do Teatro Jofre por un 
valor de 855 millóns de 
pesetas e o concello 
empregará esta obra 
pública para abandeirar·a 
candidatura á 
Capitalidade Cultural. De 
momento, na Galiza só a 
cidade do Santiago de 
Compostela obstentou o 
título de Capital Europea 
da Cultura. Foi durante o 
ano 2000 e compartiu esta 
condición con várias 
cidac:ft!s máis. Na 
actualidade o concello 
portugués do Porto, xunto 
con outras localidades, é 
Capital Europea da 
Cultura.• 

SaulSantin 
eleito novo portavoz 
naC:ional de Esquerda 
Nacioñafista·Mocidade 

O Sábado 12 de Maio os 
militantes de Esquerda 
Nacionalista-Mocidade 
escollaron a Saul Santin 
como novo portavoz. nacional 
desta organización durante a 
VII Asemblea Nacional que 

, se celebrou Ra Faculdade de 
Económicas é Empresariais 
de Compostela. Elixiron 
amén a nova Mesa Nacional 
e aprobaron as suas liñas de 
actuación. Durante a xomada 
os membros de organización, 
que desenvolven a sua 
actividade política en Galiza 
Nova, expresaron a sua · 

. confianza a respeito de que o 
seu 'Compañe)ro Xosé 
Manuel Beiras sexa o 
próximo presidente da 
Xunta.• 
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A maioria dos delegados elexiron a Xesus. Seixo como novo secretário xeral no 111 Congreso 

A CIG anúncia .máis -participaCión 
nos conflitos l~borais na nova etapa 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

"O noso reto máis imediato é o éxito da folga xeral do 15 de 
Xuño". Con estas palabras pechaba Xesus Seixo, como novo 
secretárlo xeral, o 111 Congreso da CIG que se celebrou os dias 
12 e 13 de Maio en Compostela. A sua el~ición, arroupada po
lo 63% dos delegados, marca o inicio dunha nova etapa na 
central que se quer caracterizar por unha maior participación 
nos conflitos sociais e dinamismo do sindicalismo nacionalista. 

Con case que duas horas de retra
so sobre o programa previsto fa
cianse públicos· no Pazo de Con
greso os resultados da eleición de 
cargos e organismos da Conver
xéncia lntersindical Galega (CIG). 
Xesus Seixo viña de ser eleito co
mo novo secretário xeral, ao con
seguer 348 votos (o 63%), frente 
aos 166 apoios que recebeu o seu 
predecesor no cargo, Fernando 
Acuña e aos 53 de Rosa Garrido. 
Ao tempo, a Exécutiva Confedera! 
quedou conformada por sete re
presentantes da candidatura enca
bezada por Seixo, tres da. lista lide
rada por Acuña, a representante 
da coñecida comoCorrente Sindi
cal de Esquerda~ -Rosa Garrido-
e Bautista Vega do Colectivo 10 
de Marzo, que non apresentou 
candidato á Secretaria Xeral. 

A maioria dos delegados do Con
greso apostaron por unha renova
ción na dirección que suporá un 

cámbio de rumo e unha aposta 
clara por "un sindicalismo ae mesa 
de negociación pero tamén de mo
bilización", como indicou durante a 
clausura Xesus Seixo, que sumou 
máis apoios como secretário xeral 
que votos recebeu a candidatura 
encabezada por el para a Executi
va. Seixo reafirmou a disposición 
do sindicato a seguir apoiando e a 
participar en todos aqueles ''foros 
e mobilizacións de carácter inter
nacional de oposición ao actual 
modelo económico e social propri
ciado polo imperialismo" e "a so
lidariedade coas organizacións 
que conformamos o movimento 
nacionalista galego, no seu empe
ño por facer de Galiza unha nación 
plenamente soberana". 

. Para Xesus Seixo "loitas como as 
dos traballadores de Transportes 
La Unión, Arriva, Área Central, 
Banco Pastor, Gea, Sintel ou a 
dos mariñeiros do banco caná-

rio-saariano, nas que a CIG tivo 
ou está a ter unha preseriza im
portante, xunto coa nosa posición 
firme de rexeitamenfo das sucesi
vas reformas laborais, móstranos 
o camiño a seguir". Para isto, en
gadiu, "é necesário fortalecer a 
CIG e facer deta un mecanismo 
ainda máis eficaz", por mais que, 
segundo apontou.- na situación ac
tual sexa difícil "manter o tipo". 
Neste sentido, fixo referéncia o 
novo secretário xeral a "importan
tes organizacións sindicais que _ 
veñen nos últimos tempos man
lendo unha prática, como mínimo, 
de dubidosa coeréncia" en re
férencia a defensa dos princípios 
e obxectivos de clase ... 

Mencións especiais 

Antes de comezar a sua interven
ción na clausura, Xesus Seixo fi
xo unha mención especial aos 
"compañeiros que deixarori de 
formar par1e da Executiva: Bur
gos, Carballo, Xose Lois, Falqué, 
Tallado e Antolin". Un recoñeci
mento que quixo facer extensivo 
de ''forma especial" a Manuel Me
ra e Femando Acuña, "duas per
soas que toro11 claves no proceso 
de unificación sindical" e que se
guen no máximo organismo. No -
acto participaron representantes 

de sindicatos de diferentes paí
ses, da Confederación Mundial 
do Traballo e da Federación Sin
dical Mundial, ademais de organi
zacións do nacionalismo, repre
sentantes da Administración e o 
cónsul xeral de Cuba. 

Espectativas de Acuña 

Apesar da apresentación das ca
tro candidaturas á Executiva 
Condeferal e de tres á Secretaria 
Xeral, a etapa precongresual viu 
marcada polo entendimento. Das 
119 asembleas celelebradas pa
ra escoller aos delegados, só en 
oito se apresentou máis dunha 

Executiva Confederal 
Xesus Seixo. 
Consuelo Martínez. 
Manuel Mera Sánchez. 
Elvfra Patiño. 
Ramiro Oubiña. 
Serafin Otero. 
Antolin Alcántara. 
Fernando Acuña. 
Carme Antas. 
Manuel Currás. 
Rosa Garrido. 
Bau~ista Vega. 
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lista. Representantes da corrente 
liderada por Xesus Seixo, que 
nutren principalmente militantes 
independentes do BNG e mem
bros da UPG, trataron de chegar 
a un a:cordo a respeito da confi
guración da nova Executiva pero 
a negativa de Fernando Acuña 
-que até o último momento con
fiou na sua reeleición- a renun
ciar á secretaria xeral frustou es
tas espectativas. 

As diferentes candidaturas poñen 
de manifesto a existéncia de catro 
sensibilidades ou correntes, unha 
situación interna que retrata nas 
suas conclusións o informe~ de 
xestión dos últimos catro anos que 
foi apresentado por Femando Acu
ña e refrendado pola maioria dos 
delegados, con 319 votos a favor, 
69 en contra e 17 abstencións. 
"Somos unha organización plural e 
viva, non exenta polo tanto de ten
sións", afírmase no documento 
que deu lugar a un debate no que 
representantes da Con-ente Sindi
ca/ de Esquerdas e do Colectivo 
10 de Marzo criticaron a xestión da 
anterior Executiva por "sectarismo" 
e falta de democrácia. 

Sen reforma estatutária 

Ao non contar co voto a favor dos 
dous tércios dos delegados a re
forma estatutária proposta neste 
Congreso quedou en papel mella
do e a CIG terá que seguir outros 
catro anos cos vellos Estatutos. 
Os cámbios máis importantes que 
propuña o texto oficial eran o da 
supresión da figura do presidente, 
limitar a eleición do secretário xe
ral a tres mandatos e ampliar o 
réxime de incompatibilidades. 

Mália o acorde que existia a res
peito do texto, faltaron nove votos 
a favor para acadar os dous tér
cios que requeria a reforma. Al
guns congresistas denunciaban 
nos corredores que eles mesmos 
presenciaran como houbo dele
gados que emitiron a man alzada 
dous votos: abstención e en con
tra. Sinalan ademais que a Mesa, 
debido ao retraso no horário e á 
confianza no acordo, non contou 
o número de delegados presen
tes na sala e que a suma de vo
tos superou significativamente ao 
de outras votacións, cando na sa
la faltaban congresistas. 

A eliminación da figura do presi
dente, que desempeñou até o 
Congreso Manuel Mera e que 
quedou vacante ao non 
apresentarse nengunha candi
datura, tiña como obxecto rema
tar cunha "bicefália innecesária" 
expoñente do proceso de con
fluéncia entre a INTG e CXTG 
iniciado hai once anos.+ 
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En apariéncia, non é cómodo 
ser eleito secretário xeral nun 
congreso tan conflitivo.-

Os meios de comunicación de
ron unha imaxe equivocada do 
que foi o Congreso da CIG, non 
sei se intencionadamente ou 
non. O Congreso puxo de mani
festo a pluralidade de tácticas 
dentro do sindicato para levar a . 
cabo a estratéxia que nos for
mulamos. Houbo congresos, co
mo o pasado, moito máis duros, 
ainda que daquela apresentá
ronse duas candidaturas e ago
ra catro. Pero iso non modifica a 
dinámica interna. 

Que hai desa releváncia da 
UPG? 

É certo que r:io sindicato hai co
rrentes e persoas relacionadas 
coas distintas forzas políticas do 
nacionalismo, pero hai unha diná
mica interna que é independente 
desa circunstáncia. Na candida
tura da corrente maioritária os 
membros da UPG non eran 
maioria e por suposto na Executi
va Confedera! somos minoria. 

Pero -tamén é certo que o se
cretário xeral sainte, Fernan
do Acuña, apresentou unha 
lista própria. 

Xa antes deste congreso pechá
ramos o proceso de unificación 
da INTG e a CXTG e agora ha
bia que normalizar a situación e 
suprimir esa cabeza bicéfala for
mada por un secretário xeral e 
un presidente. Sobre isa había 
consenso e de feito non houbo 
nengunha candidatura a presi
dente, cando é unha figura que 
permanece nos estatutos porque 
non chegamos a modificalos. O 
novo secretário xeral tiña que ter 
os apoios da maioria e o certo é 
que o anterior secretário xeral 
non contaba con ese respaldo. A 
consecuéncia desta nova direc
ción consonante coa maioria se
rá que poderemos dinamizar me
llor os órganos do sindicato, ha
berá máis solidariedade entre os 
distintos elementos da estrutura 
interna e podaremos asi compro
metemos máis coa problemática 
laboral. En todo caso, proxima
mente irnos celebrar a primeira 
reunión da nova Executiva e to
dos os seus membros terán fun
cións determinadas. Este é un 
mandado do Congreso e tamén 
un compromiso dá lista maioritá
ria. Nos vindeiros meses demos
trarase que en efeito o cambio 
non é para marxinar a ninguén. 

O Congreso coindice cun novo 
marco reivindicativo no país. 

Observamos nos últimos meses 
maior conflitividade laboral e 
mesmo alguns casos de radicali
zación. A razón é o proceso de 
contra-reformas laborais dos últi
mos tempos, que se acentuaron 
coa última. A característica da 
situación que se conforma é a 
precarizaciór. eª parda de direi
tos dos traballadores, o que pro
voca un cansáncio e malestar 
que se traducirá en máis confli
tos, alguns deles radicalizados. 

Retírese á Unión. Cre que o 
conflito está nos lindeiros do 
razoábel? 

O da Unión é un confltio que está 
ben levado e non vai haber cám
bios nas persoas que o xestio
nan. Se está enquistado é por .. 
unha atitude de cerrazón e de 
falta de diálogo dun empresário 
que ademais conta con apoios 
da Xunta, que renúncia a obri-
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Xesus Seixo, novo secr,etário xeral da CIG 

'Cos sindicatos Fraga segue a mesma 
política que a Thakher nos anos oitenta' 

-0- HORÁCIO VIXANDE 

ELEITO NOVO SECRETÁRIO XERAL DA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA NO RECÉN CELEBRADO CONGRESO 

CONFEDERAL, XESUS SEIXO REPRESENTA A CONSOLIDACIÓN DO PROCESO DE UNIFICACIÓN INICIADO COA UNIDA

DE ENTRE A CXTG E A INTG E SIGNIFICA ACOMODAR A DIRECCIÓN OESTE SINDICATO ÁS REGRAS DA MAIORIA. AO 

TEMPO, A CHEGADA DE SEIXO A SECRETARIA XERAL DA CIG COINDICE CUNHA NOVA ETAPA DE CONFLITIVIDADE LA

BORAL. NESTA ENTREVISTA ABORDA A RENOVACIÓN SINDICAL, OS PLANOS DE F.UTURO .E A SITUACIÓN LABORAL. 
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A convocatória da folga xunto ~ 
UGT é pola coincidéncia en 
canto a oposición á reforma la
boral, coincidéncia que antes 
non se daba. Hai Lin cámbio na 
UGT ou .é unha circunstáncia 
conxuntural? Non o sabemos, 
estaríamos encantados de que 
si fose un cámbio. Tampouco 
sabemos se as CCOO seguirán 
polo mesmo camiño nen a que 
razóns atenden para aprobar 
unha contra-reforma laboral co
ma esta. A cuestións como esa 
ou as razóns que levaron ás 
CCOO a gañarse o cualificativo 
de sindicato do Governo son al
go ao que ten que resp0star. as 
CCOO. Nós só podemos dicer 
que a precarización vai en au
mento, que se abarata o despe
dimento, que se amplia un con
trato de formación sen cobertu
ra de nengun tipo, que se rebai
xan as pensións e que se afian
za o sistema privado de previ
sión social. 

Fóra da problemática socio
laboral actual, como se van 
configurar as relacións co 
resto do nacionalismo? 

Na CIG non vai haber modifica
cións a respeito das relacións co 
nacionalismo. Ternos moitas 
coincidéncias en aspectos como 
a defensa dos sectores produti
vos básicos ou nas reivindica
cións máis estratéxicas como o 
recoñecimento da sobemnia na
cional. É algo natural e vai seguir 
existindo, o raro seria o contrário. 

Porén, pode haber confronta-
. ción no sentido de que nas 

eleicións autonómicas de Ou
tubro o nacionalismo poderia 
a ceder ao poder. 

da que recebe axudas públicas. iso entendeno tanto os traballa-
Cunha intervención da Xunta o dores como a sociedade. 
problema estaría solucionado e 
iso revela unha atitude, unha di- Outro aspecto é a folga xeral 
rectriz política, de seguir os crité- do 15 de Xuño. 
rios do tatcherismo con respeito 
aos sindicatos mineiros nas fol- A convocatória de folga resposta 
gas dos oitenta, supoño que pa- a esa situación de sucesivas con-
ra escarmentar aos traballadores tra-reformas laborais e a perda de 
e desprestixiar á CIG. Na Unión direitos que chegan a afectar ao 
ªs rE!i.Y!rldlcacLón§ s_on l~xítim~s e _ ~ ,$_istema (:la Seguridade So_ciaL 

P. B. 

Mesmo as pensións sofrerán re
cortes moi importantes porque 
ademais o Governo central e as 
CCOO, que asinaron a contra-re
forma, optan por privatización ain
da máis o sistema de previsión 
social, con pensións privadas. 

A folga convócase coa UGT, 
hai un novo marco de relación 
c.on este sindicato? 

Cun nacionalismo goverr'lante 
non necesariamente ten que ha
ber confrontación. O ascenso do 
nacionalismo ao poder significa
ría a normalización da vida do 
país, que as institucións galegas 
estivesen en mans de forzas do 
país e iso sempre abonda nunha 
maior sintonia entre Gover·no e 
sindicatos. Pero non quer dicer 
que non haxa contradicións pon
tuais, contradicións ás que xa se 
lle busca solución coas forzas 
poi íticas estatais. En todo caso, 
as discrepáncias co nacionalis
mo no poder serán menores. 

O que si se percibe na CIG é 
certa perda de pulso ideolóxico. 

Quédanos pendente un traballo 
básico como é o da formación 
sindical. Nestes últimos anos o 
sindicato medrou moito en canto 
afiliación e no número de delega
dos, ainda que nas últimas elei
cións sindicais estancámonos. 
Pero a maior dimensión da cen
tral pon de manifesto un déficit de 
formación de cadros, non só no 
aspecto laboral ou profisional, se
nón tamén en cuestións como as 
culturais ou as ideolóxicas. É ne
cesMo que a nosa afiliación asu
ma e se identifique coa situación 
do país e tamén é preciso contrar 
cuns cadros formados que permi
tan a renovación da dirección do 
sindicato con hormalidade. 

Por último, que hai da confron
tación entre sindicalismo de 
servizos e de reivindicacións. 

Esa é unha cuestión que hai anos 
que está · solucionada. Precisa
mos de ser:vizos de cualidade 
porque o require a actividade sin
dical, pero un sindicalismo só de 
servizos non ten sentido porque 
iso poden faceto outras,....entida
des. Os servizos son complemen
tários do aspecto -reivindicativo.+ 
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Pespois de moitas presións, seu partido decide destituílo 

Surpresa no PP pola detención 
do alcalde de RibadúrTtia por contrabando 
O alcalde de Ribadúmia, Xo
sé Ramón Barral (PP), seu ir
m án e outras tres persoas 
máis foron detidos polo Ser
vizo de Vixiláncia Alfandegá
ria, SVA, nas Rias Baixas e no 
Mediterráneo acusados dun 
presunto delito de contraban
do en relación cunha opera
ción que concluiu coa incau
tación de catro contenedores 
con tabaco abordo do buque 
con bandeira holandesa Mars,· 
agora retido no portQ de Vigo. 

A detención de Xosé Ramón 
Nené Barral e do seu irmán Fe
! iciano Barral, Xiano, que era 
presidente do PP en Ribadúmia, 
provocou surpresa nas fieiras 
do PP. O secretário xeral deste 
partido, Xesus Palmou, anun
ciou que só seria expulsado no 
caso de comprobarse os cargos 
contra el, ainda ·que posterior
mente e tras moitas presións, 
decidiu destituílo. 

Os representantes do Partido 
Popular foron os úr:licos sur
prendidos con esta detención. 
O caso chegou ac. Congreso 
dos Deputados da man do 
BNG, que reclamou unha posi- -
ción do ministro do Interior, Ma
riano Raxoi, que no pasado 
presidiu o PP pontevedrés e 
que coñece a Barral. Xosé Ra
món Barral, un honrado contra,. 
bandista, era coñecido en to
das as Rias Baixas como un 
dos introdutores do tabaco de 
batea. As implicacións de Ba
rral co mundo do contrabando 
eran persoais e empresariais. 
Foi sócio do coñecido contra
bandista Vicente Otero, Terito, 
co~que compartiu a propriedade 
dun concesionário de automó
beis en Vilagarcia e até meia
dos os anos 80 estivo moi 'ven
cellado con este mundo. Nené 
Barral estivo implicado nun 
grande sumário por contraban
do en 1984, pero conqueriu 
sair sen cargos. Posteriormen
te en apariéncia abandonou es-

Xosé Ramón Barral Nené. 
ta actividade para centrarse na 
política. O seu irmán Xiano é 
director dunha sucursal dunha 
entidade bancária en Camba
dos, que supostamente empre
garia ·como cobertura para as 
suas actividades. 

Nené Barral acedera á alcaldía · 
de Ribadúmia en 1983 da man 
d~ Ali~nza Popular, posterior
mente transformada en Partido 
Popular. Os resultados de Ba--

X\>: C.\IW.\11 \ 

rral eran notábeis e sempre 
conqueria a maioria absoluta_ 
Antes dos últimos comícios 
municipais, en 1999, o PP pla
neara a sua substitución, pero 
a última hora aceitou que Ba
rral volvese a concorrer. O se
g un do de Barral no concello ; 
Rafael Louzán, é presidente 
provinqial do PP en Pontevedra 
e tamén tivo relacións econó-

·micas con el. De momento, o 
PP respalda a Louzán.• 

Maio 68, ··kale borroka e 
a rnania de mesturalo todo 

O pasado luns di¡i 14 de Maio, un numeroso grupo bilización subida de tono e tinxida de discurso na-
de claustrais da Universidade de Vigo despregaron cionalista como expresión de kale borroka, e ainda 
unha pancarta e, despois dunhas tensas palabras que protagonizada por g{upos que nada teñen a ver 
coa equipa de g6vemo, saíron da sesión e denun- co BNG, era habitual situalos na sua órbita. Isto é 
ciaron que se se estaba a producir unha ilegalidade. o que sucedeu coas recentes accións do grupo 
ÜI). dos profesores que se ausentou chegou a ·da- AGIR na Universidade de Santiago. Non se trata 
mª1": "desde agora non se está a cumprir co estado de xulgar a pertinéncia desas mobilizacións, nen os 
de direito". A nengun xomalista lle pasou pola ca- seus eslógans nen a maneira de realizarse, péro po-
beza relacionar esta mobilización con fenómenos ñelas, como foco algun coment~rista, a carón dos 
de extremismo político fronteirizo coa violéncia paseos falanxistas d~6, é parte da desmesura des-
organizada. Outro tanto sucede cando se fala, con te tempo. Non hai moitos ános, algunhas delas si.,. 
simpatía as máis das veces, das w.obilizacións das tuaríanas os mesmos comentaristas no ronsel de. 
xentes de Greenpeace. lntervencións que, feítas poi'- Paris en Maio do 68, pero nos tempos que corren 
outros grupos de diferente significación -por ser.1ella máis fácil seguir o fio da corrente domi-
exemplo os mariñeiros do Banco Canário-Saharia- nante. 
no-, serian xulgadas intolerábeis. e dignas dunha _ 
decidida actuación policial. · O pior de todo é que a obsesión de misturalo todo 

s~ estenda e que, para opinar ou manifestarse sobre 
Na enxurrada d2 liña p~lítica Aznar-Ore)a para o calquer cuestión política, hruca que facer un prévio 
País Basca, nos últimos meses en Galiza unha das auto de fe. Nen a democrácia nen a liberdade de 
teimas máis obsesivas foi a de colocar calquer mo~ ápresión sorl iso. + 

Afeitas 
,,,. . 
a cr1se 
PEscA INTERNACIONAL co
menta no seu editorial a situa
ción da frota do Sul despois 
de Marrocos crebar a 
negociación: ''Ninguén dubi
da que as consecuéncias serán 
no primeiro catastróficas para 
unha frota maltratada que xa 
aprendeu a criar os seus gabi
netes de crise porque hai déca
das vive no gurne da crise co
mo algo diário. O certo é que 
Marrocos pechou a porta e 
non se comportou con lóxica 
ainda que na UE e ben sabido 
que non se pode esperar lóxi
ca diplomática dun país que 
non entende a política coma 
vía para atinxir o ben común 
da cidadania, afeito como está 
o govemo de Marrocos ade
fender os intereses da oligar
quia. Hai moitos govemantes 
no país norteafricano que ga
ñan cartos co peixe e queren 
gañar ainda máis por moito 
que a cidadania padeza as 
consecuéncias. A UE non dei
tou toda a leña na lareira. Era 
de esperar nunha administra
ción que ten como obxectivo 
rematar coa actividade 
pesqueira nos Estados do Sul. 
O que nos queda é unha reac
ción da frota co apoio das ad
ministracions próximas, que 
manifestan máis sensibilidade 
cos problemas. Non hai nada 
novo: foi a iniciativa privada 
a que nos safou outras veces 
de situacións difíceis. A versa
tilidade dos nosos armadores e 
traballadores da pesca; o seu 
fondo coñecemento da activi
dade e o seu talante aberto a 
novas posibilidades que asegu
ren a continuidade e activida
de da indústria, representan 
outravolta a esperanza". t 

A guerra 
de Macedónia 
.fica sen titulares 
O tratamento informativo da 
guerra de Macedónia está nas 
antípodas da actitude da 
Prensa con Cosovo, di 
VEUALTERNATIVA. ''Na at
mósfera patrioteira q~e envol
veu a guerra da OTAN contra 
Iugoslávia, a maioria dos 
meios de comunicación apre
sentaron o caso coma unha 
purga ditada polo ódio dos 
sérbios contra os albaneses. O 
feito de as desfeitas sérbias su
cederen no contexto da revol
ea p~otagonizada pola guerrilla 
albanesa, estaba extrañamen-
te ausente da información. . 

17 DE MAIO DE 2001 

Agora estala un choque étni
co case idéntico na viciña 
Macedónia e a información 
que dá a Prensa semella o 
contramolde da de Cosovo. 
Nos dous casos, xornalistas e 
expertos asumiron a visión do 
caso que deu a Casa Branca. 
A culpa da guerra de Cosovo 

. era das autoridades sérbias, 
non dos guerrileiros albaneses; 
a culpa da guerra de Macedó
nia é dos rebeldes albaneses, 
non do govemo rnacedónio 
que está a prol da OTAN. 
Mentres en Cosovo a 
represión e os atentados con
tra os direitos humanos rece
bian a condena universal con
tra os sérbios, a actual repre
sión macedónia contra os al
baneses non merece un 
titular". • 

A igrexa contra 
a bandeira 
de Irlanda 
O semanário .AN 
PHoBLACHT conta a proibi
ción da lgrexa Católica de en
terrar a republicano coberto 
pala bandeira tricolor de 
Irlanda. "Ao rematar a misa de 
funeral polo republicano John 
O ' Hagan, a sua famflia envol
veu o féretro coa Bandeira Na
cional. John era republicano e 
ao mesmo tempo católico afer
voado que asistia a misa diária 
polo que a sua f.múlia enten
deu que a lgrexa, tan 
importante para a vida de 
O'Hagan coma o seu republi
canismo, respeitaria a sua de
rradeira vontade de ser ente
rrado baixo a Tricolor. A 
familia redamou licéncia á 
lgrexa Católica; o presidente 
do Sinn Fein, Gerry Adams, 
intercedeu por el, pero a 
Xerarquia negoulle o direito a 
babear á cova envolto na ban
deira. Dara O 'Hagan, membro 
do Consello do Sinn Fein en 
Upper Ban díxolle ao Bispo 
que ao manteren esta vella 
norma da lgrexa Católka non 
facian outra ·cousa que crimi
nal izar ao republicanismo e ao 
seu pai. A xerarquia católica 
perdeu unha oportunidade 
perfeita para curar unha ferida 
aberta durante vinte anos, de
pois de impedir que os restos 
do voluntário Kevin Dee Dela
ney entrasen na igrexa do 
Corpus Christi en Springhill 
envoltos na Tricolor". t 

Joe O'Hagan. 
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A presión das APAS e o respaldo social aos traballadores forzaron á Xunta a tomar esta decisión 

Cuiña chama á Unión e á CIG a negociar 
A semana vindeira o conflito 
da Unión poderia tomar o ca
miño da solución. O conse
lleiro Xosé Cuiña chamou a 
negociar a ambas partes -pa
tronal e sindicatos- despois 
de manter reunións co xeren
te e coa CIG e tras unha acu
sada presión das Asociacións 
de Pais e Nais do Alunado. 

A Xunta prefire evitar as pro
testas das APAS pola cualidade 
do servizo de transporte esco-
1 ar nas Rias Baixas, que a 
Xunta mantén nas mans da 
Unión mália aos reiterados in
cumprimentos, incumprimentos 
que non só veñen motivados 
pola folga, senón que respos
tan á filosofia de precarización 
laboral que impuxo o Grupo 
Monbus cando adquiriu a 
Unión. Ademais, un recente fa
llo por tutela da liberdade sindi
cal anulou os contratos realiza
dos pola Unión durante a folga. 
Estes contratos pretendian . 
substituir aos folguistas e mer
maban a eficácia do paro, polo 
que o Tribunal Superior consi
derou que os mesmos supuñan 
quebrantar a Lei de Folga. 
Despois desta senténcia, a 
Unión quedará apenas sen 
condutores e a situación do 
transporte escolar agravarase, 
circunstáncia que animou ain
da máis á Xunta a forzar a ne
gociación. Ao parecer, o res
paldo social acadado polos fol
guistas tamén serviu para con
vencer á Xunta da necesidade 
de impulsar esta negociación, 
máxime nun periodo preeleito
ral como o actual. 

Ao entrar nos 100 dios de folgo empeza a verse a IU% no túnel da Unión. 

Fontes da CIG indicaron que a 
intervención directa de Cuiña 
estaria decidida polo presidente 
Manuel Fraga e contaria coa 
anuéncia do próprio Cuiña, que 
trataria de conquerir unha solu
ción nun conflito co que 
apresentarse nas ví~peras elei
to ra is. Neste sentido, a CIG 
confia en que Cuiña ordene ao 
xerente de Monbus~ Raul López, 
aceitar un acordo cos folguistas. 

A négociación comezará a se
mana vindeira coa presenza da 
Xunta, a patronal e os sindica
tos CIG, CCOO e UGT, o pri
meiro en cualidade de central 
que xestiona do conflito e os 
segundos como integrantes do 
comité de empresa, ainda que 
no seu dia nunha asemblea os 
traballadoros retiroulles a sua 
confianza tanto á UGT como 
ás CCOO. Os primeiros pasos 

O fallo considera á Administración 'lexítima proprietária' de 63.500 metros cadrados 

Benposta recurrirá a senténcia 
que outorga terreos á Xunta 
Segundo a senténcia do xulga
do de primeira instáncia n2 6 de 
Ourense, feíta pública o Mérco
res 16 de Maio, a Xunta é a "le
xíti ma proprietária" de 63.500 
metros cadrados da Cidade dos 
Muchachos. António Apolinar, 
alcalde da cidade que preside o 
Padre Silva, anunciou o :Tiesmo 
dia que recurrirán un fallo que, 
ademais, condénaos a indemni
zar á Xunta por danos e perxuí
zós. 'Estes derivarianse do im
pedimento, en tres ocasións, 
por parte dos rapaces de Ben
post a para que técnicos de 
Xestur comezaran obras de to
pog rafia no terreo. Ademais 
Benposta ten que pagar as cos
tas do proceso xudicial. 

Polo xulgadq de Ourense desfila
ron persoeiros que tiñan capac¡., 
dade de decisión no ano 1985 na 
Xunta, Ca.ndo a administración e 
Benposta asinaron a cesión des
tes terreas por 82 millóns de pe
setas. Entre eles, Xosé Luis Ba
rreiro Rivas, quen sinalou que en 
nengun momento a Administra
ción tivera intención de mercar, 
senón que os cartos abonados a 
Benposta supuxeran unha sub-

vención encuberta. A Xunta com
prometí ase no documento a 
construir vivendas sociais, pro
xecto que nunca se materializou. 
Sen embargo, a titular do xulga
do nº 6 de Ourense, Maria Xosé 
González Movilla, considera que 
a titularidade da Xunta ten sido 
"reireradamente admitida" pola· 
Cidade dos Muchachos. Sinala 
no fallo que os responsábeis de 
Benposta deben absterse de rea
lizar calquer acto de ·~nquedanza 
ou perturbación" e demanda a 

· Unha das manifestacións 
de apoio a Benposta 

c.elebradas en Ourense. 

"inmediata reposición" baseándo
se na Lei Hipotecária. 

Mentres, en Benposta, cuxos 
intereses representa o avoga
do Xosé Luis Carnicero, solici
tarán a paralización da execu
ción da senténcia mentres non 
se defina a legalidade do con
trato asinado en 1985. A Xunta 
quer construir nos terreas ob
xecto do litixio o novo campo 
de futbol dentro do proxecto 
Ourense cara o novo mi/énio. • 

A.N.T .. 

para a negociación déronse a 
semana pasada. O Xoves dez 
de Maio Cuiña mantivo nunha 
reunión en Compostela coa 
CIG e o Comité de Folga e pe
diu que lle entregasen unha tá
boa re.ivindicativa: Posterior
mente Fraga asegurou nos 
meios de comunicación que o 
Sábado doce manteria unha 
reunión con Raul López e Xosé 
Cuiña. Nese encentro o presi-

dente teria dado o pulo definiti
vo á negociación. 

Unha semana 
de negociación 

A CIG estima que a nego
ciación durará entre unha se
mana e dez di as. · Desde este 
sindicato non se albisca como 
pode ser o acorde, pero si con
sidérase que Raul López terá 
que aceitar moita5 cuestións 
relativas ás razóns que motiva
ron a folga e que están relacio
nadas cunhas condicións labo
rais certamente precárias. Des
de o princípio do conflito ostra
balladores denúncian un seve
ro recorte nos ingresos, unhas 
xornadas laborais que chegan 
ás once ou doce horas, unha 
disponibilidade absoluta que 
mesmo impede a programación 
do tempo libre e unha tentativa 
da patronal para reducir o ca
dro de persoal para asi evitar 
que haxa un comité de empre
sa reivindicativo. 

Os despedimentos -máis de · 
cuarenta até o momento- tamén 
serán unha cuestión relevante 
na negociación·. A CIG non acei-
ta rescisións de contratos e pe
diu á maxistratura de traballo de 
Vigo que adie a publicación das 
senténcias polos xuízos por 
despedime:itos celebrados até o 
momento. O sindicato considera 
que os fallos non deben interfe- -
rir na negociación, con indepen-
d éncia dos acordos aos que 
cheguen individualménte a em
presa e os traballadores nunha 
vez solucionado o conflito. • 

Fora denúnciado por un suposto 
delito de agresión por un ex militante do BNG 

O Tribunal Superior absolve. 
ao deputado Bieito lobeira 
O Tribunal Sup~rior . de Xustiza 
ven de absolver a Bieito Lobel:: 
ra, deputado do BNG no Parla
mento, dun suposto delito de 
agresión denunciado por Xan 
Montenegro Villanueva, ex mili
tante de Marin. Na senténcia, os 
maxistrados recoñecen a. "clara 
existéncia de inimizade manifes
ta, mesmo obsesiva, no denun
ciante respeito do denunciado", 
tanto no plano político como 
perso&I. 

O texto do TSXG expón que en 
nengun caso se constata a exis
téncia da agresión denunciada e 
explica que de terse producido 
estaría xustificada pola lexítima 
defensa frente a un ataque ilícito 
aos bens, xa que Montenegro 
pretendia cambiar a pechadura 
do local onde está emprazada a 
sede do BNG. Asi mesmo, sa
lienta como feito probado, como 
o ex militante, o dia do suceso, 
visitou a sede da formación polí
tica, onde mantivo un tenso en
contro coa concelleira Mariola 
González, á que esixiu que mar
chara, ao tempo que arrincaba o 
teléfono e o lanzaba polo aire. 

En canto a inimizade entre Lobe
ria e Montenegro, a senténcia 

Bieito Lobeira. 

Jembra que o denunciante tora 
expulsado do BNG por resolución 
do Consello Nacional en 1999 e 
que desde aquela mantiña unha 
actitude hostil coa organización, 
personificada principalmente no 
deputado absolto, feíto que foi co
rroborado por várias testemuñas. 

. O texto coriclue tamén que tanto -
a declaración de Montenegro co
mo as probas aportadas e a inter
vención da testemuña presencial 
restan fiabilidade á denúncia, 
adoecen de credibilidade e inclu
so entran en contradición. • 
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NOVA-CITA ANTIGLOBALIZACIÓN: 
O BANCO MUNDIAL REÚNESE 

EN BARCELONA 
}ORDI CLIVILLÉ 

Existe unha crenza xeneralizada, porque asi se divul, 
gou, que despois da Segunda Guerra Mundial na 
conferéncia de Bretton W oods, o conxunto de países 
gañadores, tentaron criar un conxunto de institu, 
cións encamiñadas a definir un marco máis xusto de 
relacións-tanto políticas corno comerciais e financei, 
ras. Nada máis lomee da realidade, en Bretton Wo, 
ods o que se conseguiu é por, negro -sobre branco, a 
vontade dos Estados 

respostaría ao nome de Keynes, responsábel, no seu 
dia, da recuperación americar:1.a da crise do 1929. · 

Na xestación e nacemento·destaS institucións, adivínase 
xa o seu comportamento futuro. No seu seo un país non 
é.un voto, pala contra o número de votos de cada país é 
proporcional á aportación económica, a economía do 
mundo e en consecuéncia o modelo social posíbel, pon, 

:se en mans duns orga, 
.nismos nos que os seus 
dirixentes nen directa 
nen indirectametne 
están escollidos demo, 
craticamente, en. defi, 
nitiva son organismos 
cunha estrutura de so, 
ciedade anónima e co, 
mo tal está rexida por 
un consello de admi, 
nistración na que o 
presidente é o princi, 
pal accionaista ou al, 
guén que o representa. 
Esta estrutura opera 

· con critérios de procu, 
raro beneficio da mi, 
noria poderosa en per, 
xuizo dunha maioria 
pobré. Os EUA con, 
seguir?n{unha van~ 
xe que raramente se 
menta, abandoar o Pª' 
trón ouro pola supre, 
maeia- do dólar o· que 
lle permite manipular 
prezos e sobre todo 
controlar o valor das 

Unidos para dominar 
o mundo tanto desde 
a perspectiva políti, 
ca, económica como 
comercial; non"' es, 
quezamos qué os 
EEUU foron o único 
pa~ gafiador, dado 
que a guerra nGn só a 
perderon Alemaña e 
Xapón, senón tamén 
o Reino Unido, 
Fráncia, ltália e so, 
bre todo Rúsia, que 
se ben formaban par, 
te do bando, teórica, 
mente gañador, as 
perdas en vidas e a 
destrución dos seus 
territorios e meios de 
produción deixáro, 
nos sen nengunha 
capacidade para en, 
frontarse aos EEUU, 
a este país a guerra 
situárao nunha posi, 
ción de domínio · 
fronte aos aliados, a 
guerra facilitou a 
criación e desenrolo 
dunha poderosa in, 
dústria básica predo, 
minante fronte a uns 

Seatfe, na folografia, foi o pñncípio das manifestacións intemacionais 
eontra a g1obali:zación. 

~ reservas_ dos bancos 
centrais de todos Ós 
p~. 

Tanto o BM como o 
aliados profunda, 
mente debiHtados, 
aliados que estaban 
abrigados a consentir 
a ambición sen nlmi, 
tes dos americanos. 
En Brettón Woods 
puxéronse as semen, 
tes dunha sociedadle 
capitalista baseada 
na auséncia da ver
dadeira Liberdade, no 
fomento da desigual, 
dade e a sustitución 
da fratemidade pola 
de solidariedade1 ter, 
moque equivale, na 
prática, a trasladar á 

~ 1Üs EUA conseguiron unha 
· FMI son ·os principais 
acreedores dos países 
pobres, son os que di, 
tan as condicións e as 
reformas estruturais 
que teñen que asumir 
os países se desexan 
obter axudas. Pre, 
cuentemente estas 
condicións abrigan a 
desestruturar as orga, 
nizacións naturais 
próprias destes países, 
provocando situa, 
cións para as que non 
están preparados. 
Dadas estas razóns 

vantaxe que raramente se menta: 
abandoar o patrón ouro-pola 
supremacia do dólar o que lle 

permite·manipular prezos e sobre 
todo controlar o valor das reservas 

dos bancos centrais de todos os 
países" 

sociedade civO a res, . 
ponsabilidade dos 
govemos de promover u.nha sodedade roáis xust:a. ' 

•NOVAS INSTITUCIÓNS. En Bretton Woods criá.-
ronse tres importantes organi.smos, teóricamente, para 
mellorar o mundo, criar riqueza,, distribu~la xustameo-
te e evitar novas confrontacións. lsto é o con1ti.do ilfo, 
díptico propagandí'.stico, a realidade é moi diferenre. 
A reunión de füett:on Woods significou a presenta, 
ción, por parte dos ~UA,. da factura do coste que vara 
todos os países do mundo, teda a vitória militar dos 
americanos; todas as institucións creadas [Fondo Mo, 
netario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) e 
Organización das Nadóns Unidas (ONU)] fundáron, 

- se á sila imaxe e·semellanza; sobre tod,yas· duas pti~ 
meiras. Os EUA, directa ou indirectamente, contro, 
lan estas institucións,. tan convencidos estaban de que 
imporian a sua vontade, . que enviaron oómo represen, 
tante a un gris funcionario da Reserva Federal, apeli, 
dado White; como figura representativa dos demais 

' non é de .estranar que 
grupos humanos pre,. 
ocupad9s pala pobre, 

za e inxustiza en grande parte do mundo, manifesten a 
sua oposición cando estos organismos se reunen en 
caLquer parte do mundo, organizando conferéncias al, 
temativas e manifestacións na rua. A televisión e os 
demais medios de comunicación sobrediinensionan as 
desotdes pasando reportaxes onde se magnifica a vio, 
fil.énda dos manifestantes. Nunca estes mesmos meios 
de comunicación dan acceso as cámaras, altofalantes e 
páxinas dos .actos. críticos no que expresan os motivos 
dai oposición e presentan as suas alternativas. 

Os dias 25, 26 e 27 de Xuño o Banco Mundial reúnese 
o Banco Mundial en Barcelona. É moi probáb~l que 
se produzan·mailifestácións cuxa violéncia dependerá 
da actitude das forzas do orde. Quen exerce maior vio, 
léncia, uns milleiros de xoves na rua, ou uns organig, 
mos responsábeis de millóns de mortés provocadas po, 
la fame e asenfeonidades derivadas da mesma?+ 

- éjtaaOs áétüOY «.1~pf:~tüciOs9~~coñOnlista DrítáiiiCO-ciue· - - ··- - -·- - - ~-- -·-· *- ...... . 

;'O, futuro ecorióinÍCo 
_, deEspañ~ 

MANuELCAO 

É perceptí;bel un aumento da conflitividade política e da 
crispación social e mediática no conxunto da sociedade es, 

. pañola. Cada vez son máis habituais os episódios violentos 
sexa no ámbito laboral; na relación cos inmigrantes ou nas 
relacións familiares, de xeito que o govemo da maior parte 
das institucións económicas, políticas e sociais está a se 
converter no lugar onde se dilucidan as p,osicións de domí, 
nio recurrindo 'á forza directa ou indirecta i::on sistemas de 

. negociación crecentemente asimétricos dados os grandes 
desequilíbrios estruturais e organizativos entre ·as partes. 

A nova maioria do govemo de Madrid produciuse, tal vez, 
no t?ior momento para a estabilidade política e conviven, 
cial no Estado debido aos factores que vamos a detallar: 

1.- A posición estratéxica de España mudou por razóns 
non imputábeis aos axentes internos senón ás consecuén, 
das da reunificación alemana. A ampliación da UE cara o 
Norte e o Este representa para o conxunto do Estado un 
aumento da excentricidade en relación ás te.ndéncias do, 
minantes que se albiscan para o próximo futuro. A liorta 
entre Alemaña e España polo aseguramento dos Fondos 
comunitários a partir do ano 2006 e a soedade da posición 
española só confirma a gravidade dos problemas que se avi
ciñan concretados nunha diminución inevitábel duns re
cursos que son claves para o Estado, dada a incapac'idade 
autónoma para x;erar recursos próprios substitutivos. O go
vemo español erra na política de buscar só avantaxes par, 
dais e desentenderse do proceso de integración e amplia, 
ción comunitária pois o entramado de intereses cornuns e 
a necesidade de colaboración mútua con países terceiros 
non deixará de pasar factura. O caso das negociacións da 
pesca con Marrocos revela a disfuncionalidade dunha polf, 
rica exterior neoimperial co novo sistema de interdepen
déncia económica global e coa participación cooperativa 
nun marco institucional comunitário consolidado. A posi, 
ción negociadora dun Estado que necesita imperiosamente 
do billón comunitário é moi feble. 

2.' A prevista redefinición das estruturas institucionais da 
UE cara un modelo máis operativo e democrático no que 
diminue o poder dos Estados e rende a avanzarse na des, 
centralización cara as unidades administrativas semellantes 
ás CCAA choca directamente coas novas prioridades de 
centralización e valeiramento de competéncias das institu, 

, cións autonómicas. A cegueira das autoridades españolas 
poderia cambiar ao ver como o viciño galo decidiu que 
agora era bon ensinar os idiomas rexionais case desapareci, 
dos e, até hai pouco, minusvalorados como antigualla ab, 
surda e antifrancesa. Retomar o discurso centralista a estas 
alturas é particularmente extemporáneo dado que, previsi, 
belmente, a reorganización das institucións comunitárias 
será factíbel apesar da oposición española pola maior in, 
fluéncia da área centroeuropea. Seria mellar aproveitar os 
ventos da história e da racionalidade económica para 
avanzar definitivamente nun modelo de descentralización 
asimétrico e flexíbel para consolidar o próprio Estado. 

'A capacidade de actuación 
política de España vese 

diminuída, ademais, 
pala exacerbación absurda e 
inecesária dos conflitos coas 
nacionalidades .históricas" 

3.' A capacidade de actuación política de España vese di, 
minuída, ademais, pola exacerbación absurda e inecesária 
dos conflitos coas nacionalidades históricas. As eleicións 
bascas viñeron a demostrar o poder limitado que teñen ho, 
xe os Estados no seo da UE e nun contexto democrático. 
Unha reafirmación da agresividade contra as rexións peri, 
féricas máis avanzadas poderia levar a estas (Euskadi e Ca, 
talunya) a prescindir do aparato burocrático estatal agra, 
vando aínda máis o futuro económico do Estado español. 
O billón catalán tamén resulta fundamental para garantir 
un mínimo nível de benestar e desenvolvemento ao con, 
xunto estatal mais non ha ser con estratéxias depredatórias 
como se ha de manter a unidade e coesión interna nun Es, 
tado democrático na UE. • 

) 
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Agora, con tamén. 
Bixas o coche que elixas, a financiación ten un nome: o CREDINOVA AUTO de CaiXanova. 
Un Crédito que ten o rriellor de cada coche: 
•Un magnífico interese para que poidas entrar no coche dos teus soños: o 6,68% (7,42% TAE.)* 

• Un importe redondo. Podes pedir ata o cen por cen do prezo do teu novo coche. 

• Unha tramitación cómoda. Só tes que dirixirte a túa oficina 

Caixanova e pedilo. 

•A velocidade dun deportivo: en 24 horas pode ser teu. 

•Un prazo de amortización a túa medida. Caixanova 

diche ata 9 anos. 

• Una cota mensual desde 12.345 pesetas ó mes* 

por millón .. Para que ti elixas o teu propio ritmo. 

Pide xa o teu CREDINOVAAUTO en Caixanova. 

Non poñas freo ás túas ilusións. 

*Cota para un millón de pesetas a 9 anos. Interese nominal 6,68%.. TAE.: 7;42%.. Cotrisión apertura: 2%. minimo S.000 pesetas. 

Promoción rilida ata 30 de xuño ele 2001 
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Olga Alonso, 
un exemplo 

, qe conciliación 
do traballo 
coa família 

Oiga Alonso, ttaballadora de -
Correos, ten tres fillos, dous 
xemelgos de carro anos e unha 
nena de seis. No ano 1998 foi 
transladada de Pontevedra a 
Vigo, onde se estabeleceron 
turnos fixos de traballo, co que 
se dificultou a posibilidade dun 
horátio rotatório. Desde aque-
la, Olga perdeu contacto cos 
seus fillos. "Entran na eSc:ola ás 
nove da mañán e chegan as 
duas e pico, crúzome con eles 
no portal cando eu saio para 
traballar", sinala Olga. Até hai 
pouco tiña unha petsoa con
tratada para coidalos e recolle-
los na escola; agora é unha das 
avoas a que se fai cargo deles. 
"Estaba pagando a unha per
soa, pero, de .calquer xeito, non 
podo ver aos meus fillos. Ago-
ra, ao coidalos unha persoa 
maior, non baixan á rua con 
moita frecuéncia", conta. 

Mentres expón o seu proble
ma, Olga Alonso cita conti
nuamente aos tres nenas. 
''Non estou disposta a non ve
los", reitera. Despois de inten
tar conseguir un turno rotató
rio que "alomenos me permiti
ra duas semanas ao mes estar 
con eles pola tarde" acolleuse a 
un artigo do regulamento de 
Correos que permite a redu
ción de xomada naqueles casos 
que resulte compatíbel coa 
función, para solicitala. Expú
solle ao director xeral de Co
rreos que, durante a semana, 
non podia estar cos fillos e que 
ªº chegar a casa, xa estaban 
deitados. Solicitaba prestar os 
seus servizos de nove a duas da 
tarde, percibindo un 7 5 % do 
seu salário actual, ou sexa, 
_ 40.000 pesetas menos ao mes. 

Mentres as suas demandas che
gaban a Madrid, Olga esperaba 
repostas desde o Febreiro. 
Apresentou un recurso de re
posición en Marzo asesorada 
pola CIG, sindicato ao que es
tá afiliada. A primeiros deste 

· mes de Maio chega a contesta
ción do subdirector de xestión 
de persoal no que se lle infor
ma desfavorabelmente que "a 
autorización do permiso supo
ñeria un incremento do gasto 
de contratación no tumo da 
tarde". Olga Alonso non se ex
plica a que ven a negativa can
do a lei a ampara, e argumenta 
que non se está a contratar a 
persoal. "Como non teñen di
ñeiro, eu debo sacrificar a miña 
família. T aneo que se fala de 
conciliación familiar e laboral 
e, ao ser funcionária, teño que 
meterme nun contencioso que 
non sei cando se vai resolver", 
aponta Olga, que admite estar 
disposta a "unha folga de faine" 
para resolver a sua situación.+ 

Prezo, receita e obxeccións médicas restrinxirán o seu uso 

Os efeitos secundários 
da pílula do dia despois 
-0- A. ESTÉYEZ 

En Francia véndese sen recei
ta médica e dispénsase de 
xeito controlado nos centros 
educativos. Na Arxentina leva 
comercializándose dous anos 
sen publicidade, para aplacar 
os ánimos da lgrexa. Tamén 
acaba de chegar ás farmácias 
chilenas, e os bispos xa le
vantaron a voz. Apróbase 
agora a venda da pílula Norle
vo no Estado español, onde 
se. pode mercar con receita 
médica por 3.191 pesetas. Na 
Galiza; as xuventudes na
cionalistas e socialistas de
mandan a gratuidade dunha 
pílula que consideran que po
de evitar milleiros de abortos. 

No centro xove de saúde sexual e 
anticoncepción de Vigo, aberto 
desde Xuño do pasado ano, aten
deron nestes dez meses perta de 
dous milleiros de .consultas. De
las; máis dun 22% corresponden 
á demanda da pílula do dia des
pois. Até agora chamábase fami
liannente a anticonceitivo de forte 
carga honnonal que actuaba con
tra a posíbel fecundación. A dife
rencia coa nova pílula, segundo 
explica a xinecóloga Euxénia Fer
nandez, reside en que esta non é 
un anticonceitivo ao uso, senón 
un produto especifico que vai ter 
menos efeitos secundários. 

"Acabarán estando nas vitrinas. 
Continuamos ca problema de 
sempre, a xente que non ten p_o
sibilidades económicas non po
dará acceder a ela. A Xunta ten 
que tomar medidas para garan
tir que sexa distribuída de xeito 
gratuito como en Madrid e An
·da lucia", sinala Ana Míguez, 
presidenta do Centro de Estu
dios Alecrin, que xestiona este 
centro de información xoven. 

Á mesma reivindicación únense a 
As'3mblea de MÚlleres da organi
zación Galíza Nova e as Xuven
tudes Socialistas. Xose Manuel 

Lage, secretário dos xóvenes so
cialistas, apresentou ao grupo 
parlamentário unha proposición 
na que reclama a distribución 
gratuíta en centros de saúde, 
hospitais, centros de planificación 
e no Centro de Anticoncepción e 
Sexualidade. Para Begoña Ares, 
responsábel da Asemblea de Mu
lleres de Galiza Nova, "é facil
mente comprensíbel a dificultade 
que supón obter unha receita mé
dica por exemplo nun fin de se
mana, mais cando a pílula ten 
que ser tomada o máis rapida
mente posíbel despois do coito". 

Atrancos no fin de semana 

Recoñece a xinecóloga Euxénia 
Fernández que a maiorias das 
demandas da pílula entrarán por 
Urxéncias, xa que está dirixida 
aos xóvenes aos que lle fallan os 
métodos anticonceitivos. "O que 
tacemos en U rxéncias, se esta
mos moi ocupados con casos 
graves, é enviar as persoas a 
centros como o de Saúde Sexual, 
onde lla poden prescreber. Ade
mais nos centros, até agora, exis
tia a avantaxe de que se submi
nistraba a dose exacta e non se 

lle entregaba unha caixa", explica 
a xinecóloga. Surprendente é, se
gundo Maria Pérez Dopeso, que 
traballa a diário neste centro, a 
cantidade de parellas xóvenes ás 
que se lle rompe o preservativo. 
Esta é unha das razóns polas que 
reivindican a utilidade do centro. 
"Ali non lle damos a pílula e as 
despachamos; tentamos incidir na 
necesidade de que entendan que 
son unha saida de emerxéncia 
cando o resto falla", din. 

Pero que acontece no fin de se
mana, cando a maioria dos cen
tros de sexaulidade e planifica
ción están pechados? Recomen
dase acudira a Urxéncias e con
fiar en que o médico de garda re
cite o Norlevo. "Coido que, ainda 
que se podan acoller á obxección 
de consciencia, será unha mino
ría a que non receite", sinala a 
médica Euxénia Femández. Dis
crepa neste punto Ana Míguez, 
presidenta de Alecrín, ao sinalar 
que "a asociación de fannacéuti
cos católicos xa está chamando a 
non vendela, e sabemos que hai 
fannácias que incluso se negan a 
vender condóns, asi que haberá 
que esperar''.• 

: Un 95% de efeitividade 
1 no primeiro dia 

Cada pt1ula do dia despoís con- chegue ao útero. A efeitividade 
ten 0,75 miligramos de levonor- do Levonor ronda o 95% nas 
gestrel, substáncia con tres me- primeiras vintecatro horas, o 
canismos ce acción, dependen- 85% nas cuarenta e oito, e o 
do do momento do ciclo mens- 60% ao chegar ás 72 horas 
trual no que se atope a muller. despois do coito. Rcoméndase 
Pode inibir a ovulación, diminuir tomar duas, unha o antes PQSí-
a capacidade de transporte dos bel, outra doce horas despois. 
espermatozoides ou alterar o Os efeitos secundários, segun-
útero, impedindo que aniñ_e o do os especialistas, son míni-
óvulo xa fecundado. Este é o mas: poden producirse náuse-
ponto no que se apoia a lgrexa as, vómitos e dores de cabeza. 
para considerala abortiva, mália A seguinte regla pode chegar 
que a Organización Mundial da normalmente ou adiantarse; en 
Saúde sinala que non existe caso de retraso, débese realizar 
embarazo até que o óvulo non unha análise de embarazo.• 

Descenso contra 
os encoros no .rio Lérez 

O campo da festa de Parada, 
Campo Lameiro, foi o ponto 
de partida para un roteiro te
rreste e fluvial polo ria Lérez 
no que participaron médio mi
lleiro de persoas para amasar 
o seu desacorde cos proxec
tos de novas encaros. 
Chegados de diferentes pon
tos do país uns, e da própria 
comarca, a maioria, 
realizaron un descenso polo 

· seu cauce con preséncia de 
asociacións ecoloxistas e de
putados do BNG como 
Guillerrne Vázquez e Salomé 
Alvarez. Lago das actividades 
que se desenvolveron no rio, 
celebrouse unha polbada du
rante a cal a Coordenadora 
en Defensa do Río Lérez, au
tora da convocatória, aprovei
tou para ler un manifesto que 
foi pronunciado polo xomalis
ta de El Correo Gallego, Gui
llermo Campos.• 

Foz acolle 
o Congreso de Xogos e 
Depones Tradicionais 

A perspectiva educativa, 
cultural, social e relixiosa 
dos xogos e deportes tradi
cionais centrará o primeiro 
congreso que se celebra 
en Foz os dias 25, 26 e 27 
de Maio. A Casa da Cultura 
"Manuel Maria" e o coléxio 
"Martínez Otero" acollen 
aos ponentes, que abordan 
a importáncia destas mani
festacións para a identida
de de cada povo. Ricardo 
Pérez y VE!rdes, profesor 
no INEF, Anxela Loureiro, 
coordenadora do proxecto 
europeu Comenius, José 
Gerardo Ruiz, profesor uni· 
versitário en Ovieu, Xose 
Antónlo Durán, escritor e 
investigador, e António 
Montero, membro do Con
sello da Cultura, son 
alguns dos participantes. 
Organiza o congreso a de
legaclón de Deportes do 
concello de Foz.• 

A Coruña·Lisboa, 
vinte minutos de avión 
desdeXuño 

A compañia aérea Portugalia 
comezará a operar no 
aeroporto de Alvedro a partir 
do vindeiro 17 de Xuño con 
vos diários a Lisboa. Sen ne
cesidade de pasar por 
Madrid, dous avións de 19 
prazas sairán, un ás duas me
nos vinta, e outro ás sete e 
cinco da tarde. O traxecto até 
a capital portuguesa durará 
uns vinta minutos. Ainda non 
se coñecen as tarifas destes 
vos, ainda que prometen pre
zos especiais de fin de sema
na. Portugalía asinou un con
vénio co concello da Coruña 
na que se compromete a pro
mocionar en Lisboa a cidade 
herculina. O alcalde Francisco 
Vázquez amosouse moi satis
feito xa que a implantación de 
Portugalia "servirá para ache
gar máis Galiza e Portugal".• 
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~nha aplicación informática para apresentar as contas anuais 
das empresas incorpora os topónimos deturpados 

Novos atrancos para USar o galego 
no Rexistro Mercantil 
Os responsábels de várias em
presas de diferentes sectores 
veñen de dirlxlrse á Mesa pala 
Normallzac/6n Lingüística para 
denunciar &$ dificuldades que 
están a atopar para apresen
tar as contas anuals en gale
go no Rexlstro Mercantil da 
Coruña. Nesta ocasión os 
problemas veñen dados pola 
auséncla de modelos oficlais 
no Idioma próprlo para a apre
sentaclón da documentación. 

"Se en anteriores exercf cios foran 
publicados formulários en versión 
bilíngüe, de acordo cos modelos 
aprobados en 1996 pola Direc
ción Xeral dos Rexistros e do No
tariado (DXRN), desta volta non 
foron facilitados os meios que 
permitan o exercício do direito da 
cidadania a dirixirse a calquer 
Administración pública na lf ngua 
oficial da sua eleición", sinalan 
desde a Mesa. Estas dificuldades 
coinciden co fornecimento polo 
Colegio Nacional de Registra
dores de la Propriedad y Mercan
tiles de España dunha aplicación 
informática que pretende facilitar 
a apresentación de contas 
anuais. Para alén de non estar 
disponíbel en galego, este soft
ware, só recoñece e permite utili-

Concha Costaa, presidente da Mna. 

zar as formas toponímicas detur
padas "La Coruña" e "Orense". 

Non é a primeira vez que acon
tece. En 1998 várias empresas 
foron compelidas a apresentar 
unha tradución ao español do 
seu exercício anual. Logo dunha 
campaña de presión cidadá co
ordenada pola Mesa, o Congre
so aprobou en Xuño de 1999 
unha proposta de resolución do 
BNG na que se instaba ao Go
verno a que realizase as xes
tións oportunas para que os Re
xi stros Mercantis situados en 
comunidades con língua própria 

aceitasen a documentación en 
calquer das línguas oficiais. 

Á vista ·do acontecido, at Mesa · 
anúncia que iniciará unha série 
de medidas para exixirllé á_ 
DXRN que facilite o exercício 
dos direitos lingüísticos da ci
dadania. Asi mesmo, un impor
tante número de empresas 
anunciou xa _que enviará protes
tas formais ás institucións do 
Estado responsábeis e á Xunta, 
que ten encomendada por lei a· 
promoción do uso normal do ga
lega mesmo nas entidades des
pendentes do Estad~.• · 
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FÍO DA LINGUA de~exp~esión 

. latma lapis hre-
A partir do ruí, O 
do que fan cer, 
tos animais ao 
bateren coa lin, 
gua na auga pa, 
ra beber (lap

Lapa 
matites, é dicir 
"lápis da cor do 
sangµe", que 
denominaba a 

lap-lap) naceu en galegoportugués o 
verbo lapar, que pasou logo a den°' 
minar, cun matiz algo caricatures, 

· co, o beber e comer moito. O pr0' 
cedemento é o mesmo neutras lin, 
guas románicas e xermánicas. Nós 
ternos abundantes palabras deriva, 

· das do verbo: lapón, lapddoira, lapa.. 
hroas, lapacaldos, lapacoe11os, etc. E 
variantes como /arpar, da que deri, 
van /arpar ou larpeiro. Como moitas 
veces ese comer e beber desordena, 
damente enzoufallando os fociños 
(comer coma un porco, dispensan, 
do) :é síntoma e expresión de des, 
vergqña, de falta de intelixencia, 
ou vese como tal, algunhas desas 
palabras tomaron carga negativa ou 
creáronse novas a partir delas. Pen, 
semos en lapón, lapadoira/lapaaoura, 
/aPantínllampan etc. 

Relacionada con lapar estaría lapa 
_ ("chama, lingua de lume", que ta

mén "come" o que afopa ·e ás ve-
- ces fai un laP-lap-lap) coa variante 

lapra e os verbos correspondentes. 
Tamén sería o caso de lapo ("cus
pido, c~iñazo"). 

Unha familia léxica distinta é a 
de lapa ("pedra, laxe"), voz dé ori
xe pre,romana que despois se in
corporou ao latín como la.pis. Na 
toponimia galega aparecen con 
cena frecuencia lapa e !apiña, que 
algúns deturpadores intentaron 
transformar en la pina. 

E aquí entra o lápis. A palabra ven 
da Italia do Renacemento e proce"' 

sanguina, material vermello para o 
debuxo. Hoxe os lápices son de 
distintas cores e mesmo o italiano 
mati.tá (que coexiste con lapis) non 
implica que sexa vermello. 

( 

Lembremos oÚtra palabra qu~ tamén 
parte dunha expresión latina medie, 
val: lapis1ázuli, é dicir "pedra azul". 

Son numerosos os derivados do 
latín clásico lápis "pedra" como os 
cultismos lápida, "lousa que pecha 
unha tumba" ou simplemente 
"lousa con inscrid6ns", lapidar, 
"apedrear", lapidario, "artífice que 
traballa as pedras preciosas, ·des, 
crición ou colección destas", etc. ' 
Outros derivados serían lapa 
("molusco gasterópodo que se pe, 
ga nas pedras e penedos do ~ar") 
e mais lapo, la.pote ou kipada ("gol
pe dado coa man aberta"). 

Non nos resistimos a tomar esta ex, 
plicación dun diccionario francés 
sobre o estilo lapidario, o das frases 
curtas como as das lápidas que pe, 
chan, cal lousa funeraria, as bocas e 
as discusións. "Lapidario clise dun 
estilo que é gramaticalmente co, 
rrecto, telegráfico dun estilo que su, 
prime palabras non indispensables". 

Para frase lapidaria a que se conta 
como inscrición da porta dun ce
miterio galego: "Aquí es.tán os no, 
sos osos agardando polos vasos". 

E, para maior retranca, clise que o tal 
cemiterio é o de Monterr ... oso. • 
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Só o neonazi austriaco Haider e o governo Aznar felicitan o vencedor 

A UE teme que Berlusconi 
inclua a ultradireita no governo 
~CÉSAR LORENZO GIL 

l . . 
Con claridade venceu o mag
nate Silvia Berlusconi as elei
cións italianas do pasado 13 
de Maio. A pesar de estar in
volucrado en moit~s causas 
xudiciais, terse aliado con 
partidos da ultradireita e optar 
a un posto do que tivo que sa
ír hai cinco anos pola porta 
falsa, o eleitorado aposta po
i o seu "contrato" para os 
primeiros anos do século xx1. 

La Casa del/e liberta obtivo unha 
cómoda maioria na Cámara dos 
deputados e máis no Senado 
(368 congresistas e 177 senado
res dun total de 63'0 e 315, res
pectivamente) . O resultado, sen 
ser unha sorpresa, estivo no aire 
até o final do recento. Os coléxios 
eleitorais tiveron que fechar ás 4 
da mañá (seis horas máis tarde 
do previsto). A Xunta Eleitoral non 
preveu a participación cidadá e ti
vo que ir, durante a própria xorna
da de votacións, subministrando 
de papeletas e urnas novas me
sas improvisadas. Co.1 este ante
cedente, o escrutínio definitivo de
morouse até o Martes, 15. 

Ese mesmo dia, Silvio Berlusco
ni aproveitou o monopólio televi
sivo co que vai contar a partir da 
sua toma de posesión para se 
dirixir directamente ao país. ''Te
ño aqui na man un contrato co 
povo italiano, un contrato para 
facer a revolución", dixo sorrin
do e lendo un p_apel grapado. 
"Se non o cumpro, vós tendes o 
direito a exixirme responsabili
dades e abrigarme a abandonar 
a política." 

O contrato do que fala Berlusco
ni consta dos piares do seu pro
grama político. O próximo presi
dente prometeu criar un millón e 
médio de empregos, baixar os 
impostos, aumentar as pensións 
máis baixas, estabelecer un no
vo programa de seguridade ci
dadá, revitalizar as infraestru
turas públicas e simplificar a le
xislación, actualmente sumida 
nuRha excesiva burocrácia. • 
O próprio Berlusconi considera 
que estas promesas, radicais re
formas dun sistema poi ítico en 
transición e coa sétima economia 
máis importante do mundo, foron 
a clave da sua folgada vitória. O 
bombardeo das suas canles de 
televisión impediu que moitos ci
dadáns soubesen en profundida
de dos in-iormes sobre suposta 
implicación criminal do líder de 
Forza Italia que publicou o sema
nário británico The economist. 

Mais o ponto de infle)'.(ión para 
poñer ao seu favor a balanza 
das urnas débese máis á inca
pacidade do bloque de centro
esquerda L 'Ulivo de mostrar nen 
un só mérito dos seus· difíciles 
últimos cinco anos de governo. 
Francesco Rutelli, novo xefe da 
oposición, só contou coa baza 
da sua experiéncia persoal co
mo alcalde de Roma e co seu 
carisma e fotoxénia. Estas virtu
des non puideron cos defectos 
herdados de Massimo D'Alema 
e _Giuliano Amato, os dous últi-

A vitória de Berlusconi deixa nas suas _mans o monopólio da· televisión. 

mas primeiros ministros, -que 
consumiron gramo a gramo toda 
a vantaxe eleitoral que obtivera 
R'omano Prodi en 1996. 

A reacción de Bruxelas · 

O triunfo de Silvio Berlusconi es
pertou grandes dúbidas entre' os 
sócios da U E. Até o feche desta 
edición, só felicitaron o partido 
vencedor o governo español de 
José María Aznar, através do 
seu ministro de Asuntos Exterio
res, Josep Piqué e o líder ultradi
reitista austriaco Jórg Haider. -

Outros políticos do continente, 
como Gerard Schróder ou Tony 
Blair sentíronse temerosos de 
que o novo governo italiano 
acolla no seu seo membros dos 
partidos Alleanza Nazionale ou 
Lega Norte. Os primeiros, dirixi
dos por Gianfranco Fini, foxen 
da etiqueta de herdeiros de 
Mussolini, ao tempo que prepa-

ran para Jnterior unha reforma 
da Lei de Estranxeri9 que axilice 
o control sobre os imigrantes e 
a sua imediata expulsión. Os 
segundos, comandados por 
Umberto Bossi, non acadaron 
representación parlamentária 
pero poden exixir de Berlusconi 
pagamentos ao seu apoio na 
campaña. O tamén italiano Ro
mano Prodi, xa anunciou que a 
Comisión europea que el presi
de vai estudar ao detalle calque
ra dúbida sobre as intencións 
democráticas do novo gabinete. 

Os emisários que a direita italiana 
envie a Bruxelas deberán explicar 
as suas consideracións sobre os 
temas máis candentes que se cri
ticaron na campaña. Berlusconi 
acusou á UE de coartar a liberda
de dos estados, de tirarlle unha 
parte das axudas que lle corres
ponden e de construír unha Euro
pa que se centra demasiado ño 
eixo Fráncia-Alemaña. 

C. LORENZO 

Rico entre ricos 

Con esta vitória política, o pavo 
italiano tamén quixo "premiar" 
un home "feito a sí mesmo" , 
que conseguiu axuntar unha 
enorme fortuna desde unha ori
xe humilde. Berlusconi conver
teuse, grácias á televisión, no 
home máis rico do país_ Mália 
que a sospeita sobre a ilexitimi
dade da sua riqueza é xeral, es
ta foi a base do seu despegue 
político. Mentres a intelectuali
dade e a esquerda comeza a 
tremer diante das estrataxemas 
que a direita pode utilizar para 
que o seu líder aumente o seu 

· poder, o dono de Fininvest xa 
espera con ánsia o Cúmio dos 
países capitalistas máis desen
volvidos economicamente, o G-
7, que se celebrará en Genoa 
no próximo mes de Xullo. Hai 
quen di que Berlusconi está de
sexan do darlle unha longa 
aperta a George W. Bush. f 

Os sen terra de Palestina 
Palestina volveu lembrar, con loito e esperan
za, aquel 15 de Maio de 1948 no que miles de 
árabes tiveron que saír a fume de carozo das 
suas terras <liante do empuxe do exército he
breo o mesmo dia da proclamación do estado 
de Israel. Aqueles refu~iados, que tiveron que 
acampar en Xordánia, en Síria ou no Líbano, 
ainda fican por alá. A pesar ele que as Nacións 
Unidas abrigaron o governo de Tel Aviva re
patriar e indenizar todas esas famílias, o apoio 
dos Estados Unidos foi suficiente para impedir 
que se resolvese un conflito que perpetua a 

loita entre as duas cultur~s. Esa terra prometi
da segue a ser leira de sepulturas. Cada dia 
morren nenos árabes a mans das granadas, 
morteiros, minas, fusis, helicópteros e tanques 
das tropas de Ariel Sharon. A intifada é, máis 
ca nunca, unha loita de supervivéncia <liante 
da forte ofensiva dos hebreos , que ocupan de 
con'tino os territórios autónomos e exercen un 
súcio e cruel terrorismo. de estado que só en
xendra rábia e vinganza. Cómpre médio século 
máis para que . resucite o espírito de Rabin e se 
camiñe con sensatez cara á páz? + 
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O Brasil empexa 
a conta.xiarse 
dos problemas arxentinos 

Todos os analistas 
. económicos e políticos 

alertaron da posibilidade 
dun efecto dominó da crise 
arxentina na América 
Latina_ Arestora, parece que 
esas previsións poden 
chegar a se cumpriren no 
Brasil. Nas últimas 
semanas, a economia e a 
política deste país está a 
sufrir graves problemas que 
ameazan con deixar a 
oitava poténcia económica 

. do mundo nunha grave 
queda. A produción de 
automóbeis caeu en picado 
desde primeiros deste ano, 
son frecuentes os cortes de 
electricidade nas grandes 
cidades e as bolsas non 
conseguenesqueceras 
devaluacións de 1999. 
Ademais , o presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso enfróntase a unha 
comisión parlamentar contra 
a corrupción, que pode 
significar o proceso xudicial 
contra vários ministros.+ 

Marren 7.000 nenos 
no lrak en Febreiro 
por causa do bloqueo 

O minlstério de Saúde 
iraquiano publicou os 
dados sobre martes 
causadas no país asiático 
por causa da falta de 
menciñas e alimentación 
obrigadas polas sancións 
impostas polo Consello 
de Seguridade das 
Nacións Unidas. Durante 
o mes de Febreiro 
faleceron máis de 10.000 
persoas, das cales 7.220 
corresponderon a nenos. 
As cifras son ainda máis 
expresivas se se 
comparan coas que 
existían en 1989, denantes 
da invasión de Kuwait. 
Daquela, a média de 
martes por mes era de 
479 persoas malares de 
idade e 356 nenos. Desde 
que se impuxo o bloqueo 
económico a lrak, levan 
morrido case un millón e 
médio de iraquianos. + 

O movimento anti 
mundialización prepara 
protestas contra o FMI 

-Vários dos grupos de 
protesta contra o proceso 
de mundialización preparan 
unha grande mobilización 
para finaís de Setembro e 
primeiros· de Outubro en 
Washington. Durante eses 
dias, o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e mais o 
Banco. Mundial celebrarán a 
sua asamblea anual na 
capital estadoui:iidense. Co 
lema de "50 anos son 
suficientes'', os grupos 
alternativos queren exixir 
destas institucións 
económicas internacionais a 
condonación da débeda 
externa aos países 
subdesenvolvidos, o fin dos 
programas de ~xuste 
económico e unha solución 
ao crecimento da S10A. • 



sabemos polo seu filio Xú-
lio Rodrígue-z Yordi que para Don 
Elád.io Rodríguez González a elabo
ración do seu monumental Diccio
nário 'lmciclopédico era un "riiarabi
lloso entretenimento". Os seus des
cendentes recebiron en herdanza 
moreas de palabras, todas aquelas 
que o pai xuntara durante meio sé
culo de laboriosa colleita. A obra 
que habia de levar o seu nome só ve
ria a lus despois da sua morte. Foi 
unha história da emigración a que 
fixo libro de tod~ aquel traballo. Os 
galegos de Venezuela promoveron a 
publicación dos tres vohunes enchi
dos das palabras da sua cerra lonxa
na. . A Colección na que o d.iccioná
rio se insire leva por iso o home de 
"Casa de Galicia", a entidade que en 
1956 aceita patrocinar a iniciativa 

# 

APANADOR Di PAWW 

editorial. Os fillos cecleron gratuita
mente os direitos da sua publicación 
a cámbio de duas condicións que os 
anos tornan ainda máis .xenerosas: 
"que s6 figurase como autor o noso 
pai -como, en efecto, o era- e que 
se falicitase un ex:emplar da mesma a 
cada un dos seus fillos". · 

Cando a Acad~a Galega fuco pú
blica a decisión de adicarlle o primei
ro Dia das Letras Galegas do segun- · 
do milénio, os máis descofi.ecian a 
sua existéncia. "Don Eládio? Si, 
hom, o do Diccionário". E ese era 

· Eládio Rodríguez, o mesmo nome 
do seu traballo lexicográfico. Case 
ninguén atinaba entón a porlle forma 
ao autor daqudes tres volumes cheos 
de palabras, repletos de sabiduría. 
Cos meses apareceron novos dados, o 
seu traballo de xomalista, os versos 
do poeta de Leiro. Eládio Rodríguez 
comezou tamén a ter imaxe, maior
mente aquela coa fronte xa despexa
da e o bigode encrespado nas beiras. 

ANOSATERBA 
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Era a figura daqud que pasou toda a 
vida enfcitizado coas palabras e, moi-
to máis, coa sabéncia da cultura po
pular que comezou a aprender xa en 
Leiro. Apañaáor de verbas, chamouno 
Ramón Otero Pedraio e ningunha 
definición mellor para :fular do incan
sáhel traballo de Eládio Rodríguez. As 
páxinas que agora oferecemos queren 
tamén ser un album de fotografias 
dun home que xa ten rosto e ao que 
se pode identificar nunha manchea 

.. . . . 

de actos de alento galeguista. De Don 
Elád.io compria desempoeirar tamén • . 
os seus retratos. . . . 
Don Eládio? O autor do diccioná
rio. Ronsel jle palabras, toda a ri
queza da língua no traballo despré
xuizado de queri le pero taméri ou- : 
ve. Eládio Rodríguez tomou ali- : 
teratura como fonte e deulle aos es- .• 
critores que habian de vir un dos 
máis prezados materiais. Un tesou-
ro que el apañou e que nós non de
bemos deixar perder.+ .. . 
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Membros 
da 

Academia 
Galega 

reunidos 
cando 

·castelao leu : 
oseu _• 

discurso de 
entrada. 

Eladio 
Rodríguez 

aparece, de 
pé, segundo 

pala 
esquerda. 

O homena· 
xeado 

fotografado 
aos corenta 

anos. 

' • . 

Un lexicógrafo para as letras galegas 
XOSÉ RAMóN FREIXEIRO MATO 

Eladio Rodríguez non é certamente 
unha figura de primeira liña como 
criador literario, mais si ocupa un 
posto de grande relevancia como 
lexicógrafo. T alvez como poeta este 
autor nunca chegase a ser designa
do pola Academia para representar 
as nosas letras como figura central 
durante un ano. É, pois, a súa face
ta de dicionarista a que primordial
mente se premia nesta ocasión. Co
mo autor dun importante diciona
rio é unha persoa que dedicou a 
súa vida a recoller palabras e a ana
lisar o seu significado, isto é_, Eladio 
Rodríguez é un lexicógrafo, un in
vestigador da lingua, en último ter
mo, un lingüista . 

Mais xa non é este o primeiro caso 
en que un autor fundamentalmente 
lingüista foi obxecto de 'homenaxe 
por parte da Acidemia como repre
sentante, aínda que só sexa por un 
ano, das letras galegas. Podemos ver 
un precedente en Marcial Vallada-: 
res, se ben este con maior proxec
ción literaria por ser o autor da que 
pasa por ser a primeira. novela en 
lingua galega. Ora ben, Valladares é 
así mesmo autor do mellar e máis 
completo dicionario do século XIX, 

para alén de ter elaborado unha gra
mática a fins-dese século, aínda que 
se non chegou a ver publicada até 
1970. Por 'outra parte, non hai 

--moitos anos que a figura escollida 
pQla Academia foi Ferio Couselo, 
quen se dedicou ao campo da inves
tigación na documentació.n medie
val, sen obra de criación literaria re
coñecida. E este ano pasado, o sim
bólico 2000, foi dedicado a Manuel 
Murguía, nunha decisión longa
mente reclamada por uns e rexeita
da ou adiada por outros por pro
priamente este autor non posuír 
obra escrita en lingua galega salvo 
algúns textos máis ben episódicos. 
Mais finalmente a dedicatoria do 
2000 a M urguía semella ter sido 
obxecto de unánime aceitación da
da a súa extraordinaria relevancia 
na cultura. galega e na defensa da 
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nosa lingua. Mesmo parecía un cer
to contrasentido que quen pasou 
por ser o "Pauiarca das Leuas Ga
legas" non puidese ser considerado 
como figura central das mesmas 
durante urt ano. Aínda así, non se 
rompe con Murguía a condición 

lóxica de un autor posu1r obra es
crita en lingua galega -certamente 
ben escasa neste caso. Mais se al
gunha figura era merecente dunha 
interpretación xeneros~ deste prin
cipio esa era, sen dúbida, a de quen 
soubo sentar as bases teóricas fir-

mes para a afirmación da nosa 
identidade nacional, para a recupe-~ 
ración da nosa literatura e para a 
dignificación da nasa lingua. 

Non constitúe, pois, o caso de Ela
dio Rodríguez unha excepción 
dentro da traxecroria seguida pola 
Academia para. o nomeamento das 
figuras a que se ha dedicar cada 
ano a festividade das Letras Ga
legas. E tampouco semella unha 
inxustiza ou un desacerto tal elei
ción nesta ocasión. Primeiro, por
que ser un estudioso da lingua ga
lega -e o esrudo das palabras é un 
labor fundamental dentro dos es
tudos lingüísticos- non deb.e ser 
considerado demérito senón todo 
o contrario: as nosas palabras cons
titúen a base das nosas letras, en
tendidas estas, en sentido metafóri
co, como o conxunto de textos que 
conforman a nosa tradición escrita; 
entanto conservarmos as nosas pa
labras, preservaremos a posibilida
de de termos wihas letras de noso. 
N este sentido, lexicógrafos e gra
máticos contribuíron a estabelecer, 
en tempos difkeis e con extrema 
escaseza de meios técnicos ou ma
teriais, as bases que hoxe nos per
miten seritfrmonos orgullosos dun
ha rica tradición literaria e mirar
mos con esperanza cara ao futuro. 
Claro está que nesta liña ao nome 
de Eladio Rodríguez habería que 
acrecentar ouuos como o de Saco 
Arce, Lugds Freire, Leandro Carré 
Alvarellos ou Carvalho Calero. O 
primeiro, por exemplo , é autor 
dunha gramática modélica para o 
seu tempo, entre ourros conuibu
tos, e o último une á súa faceta de 
lingüista a de estudioso da nosa li
teratura e a de autor dwiha rica e 
variada produción literaria, que o 
converten nunha das figuras so
branceiras das leuas galegas no sé
culo que vén de conduír. 

En segundo lugar, Eladio Rodrí
guez estivo vinculado á Academia 
Galega desde o seu inicio, desempe
ñou nela un papel moi activo como 
secretario e presidente a determina
da altura, e procurou contribuir a 
dar cumprimento aos obxectvivos 
fixados por esca institución para a 
lingua galega. En 1904, segundo 
nos informa Xoán Carlos Lagares, 
forma parce do grupo de persoas 
que, como futuros académicos, van 
nomear Murgufa como presidente 
da corporación na Casa do Consu
lado da Coruña. Este afirmará no 
discurso lido por Banet Foncenla en 
1906 na sesión inaugural da Acade
mia que esta nace para defender a 
lingua galega, para recoller o seu 
verdadeiro léxico, para dar a cofíe
cer a súa gramática e para afirmar a 
existencia de Galiza, para alén de 
reincidir en que o idioma é a carac
terística esencial da nacionalidade 
galega. O proprio Murguía xa tifia 
insitido nalgún artigo de imprensa 
sobre a necesidade dun bon dicio
nario galego. Eladio Rodríguez, tes
temuña directa da fixación deste 
obxectivo por parte de Murguía, 
apesar de, con seguridade, ter ingre
sado na Academia como poeta, vai
se pór á inxente tarefa de elaborar 
ese "bon dicionario" que a propria 
institución non foi quen de realizar. 

Por último, o autor ten o grande 
mérito de elaborar ese magno di
cionario encliclopédico que veu 
pór o ramo a todo o labor lexico
gráfico precedente, podéndomos 
afirmar que nel non só se recolle a 
práctica totalidade dos contributos 
dos lexicógrafos do século XIX e da 
primeira met:rde do XX, senón que 
acrecenta o caudal léxico dicioana
_riado dunha forma moi conúderá-



• 

bel (se o diconario rnáis completo 
do XIX, o de Marcial Valladares, se 
aproxima das 11.000 entradas, este 
pasa das 45.500). Se ben é ceno e 
natural que o autor se aproveita 
dos dicionarios precedentes (Ro
dríguez, Cuveiro, Valladares, Ir
mandades), de recollas vocabulares 
paniculares (Pintos, Leiras, Norie
ga, etc.) ou inclusive dos materiais 
da propria Academia para a elabo
ración do seu inacabado diciona
rio, como nos explica Ramón Ma
riño, non é menos certo que no di
cionario enciclopédico de Eladio 
Rodríguez se inclúen miles de pa-

L • 1 

peletas recollidas polo al!lor (arre
dor dunhas 15.000 cuartillas se
gundo cálculos citados por este es
tudioso), nunha inxente tarefa a 
que dedicou aproximadamente 40 
anos da súa vida, desde fins da pri
meira década do século XX até 
1949, ano do seu pasamento. 

Ben merece, en consecuencia, Ela
dio Rodríguez a honra desta distin
ción no primeiro ano do século 
XXI, pois que el ramén honrou as 
nosas letras co seu cultivo literario e 
sobretodo preservou non só unha 
boa parre do léxico do século pre-

• B • 

cedente, senón tamén modismos, 
refráns, notas etnográficas e infor
macións diversas, recompiladas no 
seu dicionario, que hoxe contribú
en de forma decisiva a conservar
mos a nosa memoria do· pasado e o 
noso rico patrimonio cultural e lin
güístico. Neste autor tamén se debe 
simbolizar o ·recoñecimento a todas 
aquelas persoas, que se ben non al
canzaron a notoriedade que ·outor
ga unha brillante obra de criación 
literaria, dedicaron parte da súa vi
da a traballaren pola conservación, 
pola difusión e pola dignificación 
da nosa lingua e da nosa cultura. • 
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Un tesouro cultural en tres volumes 

ha palabra. Por outra banda, a fal
ta de atención e de consulta non 
só ós diccionarios de referencia e 
anteriores, que tanto se lle apón 
como tacha ó bo de D. Eladio, 
que ben lle viría ó prologuista 
desee diccionario · que estarnos a 
comentar, M. Gonzálei González, 
que di: Case tódolos días escoitamos 
enunciados incorrectos do tipo *O 
presidente dimitiu ó adestrador ... 
Pois ben, no diccionario da RAG 
e do ILG do ano 1990, no que M. 
González González figura como 
un dos seus coordinadores, pode
mos ler na entrada demitir: O pre
sidente demitiu ó ministro. ¡Canto 
estrafiámos ese costume de D. 
Eladío e dos lexicógrafos clásicos 
de teren en conta os diccionarios 
anteriores e mesmo de os leren 
con atención! Por outra banda, a 
lectura atenta dos diccionarios 
permitiría non caer nos erros en 
que seguen a cae-los diccionarios 
galegos. Hai anos demostramos 
que o diccionario escolar de Xerais 
era, malia o laudatorio prólogo 
que levaba de A. Santamarina, un 
bo repertorio para elaborar un 
diccionario de erros do galego, 
que non de dúbidas. O último 
producto de Xerai.s, tan útil pola 
cantidade de entradas que intro-
4uce e mesmo normativiza, segue 
a caer no mesmo erro; na prímeira 
páxina do diccionario, no A, apa
rece delantal na definición de aba
da. Na entrada delantal esta pala
bra aparece co asterisco de inco
rrección e proponse no seu canto 
mandil Sen sairmos desta primei
ra páxina defínese dbaco con a ar
quitrabe -feminino-, que, sen 
embargo, na entrada correspon
dente aparece como s.m. Por cer
co, no diccionario da RAG arqui
trabe rexístrase como feminino . 
N outros casos hai erros como o 
que aparece na entrada exócrino, 
que máis parecen propios de 
alumnos malos de COU, ca de le
xicógrafos que están afeitos a ler e 
contrastar diccionarios: defínese 
esta palabra con secrección, por 
dúas veces; unha delas, para que 
resulte máis rechamante, separan
do os dous ces en final de lifía se
crec-1 ció n. O tan deostado por 
pouco rigoroso D. Eladio non ca
ía nestas aberracións. Sempre se 
lle apón que é fiel seguidor do in
completo diccionario da RAG da~ 
queles tempos, que só chega a pa
labra cativo. Que ben nos vida 
que os lexicógrafos actuais presta
sen esta atención ós productos 
académicos e mesmo non acadé
micos, que tanto parecen gabar 
pero tan pouco ler. Por iso, siga
mos a D. Eladio e leamos e asu
mamos todos cantos diccionarios 
caían nas nosas mans , especial
mente os académicos e os de re
ferencia. 

• RAFAEL CHACÓN CALVAR 

• MANuEL RonRfGUEZ ALoNso 

Ó Diccionario Enciclopédico gale
go-castelán de Eladio Rodríguez 
González, o don Eladio, bótaselle 
enriba a chata de que. ten en conta 
tódolos diccionarios anteriores e 
que m<;.smo os inclúe. Calquera le
xicógrafo profesional sabe que ten 
que ter en conta tódolos dicciona
rios anteriores, porque os dicciona
rios poden ter defectos, e para si
nalalos está a crítica lexicográfica, 
pero é tamén un principio empíri
co da lexicografía práctica que non 
hai diccionario malo. 

Don Eladio parte da tradición dos 
diccionarios anteriores, como fixo, 
por exemplo o Diccionario de Auto
ridades da Real Academia Española 

· e como fan tódolos .autores de dic
cionários, c<;mféseno ou non. Non 
ter en conta a obra anterior, non 
examinala, é unha soberbia que nos 
fai caer no erro. E na lexicografía 
galega actual, antes de redactarmos 
un diccionario novo, ben nos viría 
consulta-los que xa ternos. 

Un dos grandes logros da lexico
grafía galega posterior ós oitenta 
foi, desde o noso punto de vista, a 
modernización da técnica da defi
nición que supón o diccionario da 
RAG do ano 97, pois trata de 
cumprir, outra cousa é que o faga 
pois iso non sempre resulta fácil e 
sábeo quen ten traballado na con
fección de diccionarios, a lei da si
nonimia entre definido e defini
ción, así como o sinalamento na 

. definición do contorno da acep
ción. Toda a lexicograffa moderna 
considera básicos estes dous prin
cipios. Sen embargo, diccionarios 
posteriores ó da RAG do 97 non 
teñen en conta esta aplicación na 
lexicografía galega: · e seguen defi-

- nimde>J cunllii.Jabsoluta··falta ·de ri-
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gor técnico lexicográfico: o exem
plo máis característico é o recente 
Gran Diccionario Xerais da Lin
gua. Este diccionario segue coa 
vella técnica de Aplicase a, Dise de, 
Nome que recibe ... e similares; non 
sinala os distintos suxeices ou 
complementos das diferentes 
acepcións ou non marca o réxime 
preposicional dos verbos. Certa
mente un verdadeiro paso a atrás. 
Por outra banda, este diccionario, 
que se proclama seguidor da nor
mativa e dos seus últimos cam
bios, descpñece en gran medida os 
cambios .introducidos polo 
DRAG do 97: entre outras cousas 
dá ciste e quiste como termos co
rrectos árnbolos dous, considera 
que apare/lo e aparato non son si
nónimos en ~anto conxunto de ór
ganos, utiliza a nornendatura es
pañolista voltio, vatio/watt, etc. 
cando a RAG propón volt, watt, 
etc. Mesmo ofrece a forma acadé- . 
mica volt co asterisco de incorrec
ción. 

O descoñecernento e a falta de 
atención ós diccionarios académi
cos non son desculpables nos die-

cionarios que se proclaman nor
mativo-descritivos, nin nos de Dú
bidas. 

O Diccionario de Dúbidas da Lin
gua Galega de Galaxia tampouco 
considera as propostas acadé
micas. Nesta mesma liña de falta 
de consulta da norma académica 
móvese tamén o Diccionario de 
uso para a comunicación de P.No
vo Folgueira, malia proclarmarse 
fiel seguidor e consultante da nor
ma académica e dos seus dicciona
rios: propón ·corno substituto de 
reiniciar, que considera verbo ine
xistente no VOLGA, reanudar, 
dado como incorrecto en toda a 
tradición normativa recente. 
Ofrece, por outra banda, como 
correctos acné, menopausa, guaris
mo, suxerenci¡I,, etc. no canto dos 
correctos académicos acne, meno
pausa, algarismo, suxestión... Con
sidera, contra o DRAG do 97, 
que pazo e palacio non son sinóni
mos e non sabe que no DRAG 
non existe a oposición síncope/sín
copa, senón que !Íncope vale tanto 

·para' perda do coñecemento como 
para perda de sons no interior dun-

Don Eladio e 
a cultura popular 

Don Eladio inclúe no seu dicciona
rio cantidade de .información etno
gráfica, refráns, notas históricas, 
etc. Pero ademais ten é un bo re
pertorio de cántigas populares ou 
mesmo de locucións. Neste sentido 
o D. Eladio foi fome de dicciona
rios modernos corno o Diccionario 
dos nomes galegas dirixido por X. 
Ferro Ruibal. Moitos dos refráns, 
tradicións ou cántigas que aparecen 
neste utilísimo diccionario están no 
D. Eladio. 

Aspecto moi importante dunha 
lingua é a fraseoloxía. As locucións 
ou frases feítos constitúen o celme 
da lingua, pois moitas veces resul
tan totalmente intraducibles e son 
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. expresión viva da lingua e c'ultura 
populares. Moitas das locucións 
que aparecen nos dous mellores 
repertorios de fraseoloxía galega 
-Así falan os galegos. Fraseoloxía da 
lingua galega e Dicionario fraseoM
xico galega- están testemuñadas no 
D. Eladio. Coñecedor do labor et
nográfico de N6s e do Seminario 
de Estudos Galegos, así como el 
mesmo investigador do folclore e 
da cultura popular, don Eladio 
q uixo recoller no seu diccionario 
todo o que se sabía daquela sobre 
estes temas. 

Os diccionarios non son só unha 
obra lingüística senón que son a 
obra que fixa e establece o tesouro 
cultural, etnográfico e histórico 
dun pobo. O diccionario non só 
explica o significado das palabras, 
senón que se converte no libro de 
referencia para a comunidade, 
pois alí está comida, ademais da 
propia lingua, os costumes, as tra
dicións, a hisroria, en definitiva, é 
a expresión escrita e codificada, 
aceptada socialmente, de todo 
aquilo que constitúe a identidade 
propia dun· pobo e que une os 
membros deste pobo nun pasado 
común , nunha mesma língua, 
nunha cultura e mesmo nun pro
xecto de futuro común e ata vi
sión propia do mundo. Isro é que 
moveu a D . Eladio a recoller cen
tos de palabras , rradicións, re
fráns, vellos cosmmes que estaban 
a desaparecer: estaba, posiblemen
te sen decatarse, a crear unha 
conciencia galega, baseada non só 
na lingua, senón tamén na histo
ria, na literatura ou nun futuro 
que conservase esta lingua e estas 
tradicións, mesmo cambiándoas 
ou adaptándoas ós novas tempos, 
pero sempre sen esquecelas. 

A linguaxe literaria 

Unha das grandes eivas que pre
sentan os diccionarios galegos ac
tuais é o tratamento da linguaxe 
literaria. O gran período de reno
vación léxica da literatura galega 
(1916-1936) non é re.xistrado po
los diccionarios galegos normati
vo-descricivos máis habituais. Xa 
hai anos D. Manuel Seco, gran fi
gura da lexicografía peninsular, 
afirmaba que os diccionarios gale
gos non lle servían para le-los clá
sicos da literatura galega. En van 
se buscarán en moitos dos diccio
narios galegos lusismos emprega
dos por grandes escritores galegas 
do período 1916-1936 como iso
lar, anseio/anceio, asa/aza e tantos 
ourros. Cando aparecen, se isto 
ocorre, sinálase, sen máis que son 
termos incorrectos. O mesmo oco
rre con moitos sentidos abstractos 
que toman na linguaxe literaria ou 
mesmo filósófica vencellar, vence
llo, encetar, esculcar, escula, engado 
e tantas outras. O mesmo poderia
mos dicir de moitos arcaísmos. 

Todas estas fórmulas de enrique
cemento do léxico galego que leva
ron a cabo premetidamente os es
critores galegas desapareceron de 
moitos dos nosos diccionarios ac
tuais ou figuran como algo ir.co
rrecto, rexeitable, como propio de 
malos escritores, sen ter en conta 
que o usaron os nosos· clásicos. D. 
Eladio recolleu todo este léxico, 
mesmo levantou act:;i. del e en moi
tos casos ata con indicación do au
tor en que aparecen. Xa que logo é 
arxente que os diccionarios gale
gos recuperen o léxico literario, 
a.mnistiando este léxico do asteris
co ou da consideración de inco
rrecto. Ahonda con dicir que é un 
termo ou unha acepción que per-

tence á lingua literaria e ata se po
den engadir observacións sobre a 
súa conveniencia ou non nun re
xistro espontáneo ou que non sexa 
literario. Pero nunca esquecelos, 
cambialos, estigmatizalos ou des
prezalos. De novo, D. Eladio sér
venos de mestre, pois, como xa vi
mos, recolleu con cariño todo este 
léxico literario, mesmo sinalando 
as fontes. O qtae non se pode facer 
é trata-lo noso léxico literario co 
desprezo que del fai o Gran Dic
cionario Xerais da Lingua que defi
ne verba na súa acepción literaria: 
3. por ext. Tense empregado con 
pouca propiedade co sentido de pa
labra. Fíxense ademais no dicia
mos antes sobre a falta dunha téc
níca da definición rigorosa neste 
diccionario. O Dicionario Básico 
da Lingua Galega recolle como 
normal o sentido d~ palabra e des
de A. M. de la Iglesia é palabra co
mún en tódolos grandes escritores 
galegos. 

Cando non hai desprezo, hai un to
tal descontrol: o citado Gran Dic
cionario Xerais da Lingua admite 
sen marca ningunha de pertencente 
á linguaxe literaria conquerer, pero 
rexeita cori asterisco de forma inco
rrecta *vegada. 

Tres libros fundamentais 

O D. Eladio non é un diccionario 
manual. Os seus tres volumes, así 
como o seu prezo dificultaron, lo
xicamente, a súa difusión. Pense
mos que daquela o galego tam
pouco se usaba no Ensino nin nos 
ámbitos en que hoxe se emprega. 
Sen embargo, o diccionario de D. 
Eladio é a base do diccionario 
manual habitualmente utilizado 
no remate dos sesenta, nos seten
ta e boa parte dos oitenta, o Dic
cionario galego-castelán, de X.L. 
Franco Grande, do que recente
mente, aseguraba C. Casares, que 
se venderon máis de 100.000 
exemplares. 

Xa que logo, o labor de don Ela
dio non foi inútil nin baleiro. 
Lembremos que moitos dos que 
agora andamos a redactar libros 
de galego ou nos ocupamos destas 
materias no remate dos anos se
senta e setenta ucilizabamos tres 
libros que foron básicos na nosa 
formación: o diccionario de Fran
co Grande, xa citado, a Gramdtica 
elemental del gallego común de R. 
Carballo Calero e O que c6mpre 
saber da lingua galega, de Alonso 
Montero, para a historia e socio
lingülstica do galego. 

. Os diccionarios 
do galego e o futuro 

A crítica que se realiza ós diccio
narios non supón, como algúns 
adoitan entender de forma preci
pitada, que se desprecen os dic
cionarios analizados. A lexicogra
fía galega está nun gran momen
to. Diccionarios como os de Xe
rais, Do Cumio ou Galaxia pro
porcionan un número de entradas 
valiosísimo e a súa achega neste 
eido nunca llela agradeceremos 
bastante. Cónípre tamén sinalar 
que todos parten desa obra que 
todos consultamos, aínda que non 
estea publicada en libro, o Voca
bulariO Ortográfico da Lingua Ga
lega, obra basicamente do Institu
to da Llltgua Galega. Sen eles se
ría imposible, por exemplo, a re
dacción de libros de física, mate
máticas, bioloxía, historia, etc., 
para o ensino. Que os critiquemos 
nalgúns aspectos non quere dicir 
que non os valoremos e os usemos 
a diario. Mesmo o Gran Dicciona
rio Xerais da Lingua supera en en
tradas científico-técnicas a moitos 
diccionarios do español gabados 
pola súa amplitude nas entradas. 
Por outra banda, a crítica de dic
cionarios que se fai no ámbito do 
españolé inexistente. Ata na críti-

. ca lexicográfica lle levamos neste 
momento dianteira a unha lingua 
como o español. Incluso a lexico
grafía escolar galega que parte de 
diccionarios castelás -porque son 
diccionarios onomasiolóxicos-, 
como Santillana, Xerais da Lin-
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gua, son mellores cós seus irmáns 
maiores, os casteláns, e serviron 
para demostrar que o castelán xa 
non é lingua teito do gal.ego, pois 
en galego pode dicirse todo o que 
se di en castelán, francés, inglés, 
etc. Lembre.Q1os que aínda hai 
xente coma o Sr. Lodares ou aca
démicos da Española e.orna D. 
Gregorio Salvador que consideran 
que linguas coma o catalán, o vas-
co ou o galego non teñen capaci
dqge para expresaren a riqueza e 
complexidade do mundo te.cnifi
cado. actual. Os diccionarios da 
RAG, especialmente o último, 
abren unha nova época na lexico
grafía galega, malia os erros que 
ternos sinalado, especialmente na 
técnica da definición, na explica
ción do réxime preposicional, na 
exemplificación das acepcións ou 
na redaq:ión das palabras gramati
cais como se, que, etc. Por outra 
banda, á forza de erros, loitas, crí
ticas e discusións, existen hoxe en 
Galicia xa non só lexicógrafqs in
dividuais, senón equipos de lexi
cógrafos coa experiencia suficiente 
para elaborar un diccionario do '"' 
galego que pode igualar, senón su
perar, o que confeccionou Seco 
para o castelán. Cómpre para iso 
aunar esforzos, elaborar un plan 
ríxido de redacción dese dicciona-

0 rio, que ha ser un diccionario que 
teña en conta a situación de diglo
sia do galego e a súa historia, que 
non desprece a lingua literaria, 
etc. Por outra banda, este diccio
nario referencia do galego, necesi
ta, como é lóxico, unha condición 
previa: ~n acordo normativo. 

, Non se pode redactar un dicciona
rio do galego, como se fai actual
mente, ignorando solucións que 
están na lingua oral e escrita como 
as que propón a chamada Norma
tiva de mínimos, que canta con 
tantos seguidores na prensa, na 
creación literaria, partidos políti
cos, asociacións culturais e a prol 
do galego ou entre o profesorado. 

o tesouro cultural, · 
etnográfico e 

histórico 

Este diccionario, sen dubida nin
gunha, acadaría a aceptación social 
que civo e aínda teri o D. Eladio. 

Para rematarmos, sinalemos que na 
actualidade, sen embargo, estase a 
producir unha revisión crítica da . 
lexicografía ·galega tradicional, aus
piciada mesmo pola Real Academia 
Galega, que na súá publicación Ca
dernos de lingua ben dedicando am
plos espacios ó estudio da ·lexico
grafía galega tr4dicional xa nun ton 
novo e digno de agradecer, ou mes
mo os traballos dirixidos pola pro
fesora Sánchez Palomino sobre a 

dun pobo. 

1.. hisc_o,ria,4a, l~fograf_fa galega. + 
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UANADOR Df PAWW _ -

ANOSATERRA 

Home·recordo 
• XoAN CAR.Los LAGARES 

Como é sabido, cando no mes de 
marzo de 1963 os académicos Ma
nuel Gómez Román, Xesús Ferro 
Cousefo e Francisco Fernández del 
Riego .. propuxeron consagrar a data 
do 17 de maio como "Día das Le
tras Galegas", conmemorando o 
centen.ll'io da publicación dos Can
tares Gallegos de Rosalía de Castro, 
era a súa intención instituíren un 
día dedicado ao libro escrito en lin
gua galega. Evidentemente, a pro
pria situación da nosa cultura ca-

A súa peripecia 
Vital ite penn ' 

trmannos tamén 
a biografia dunha 

xeración que 
marcou dun xeito 
transcendental a 

nosa historia. · 

rregou desde os primeiros momen
tos esta data de contido reinvidica
tivo; o uso literario do galego, que 
renace no século XIX da mart de es
critores comprometidos cun proce
so. de construción identitaria, de
pende, é claro~ da propria saúde so
cial do idioma. Nos últimos anos, 
no entanto, coa institucionali
zación da data, mesmo coa inven
ción do novo feriado, difúndese 
desde o partido gobernante un 
marco de pensamenco que mesmo
nega a existencia do conflito lin
güístico coa "novidosa" teoría do 

"bilingüismo harmónico". Así mes
mo, a cuestión da lingua galega fica 
comodamente situada ao carón 
doutras realidades discriminadas 
que tamén precisan do seu día para 
a liturxia das boas intencións. 
Mais, como é lóxico, quen vive eri. 
galego non precisa de día nengún 
para enfiar evocacións amorosas. 
Neste contexto, o "Día das Letras 
Galegas" responde cada vez roáis á 
imaxe con que fora concebida, cada 
vez é roáis un día do libro galego, 
co esforzo das editoras por publica
ren ou republicaren o maior núme
ro posíbel de obras d~/sobre o au
tor homenaxeado. 

Ése labor de estudo e difusión con
segue, ás veces, recuperar para : 
memoria colectiva.a figura de escri
tores que, vítimas das peculiares 
circunstancias que padecemos, non 
ti.fían alcanzado o recofíecimento 
merecido. ¿Está a acontecer isto 
con Eladio Rodríguez González? 
Cando menos, nesa vontade de re
memoración (ou, mellor, de anag
nórise) parece que debemos enca
drar o feíto de o ano 2001 lle estar 
dedicado a don Eladio, . un escritor 
pouco co.fiecido, autor do monu
menrar Diccionario Enciclopédico 
Gallego-Castellano. Neste sentido, é 
lóxico (e de xustiza) que a Acade
mia, cuxa ponencia de lingua cen
tra grande parte do seu traballo na 
lexicografía, lembre a figura dun 
home que ~n paciencia e en solita
rio, con todas as limitacións que o 
seu tempo impufía para o esrudo 
sistemático do galega, construfu o 
dicionario de que beben, en maior 
ou menor medida, todos os actuais. 

Canto á súa poesía, posibelmente o 
feíto de boa parte da súa obra ser 

reeditada facsimilarmente demostre 
que está a ser lida desde o presente 
só como documento testemuñal, 
como patrimonio cultural envelleci
do que xa pouco nos di. Non pare
ce que vaiamos descobrir un poeta. 
Pola contra, do noso ponto de vista, 
a peripecia vital de Eladio Rodrí
guez González permite trazarmos 
tamén a biografía dunha xeración 
que marcou dun xeito transcenden
tal a nosa ~scoria, polo que só en
xergándomos as circunstancias polí
ticas e sociais que o rodearon pode
remos encender cabalmente a súa 
obra lingüística e literaria. Neste 
mesmo sentido, vexamos o que pu
blicaba Antón Valcarcel en A Nosa 
T erra o 20 de xullo de 1917: "Ela
dio Rodríguez é un home-recordo. 
Cahdo o oídes falar vos acordades 
do poeta; cando ledes os seus versos 
pulidos, soaves, se vos acende a 
lembranza do home sereio, bonda
doso, modesto ... ¡Ditosos os homes 
que de cote alimentan o recordo de 
iles, nos demáis! Son íntimos, son 
consubstanciaes en todol-os espri
tos. Vos non delumarán; pro, non 
morrerán xamáis na vosa memo
ria ... Vos non cegarán c'un respran
dor de fogo fátuo; ~~s, nunca se 
apagarán en vosoutros . 

Desexamos, enfin, que o (re)cofieci
menco da nosa historia política e 
cultural non avance a golpe de deza
setes de maio, de conmemoracións e 
aniversarios, e que o non pouco di
fíeiro destinado á investigación se 
destine á contratación (sen precarie
dades) de persoal que ordene e di
vulgue racionalmente todo ese patri
monio documental que aínda rc
pousa amoreado nos sotos de biblio
tecas públicas e privadas ou nos lo
cais da propria Academia. t 



Ninguén se atreveu a tanto 
• XL. FRANCO GRANDE 

Ben mirado, e sobre todo ben situa
do no tempo, debemos recofíecer 
con respecto que o "Diccionario 
Encilópedico Gallego Castellano" 
de D. Eladio Rodríguez González é 
unha obra nada común na biblio
grafia galega. Tan pouco común 
que máis ben haberfa que dicir que 
é única, sen parella posible no en
tón esmirrado mundo bibliográfico 
galego. Ninguén acomerera a crea
ción ou publicación dun dicciona
rio enciclopédico galego. Porque as 
duas cousas resultaban moi di.6.ciles 
por entón: dificil era a creación dun 

diccionario desas carcrerísticas -po
lo xeral, labor que excedía do traba
llo individual dunha soa persoa- e 
moi difícil tamén a súa publicación, 
xa que supoñía un verdadeiro inves
timento naqueles tempos, non sem
pre doado de acadar. · 

A primeira dificulcade superouna 
plenamente D.' Eladio 6 consagrar 
toda a súa vida á elaboración desta 
obra que eu non dubido en cali
ficar de monumental. Porque nun
ca Galicia contou con tanta noticia 
organizada en diccionario sobre o 
seu idioma, con referencias do seu 
presente e do seu pasado, dos usos 

cotiáns do mesmo, ou tamén dos 
literarios de onte e de hoxe, sen es
q uecer tampouco as aportacións 
herdadas de diccionarios e vocabu
larios que lle precederan no tempo. 
U nha idea material do inmenso la
bor que D. Eladio desenvolveu 
eran as mesmas de folios por el ma
nuscritos, ben atados cunhas cor
das, que tantas veces vin sobre a 
mesa braseiro de Ramón Piñeiro, 
en Xelmírez, 15-4°, xa cando fora 
decidida a súa publicación. 

Pero a idea máis importante é a que 
un se vai fu.cendo segundo bota man 
do Diccionario, sempre eficaz no 

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2001 
ELADIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

O Departame.q.to de Filoloxía Galega da 
Universidade de Santiago de Compostela, co gallo 
do Día das Letras Galegas de 2001, adicado 6 
lexicógrafo Eladio Rodríguez González, preparou 
un volume especial onde se publican os seguintes 
estuclios: 

•Os lexicógrafos galegos. Historia dunha 
profesión. 

Antón_ Santamarina. 

• A elaboración do JJiccionario 
Enciclopédico Gallego-Castellano. 

Maria Álvarez de la Granja e Ernesto González 
Seoane. 

•Pintores d'Almas (1917-1919);Poemario 
. disperso de Eladio Rqdríguez González. 
· Edición e estudio de Ramón Mm·iño Paz. 

U nha análise detallada da obra de Eladio 
Rodríguez, na que se inclúen varios manuscritos 
do autor, que nos achegarán á obra deste 
imprescindible lexicógrafo galego. 
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crarexamento do concepto que un 
procura, case sempré arroupado por 
unha manchea de exemplos tirados 
da vida mesma -ou da historia da 
lingua; que tan1én forma parte da súa 
vida. Como gran coñecedor que D. _ 
Eladio foi da lingua oral, no seu Dic
cionario sempre quedou unha force 
pegada do seu uso coloquial, vivo, 
enxebre -na mellor acepción ·da pala
bra. E deixouna de dobre maneira: 

· recorrendo ó uso abundante das fra
ses feitas, dos modismos abverbiais e 
dos refráns -os decires "callados e 
luidos" de que falaba Aquilino Iglesia 
Avarifío en referencia a Leiras Pulpei
ro-, materiais nos que, con ben pou
ca atención, é doado chegar a ter un
ha idea · dos auténticos usos do idio
ma, usos que veñen de moi lonxe, 
que se aplicaron a moi Cliversas n~-

. sidades expresivas e de comunica
ción, nas que se foron poñendo a 
proba, e que deica hoxe foron a fome 
pri.p.cipal de cwtivo da nosa lingua: 

Paiéceme que queda claro', ou iso 
quixera, que D. Eladio construíu es
ta magna obra partindo de dous sa
beres moi diferentes, pero conco
rrentes, e tamén indispensables. Por 
unha banda, acredita un bo coñece
mento de materiais cultos, antigos e 
modernos, sobre a lingua nosa, e re
corre a esas fontes históricas cando 
mellor lle parece ou cando pensa que 
debe facelo, e así deixa constancia de 
que recorre á "Crónica Troyana", a 
tal autor ou a cercos vocabularios e 
documentos varios. Pero, por outro, 
revélasenos verdadeiro erudito no to
cante 6 galego vivo, á fala usual, ó 
dicir de cada dia. E aquí é onde, por 
veces, se nos mostra dunha erudi
ción pouco común, afeito ós estu
dios etnográficos e lexicográficos, di.:. 
recto coñecedor da Galicia rural do 
seu tempo. Ahonda con coller cal
quera dos tres volumes, abrilos por 
onde se que4'a e escolller ó chou a 
entrada que nos pareza para pofíer . 
de manifesto canto estamos dicindo. 
Porque este Diccionario acocha o te
souro máis preciado da espiritualida
de galega: a nosa lingua en acción, 
non mo~ ou clasificada, senón en
xercada no. dito, na frase, decorrendo 
"dun xeito seu acostumado e natu
ral" que diría o poeta do Courel. 

O esforzo foi tan grande que antes de 
D. Eladio ninguén se sentiu con for
zas para acometelo. Nin despo~ del, 
que x~ resultaría moito máis doado, 
tendo en conta os medios con que ho
xe contamos, tanto tecnolóxicos como 
humanos. E sen ningún deses medios, 
só co seu traballo teimoso de cada día 
e coa fe que nunca ll~ falcou ós homes 
da súa xeración (que tamén nisto nos 
poden ensinar moito hoxe mesmo), 
compuxo unha obra imprescindible 
que, para levala a cabo, ben compría 
un equipo enteiro de estudiosos: Pero 
-tampouco debemos esquecelo- algo 
semellante fuera Risco coa Etnografia, 
Cuevillas coa Prehistoria, D. Ramón 
coa Xeografía. .. . 

. . . 
Por todo iso, cústame tanto trabal.lo~ : : 
.admitir a posibilidade de que se :. 
poida discuti-la oportunidade, e 
aínda a xustiza, de que o <lía das Le
tras Galegas desee ano se consagra a 
D. Eladio Rodríguez González. 

A segunda dificultade para que este 
Diccionario se fixera realidade total 
era contar co investimento necesa
rio para editalo. Nos últimos anos 
do década dos cincuenta non se po
día pensar en acomete-la empresa. 
Por iso foi idispensble a aportación 
económica dos galegos emigrados, 
concretamente da Casa de Galicia 
de Caracas e do activismo ilusiona
do e patriótico de Silvio Santiago. 
Pena que D. Eladio non o vise.+ 
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A antropoloxía no Diccionario 

Sentados, 
Vilar Ponte, 

Picallo, 
Senra, 

Adelardo 
Novo, Eladio 

Rodríguez 
Gonmle:re 

Manuel 
Casás. 

• FRANCISCO CA.Lo LOURIDO 

Hai moitos anos qq.e herdei unha al
faia para a miña biblioteca: o Diccio
nario Encidopédico Gallego-Castd/,arto 
de D. Eladio Rodríguez González. 
Decateime axiña de que aqueles tres 
tomos verdes eran moito máis ca un 
Diccionario, pois que neles se atopaba 
toda a Galicia tradicional, e aínda a 
súa arqueoloxía, a súa arte, .ª s~ botá
nica, os seus minerais e tantas outras 

· cousas. Ó prll.neiro des.acqugábame . 
ver que na entrada _"J~.ío", así;· como se 
fos~·natúral, .contábase ¡¡.quel feíto que 
motivaría que. a·un,roinano 6 'alc:túria-:' 

;·._ ·pi.ji·,O Gala1~;.' eertafu.ehte, &1t~r~ 
~eico de' fa~f non había ' marieira~e 

. •. procurar -dat.Q~, polo' que decidfn po-
' : Jieini~-a'. lér tpmo a "romo, pnnciplan-

: do polo oarroco prólogo de D. Ra-
i· : ·món Otero Pedrayo, coas súas ousa"."". 

1 
:: das metáforas· que chegaron a trans

foroiar as verbas en dor.pas. -Lldo así, 
ve.rha a verba, foi como realmente '..'.: .. 

· ~ ch~ei a apreciar a enormidade da ri
: · rqúez!l : extralingüíst~ca. da! obra .. Alí . 

· _. dentro estaba ·todo. , E, aínda .. máis> alí
dentro estaba a base decase ·tOdo-~' te-, 
ño que r~ecelo, <>S-esérí~ claigiliis · 
patrucios st#nron un salsanico, ó cern- · · 
po que estes ·se fue amosarorr máis fu
bles e humanos. Ben sei que non se 
adoita citar os diccionarios, pero cam
pouco é usual que eStes ~ base de 
artigos e partes de libros. moi ben me
nos extensas que as entradás. que lles 
serviron de fome . . Chegqei á conclu
sión, doa~ente verificable_, de que 
todo o· que quixera .a9legarse p .cofíe-

. -. : cemento~cl<;1 _ 1nuq.d6 Cural g<l;lego, po
derla fu.~o ien necesidade de saír das 
páxinas do Dicdorut:tio. · 

Ó lelo de vagarifí.~, folla a folla, segufu ' 
acopando cousas curiosas onde menes' .. 
as supofífa. ¿Como fa p~ns~ que~· 
entrada "Descontar" se m~. explieara o 
xeito de curar as loiribrigas o~ o -lum
bago?, ¿qu~ agarfuía ·na voz "Mu-

Na ller" un conto marabilloso? ... A pri-
inauguración meira lectura seguirían oucras, pero 

do 
monumento agora xa na procura de asuntos concre-

a Rosalia tos. Puiden así verificar que, das 

Cheguei 
á conclusión 
deque todo 

o que quixera 
achegarse 

) '•-;. - , -

o conecemento 
. . ' -

do mundo.rural 
-"~ .~ galeg~; 
poder.ía facelo 
se'n néé:esi.élade 

·. de saír-
dcis páxi~as 

do Diccionario. 

de Castro 45.673 entradas que disque ten a obra, 
en Sa';.;:: 615 (repasando, supofío que aboiaría _. _ . 

a López algunha máis) perr~9cen ~asuntos ma- ;..<-~;,7?· 
carballeira, · ·i riñeirq~,_ .~f.We. iion ~ª-~mal, con-

. 'Barcia • siderandb; que· o aU:tor~ .iriali.a botar a 
Caball;ero e : ; vida na CCoruña; é das terras de boca.-

Losada,. • · 
eñ .1917 • . ! : .... m~_@!fa on4~'-º_Aviª apc>rf.a h~da-; . 

de que o sol e ·o h9me transforiJiaráti -

~ \U U 

nunha ducia de amarelos graos. ¿De_-..• "" ;-. _,. -. 
quen aprendeu tantas verb!IS mariñei-_ - '·. ~ , .. ;t · · · 
ras? Otlque~ ~~no, tema nota _ .. · .. , , , " 

: _de a;mtado que. moit:aS · delas-son.pr~ .. ; ~: ~..,~:-7._':' ·~ : 

•· ;:~~i:~:~~~%~~~~%f}\y·<2~~~~-~-:. 
ceden -aínda que non ·sempr.e se fuga _ :'- ./ 
constar- da lectura de' García Ramos, 
de't:as~ _siµIlp&ho ' edé ~,é~Ó' ~~.:~ 
dt:f gli~. Esre ·&tim~ -ó "que· añdó¿:.~_; ·:_ -__ 

· p~ólogai- únha m~gnífica obra de'- · · 
1916, tifia trato c.on el, como se de.du
ce de dous libros que lle dedicou en 
1930 e que obran na Penzol de Vigo. 
Precisamente é nesta Fundación onde 
se atopan as papeletas do Diccionario 
que, como se sabe, foron escolmadas 
por Ramón Pifíeiro. 

Hai algo que non tefío moi claro. Se 
Piñeiro, motivado pola carencia de 
diñeiro para a edición, tivo que deixar 
fóra moitas papeletas, ¿por qué non 
calculou mellor, no canto de meter 

!. no primeiro tomo só as ·tres primeiras 
: letras, apert:ando logo os outros dous, 
! para, na fin, ter que rematar, comple-

tando o terceiro cun vocabulario cas
: - telán-galego e cun apéndice "ordena
! do por nuestros colaboradores y ami

p1 :~ · gos Xosé L. Méndez Fertín y Bernar-

dino · Grafía"? Fora cal fora a razón, 
, particularmente c.onsidero un grande 

acerco dá editorial Galaxia que lle ti-
- v~ra encargado esto a dous dos nosos 

grandes homes de letras, catedrátic.os 
Cle lingua e-literatura, que me fan go
zar coa lectura.das. súas obras, e.os que 

_ ,,.. disfrutei clalgún Viño e compango e 
ós que1 algún maio, ogallá que moi 

· distante, Galicia honrará, e.orno ago
- ra o fai con D. Eladio. Non sei como 
se~fa o Diccionario co r~to das pape
letas do autor; pero-acredito que así, 
cal como está, · ficou francamente ben.· 

importancia significativa moi den
tro da lifía da procura de acopar un
has orixes ilustres para Galicia. O 
autor non ocultc. que bebeu en va
riadas fontes, practicamente nas 
únicas que ata eses anos ciñan craba
llado nese eido: Bouza, Macifieira, 
Obermaier, Castillo, Cuevillas e o 
seu compañeiro de caneas cousas, 
Murguía. Despois de citar estes no
mes, os expertos -xa se darán de con
ta de que o celtismo ten que ser ma
nifesto. Se preferimos cofiecer a no
sa arte, non ternos máis que reco
rrer á entrada "Arquitectura", onde 

· . Coma tódolos diccionarios, esta obra aparece un listado por estilos ó Ion-
-_°' .• -_está concibida para ser manexada na go dos tempos e, por suposto, el 
~· ~ procura dunha definición, e, tratán- non é responsable de que "Algunos 

dose dunha obra enciclopédica, agar- técnicos" digan que- o mosceiro da 
dáinos un aporte de datos en moit:as Armenteira sexa "mozárabe con in-
delas; perp, aínda así, marabillanos a _ , fluencia bizantinopersa". El recolle 
cantidade 'de saberes que nela-se oon- -- . o q_lje hai, e por eso aparecen tóda-

; . densan. V examos, xa que logo, al- las colexiatas galegas con datos his-
gúns exemplos dos que a min, polos tóricos, ·,-unha nómina de pintores 
eidos nos que me Ínovo máis a eotío, -galegos na verba "Paisaxe" ou unha 
me ceñen interes'ado particularmen- boa desciici6n, mesmo con traduc-
te. E, antes c!.'e facélo, quizais non so- ción, do Crismón de Quiroga. 
bre lembrar que D. Eladio morreu 
en 1949, para así contextualizar os 
seus intereses e as súas teorías. 

A Arqueoloxía ten nesta obra unha 

A súa cerra. así como a súa orixe la
brega (era fillo-de costureira e labra
dor) recibirán un tratamento espe
cial. Vemos, pois, que, se o "Labre-

., 

Letras á cartat..-.:; · ~. 
• F.C.L. 

E con este xa son 39 os maios nos 
que, por decisión -ruUgún caso dis
cutible, pero sempre inapelable- da 
Real Academia Galega. tódalas ins
titucións e asociacións culturais ve
fíen homenaxeando a un determi
nado persoeiro das nosas letras. Par
ticularmente non comparto a idea 
de que esto sexa ~elevante para a 
normalización da lingua galega e 
dubido de que os 18 de maio hax:a 
un só falante máis dos que había 
dous días anees. O mesmo ca sem
pre, "pasado o día, pasada a roma
ría"; e de hoxe nun ano, xa volvere
mos con outro. Aínda ben a lnsti-

tución non dá a coñecer o nome 
do que vai ser honrado, cando xa 
unha serie de persoas comeza a tra
ballar sobre el. Uns preparan bio
graflas, outros estudian a oportuni
dade de reeditar esta ou aquela 
obra e algúns, sobre todo se traba
llan por encargo, póñense ó labor 
de salientar os méritos da "obra en 
galego" do persoeiro, véndose na 
obriga de dar, nalgún caso, verda
deiras reviravoltas para construír 
media ducia de frases amables, sen 
disfrazar excesivamente. ¿Cómpre 
facer todo este esforzo humano e 
económico? Digamos con Pessoa 
que "rudo vale a pena, se a alma 
nao é pequena", o que non quita 

· que, cando os medios son cativos, 

go" é un individuo "de extraordina
ria superioridad mental", o "Ribei
ro" é unha comarca idílica que, por 
se non chega con esa entrada, se 
complementa coa voz "Lagarada". É 
boa verdade que canto máis vellos 
irnos, máis idealizamos a nosa cerra. 
Para quen teña interese en saber qué 
pensaba da aproximación lingüística 
ó portugués, son recomendables vó
ces co1no "Ción", "Bre" ou "Aportu
guesar", onde se suma a Lugrís Frei
re, cando fala dos "innovadores de 
nuestro idioma que dejan las aguas 
gallegas por las extrañas, al emplear 
la terminación BEL en vez de 
BRE ... " E falando do que hoxe cha
maríamos lusismo ou reintegrado- · 
nismo, ocórreseme facer notar que 
D. Eladio deixa clara a distinción de 
algo que moito lle importunaba a D. 
Antonio Fraguas: que lle chamaran 
Antón. El sempre retrucaba polo 
baixo: "Antonio, eu son do de Lis
boa, non do dos porcos". Efectiva
mente, a cada quen o seu e, en oca
sións, vemos como xentes proclives a 
achegarse á fala portuguesa, ofenden 
os oídos e a sensibilidade patriótica 
dos irmáns de alén Mifío, chamando 
Antón ó seu santo, enterrado en Pa
dua eco Condottiero Gartamelata na 
porta, non sei se para protexelo de 
algo ou para evitar que lle dea por 
regresar as ribeiras do T ex:o lisboeta, 
saudoso do fu.do da Mauraria. 

Ó mencionar a D . Antonio, lembrei
me dun guión de conferencia que 
moita aceptación tivo entre os nosos 
galeguist:as. Consistía en ir faceodo 
un percorrido pola vida dunha per
soa, desde o nacemento ata o seu pa
sa.meneo, e quixen verificar como es
taría tratado este asunto no Dicciona
rio. Mentiría se dixera que me sor
prendeu comprobar que é posible e 
mesmo doado non só impartir unha 
conferencia, senón mesmo escribir 
un manual sobre a vida dun galego, 
sen necesidade de recorrer a oucras 
fontes. Todo está escrito aquí, desde 
os abortos e conseguintes bautismos 
de "non natos" nas encrucilladas e 
pontes, as tesoiras baixo o leito para 
ben parir, os moi variados tipos de 
aires que pode coller o neno, os tras
nos que o amolarán e os tardos que, 
se non os engana facéndoos contar 
millo miúdo, non o deixarán respirar 
pola noite, os nubeiros, tronantes e 
estadeas que o atemorizarán, ou as se
te páxinas dedicadas a herbas nas que 
o mencifíeiro escollerá remedios ós 
seus males, sen esquecer que "o me
llor mancifíeiro é o carniceiro"; por
que eso si, o que son refráns, hainos a 
centos ciscados polos tres tomos. E o 
picarifio aprende a cantar alalás mon
tafíeses e historias e comos propios 
da cerra, que nós acopamos onde me
nos imaxinamos, como sucede coa 
"muller cerva" dos montes de Cer
vantes. E aprende os xogos da bica, 
da buxaina, do arríncatenabo ... e a 
iniciarse no traballo, tamén xogando, 
cando a arrincada do lifio, do aleva
doiro da auga, da malla, ou levando 
o carro de bois, mentres vai cofíecen
do os 80 nomes doutras tantas das 
súas pezas que D. Eladio nos ensina e 
toda canta dama hai na cerra. E bota 
moza, ou mozo, e casa e morre e no 
seu velorio xogarán os novos ás pren
das, ó lorcho, ó busca lume ou fun
garán ó redor do seu cadáver, cele
brando a simbólica cerimonia do 
abellóQ., par-i'. rematar ó pé dunha oli
veira no cemiterio. 

Un mundo de sabedoría, toda a Ga
licia tradicional, está agochado nas 
páxinas desta obra, agardando soa
mente que a abramos e nos deixemos 
levar pola súa enriquecedora lectura 
con sabor de grande manual da an
tropoloxía de Galicia. En ocasións, a 
Real Academiá Galega anda fina.• _,"•"•''i"',,~y_,_•~r1,-r :.) ~r'í':~· 
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Na fila 
dianteira; 
segundo 

pola 
esquerda, 

nunha 
dirediva da 

Liga de 
Amigos da 
Coruña en 

1909. 
Á dereita, 
no centro, 

coa directiva 
desta 

asociación. 
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ANOSATEBRA 

Un funcionário do Concello da Coruña 

Credencial 
de Eladio 

Rodríguez 

• GONZALO GóMEZ CARIDAD 

Moito se escrebeu e moito escreberá 
sobre a culta personálidade de Eladio 
Rodríguez; mais eli fago hoxe para 
recordar que durante medio século 
foi un modélico funcionario do Con
cello de A Coruña do que, desde 
postos modestos, chegou a ser Oficial 
Maior. Nado na parroquia de San 
Clodio do termo municipal de Leiro, 
na provincia de Ourense, no afio 
1865. Pola fermosura da paisaxe, sur
cada polo río Avia, envolta nun mar 
de viñedos, pois é tena de bon viño 
do Ribeiro, e coa visión do mosteiro 
benedictino de San Clodio coa sobria 
fachada románica da sua igrexa, pode 
que a nostalxia daquela terra estivese 

: sempre· con el, pois tocaríalle vivir 
: alexado dela. Poi así como sendo un 

mow de 23 anos solicitou unha pla
za vacante de escribinte auxiliar de 
Secretaría do concello de A Coruña. 
Nomeado para ocupar a última pla
za, a número carro, tomou posesión 
déla o 1 de Outubro de 1888, cun 
soldo de 1.425 pesetas anuais. 

Coma todo funcionario, cos anos de 
servicio vai subindo no escalafón, e 
así é coma o 28 de Agosto de 1893 
ascende a 5° auxiliar de oficial, cun 
soldo de 1.600 pesetas anuais. Van 
transcurrindo os anos e ascendendo 
ata acadar, con data de 9 de Marw 
d.e 1889, a categoría de oficial 6°, 
con 1800 pesetas anuais. O 7 de 
Agosto de 1902 é nomeado interina
mente Oficial do Negociado Especial 
de Beneficencia e Sanidade, co.n 
2.500 pesetas de soldo anuais, cargo 

como • 

. do que tomaría posesión o 1 de Xa
neiro de 1903. Os anos van pasando 
e p.o 1 de Abril de 1919 continua no 
cargo de oficial de Secretaría, mais xa 
cun soldo de 4.250 pesetas anuais. 

participante : 
na 

Asamblea 
de 

Municipios 
de Galicia, 

1932. 

. . . . 
Despois de tantos anos de servicio, 
empezan a vir nomeamentos a postos 

_ máis imporeintes, coma así ocorre o 
31 de Marzo de ~ 920 no que toma 
posesión do cargo de Xefe de Sección 
da Secretaría, cun soldo 4e 5.000 pe
setas anuais. Pasarían cinco anos para 
acadar, o 25 de Marw de 1925, aXe
fatura de Negociado de 2ª, con 7.000 
pesetas anuais. E dous roáis, o 19 de 
Maio de 1927 para ascender por va
cante a Oficial Maior de Secretaría, 
run soldo de 9.000 pesetas· anuais. Xa 

: estaba no máximo posto da escala ad
: ministrativa e, polo tanto, somentes 

os cambios afectarían aos soldos, que 
no ano 1930 sería de 12.000 pesetas 

·: anuais. Xa 1.000 pesetas ao mes pare
cían outra cousa. O día 9 de Setem
bro de 1936 é nomeado Secretario 
interino con 15.000 pesetas de soldo 
e en Xulio de 19 3 7 rein tégrase ao 

A e$1e personaxe 
tiven 

oportunidade 
de coñocelo, 

sendo eu 
un rapa.z, 

cando traballaba 
de escribinte
temporeiro no 

Concello alá polo 
ano 1934. 

.. 
~ .. · 

· posto de Oficial Maior. Pasado un 
mes, o 26 de Agosto, solicita a sua 
xubilación que lle é concedida o día 
31, previo acordo .da Comisión Per
manente, que, por unanimidade, o 
nomea Oficial Maior Honorario da 
Secretaría, facendo consUr o recofie
cimento dos valiosos e leais servicios 
que durante cerca de medio século lle 
prestou ao Concello este probo e cul
to funcionario. Don Eladio agrade
ceu este nombramento nun oficio, 
no que di: "Agradew a sua proposta, 
espontanea e xenerosa, de dignificar 
o meu modesto labor burocrático de 
49 anos, nomeándome Oficial Maior 
Honorario da Secretaría Municipal. 
Esta di§tinción que tanto me honra 
coma funcionario, estímoa de tal xei
to que me obriga a unha perdurable 
gratitude, xa que tan bondadosamen
te quixerón enaltecer a quen non ten 
máis méritó que o de tratar de cum
prir sempre seus deberes con toda le
altade eco maior entusiasmo". 

Esté amoreamento de datas na ca
rreira administrativa de Don Eladio 
mostra o seu carácter paciente> co
mo funcionario no que os ascensos 
van chegando sen que se teñan en 
conta valores culturais coma el tiña 
que, sendo funcionario, era ao tem
po periodista, escritor, poeta e ata 
chegaría a ser Presidente da Real 
Academia Galega. Os soldos apare
llado s a · cada nomeamento dan 
·conta tamén da sua fraqueza na
queh:¡.s d~tas. Outro motivo para 

·· -endíers:e d~ 'paciencia. 
, . 

O Concello co-
ñecía moi ben o grande prestixio aca
dado por Don Eladio Rodríguez no 
eido da cultura e mostrouno así can
do o 7 de Nov'embro de 1929 se adi
re á homenaxe que se lle vai render 
en Ribadavia ao poeta e ilustre Pr~i
dente da Real Academia Galega, nun 
acordo que di deste xeito: "O Conce
llo de A Coruña adírese ao tributo de 
admiración que vai ser oferecido o 
próximo día 17 ao delicado autor de 
"Oracións campesiñas", mais este de
ber mor.al acentuase notablemente 

no presente caso si se ten en coma 
que o Presidente da Real Academia 
Galega, o brilante xomalista, o poeta 
enxebre a quen debe nosa lírica páxi
nas dignas de perdurar nas antolo
xias, é un funcionaio destacadisimo 
das oficinas municipais, nas que, fai 
peno de medio século, ven prestando 
servicios intelixentes, leais e relevan
tes, desempeñando na acrualidade o 
cargo de Oficial Maior. A Corpora
ción Municipal enorgullécese de ter 
entre os seus funcionarios a homes 
coma Don Eladio Rodríguez, que fó
rada esfera burocrática creáronse un
ha personalidade vigoro53: por todos 
acatada. Polo dito, ademais da adhe
sión, acordase enviar unha represen-

- tación aos actos que con tal motivo 
vanse celebrar, demostrando así a sua 
admiración polo grande poeta e o seu 
respetuoso tributo ao Presidente da 
Real Academia Galega e o seu afecto 
sincero ao talentoso, leal e exemplar 
funcionario que é D~m Eladio Rodrí
guez González, por moitos motivos 
acredor ás demostracións admirativas 
que vanselle testimuñar no dito ac
to". 

Asimesmo, quero salientar unha se-
- sión do Concello do 16 de Decem

b ro de 1933, na que se acorda: 
"prestar un aval á publicación do 
Diccionario Galego-Castelán que 
ten ultimado o alto funcionario mu
nicipal e Presidente da Academia 
Galega Don Eladio Rodríguez Gon
zález, obra importantísima que, ade
mais do vocabulario do noso idioma, 
contén multirude de datos e noticias 
sobre a historia e cosrumes, tradi

cións e folklore de 
Galicia. O Concello 
quere facer resaltar o 
honor que para esta 
cidade significa pres
tarlle seu concurso a 
~ta obra ~rural". 

Pois ben, coido que 
non hai mellor proba 
para valorar a altura 
moral de Don Eladio, 
que o seu esci;ito de 
agradecernento ao acor
do enriba sinalado, no 
que ao tempo de expre

sar a sua. fonda gratitude polo patro
cinio do seu Diccionario, pon de 
manifesto que o auxilio ~conómico 
acordado se faga dun xeito decoroso 
para o autor e ofereza as debidas se
guridades ao Concello, o que convir
te o aval nun anticipo reintegrable, 
ao fin non resulten perxudicados os 
intereses municipais e para iso pro
pón carro bases nas que se _ detallan 
os mecanismos para facer efectivo es
te reintegro e, polo tanto, nomearase 

" 

unha Comisión .&pecial, á que se lle 
fuá entrega de todos os exemplares 
editados e que controlará todo o 
proceso de vendas dos mesmos. Don 
Eladio tifia unha grande fé no éxito 
do seu Diccionario e por iso engade 
no seu escrito: "sen alarde de inmo
destia, consídéroo a primeira Enci
clopedia Galega, resultado dun labor 
de recompilación feíta durante máis 
de vintecinco anos, sen ourras miras 
nin outras aspiracións que as de lle 
prestar un servicio de utilidade a Ga
licia, pois a obra contén moitos xi
ros, modismos, locucións e frases feí
tas e recolle entre 20.000 a 30.000 
re&áns galegos". Reitera o seu agra
decemento e oferécelle a dedicatoria 
da sua obra ao Concello coruñés. Es
ta proposta é aceptada polo Concello 
~n sesión do 28 de Decembro. O de
sexo de Don Eladio queda cumpri
do. ¡Que grandeza de espiriru! ¡Que 
seguridade na sua sólida formación 
intelectual! ¡Sen dúbida que é un 
personaxe de antoloxfa!. 

Pois ben, a este personaxe tiven 
oportunidade de cofieceJo, sendo t!U 

un rapaz, cando traballaba de escri
binte-temporeiro no Concello alá 
polo ano 1934. Non cheguei a tra
talo, mais impresionoume cando 
nalgunhas ocasións cruceime con el 
cando levaba a sinatura ao Alcalde. 
Todos os funcionarios coincidían 
en que era un home serio mais moi 
tratable e que coma Oficial Maior 
era esixente co cumprimenco do de
ber, mais amable en todo momen
to. No ano 1942 entrei no Conce
llo por oposición co grao de oficial 
admistrativo e ainda que Don Ela
dio xa estaba xubilado seguiase fa
lando del con respeto e carifi.o. 

Coma xubilado que son do Conce
llo de A Corufia síntome moi orgu
lloso de que un home da sua esta
tura moral e intelectual fose tamén 
funcionario e coido que así o senti
rán todos os funcionarioS" de Admi
nistración Local. 

Tres anos e medio despois da sua 
entrada coma escribinte de Secreta
ría, caso u con Dofia Josefa Y ordi 
Visier, o 28 de Marzo de 1891, e o 
falecer ao 14 de Abril de 1949, dei
xou, ademais da viuva, seis fillos 
dese matrimonio. 

O "Día das Letras Galegas" levárá 
este ano o nome deste ilustre galego 
e con toda seguridade poderemos 
dicir que estarán moi ben represen~ 
tadas, pois se lle adican a un home 
que traballou arreo para deixarlle en 
herdanza a Galiza unha obra cultu
ral e literaria de valor incalculable. + 
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Pintores d'almas PINTORES O' ALMAS 
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calodía.e1111pa:adotern~ 

XAN LUIS 
SoatroQ!cardum•ladru., 

- pnilar du pHdcitu 
~c:o.sc:uta&olun.a!compu. 

S6 ian tres números publica
dos da nova cabeceira A Nosa 
Terra cando a sinatura de 
Eládio Rodríguez comeza a 
aparecer nas suas páxinas. O 
voceiro da lrmandades da 
Fala seria para o poeta de 
Leiro o lugar onde publicaria 
unha das suas séries máis ce-
1 e b radas. A que dedicou a 
aqueles pintores, pintoras e 

Maria~ 

A Maria 
Corredoira 
Do meigo milagrc 
da tua paleta, 
onde a lus y-os colores te agardan 
pra prcstarche sumisa obcdcncia, 
sacas carne e sanguc 
que logo mesturas con arte suprema, 
e dispois convirtcs en corpos que mdan 
e que mesmo parece que pensan. 
Son as mullerifias 
que choran e rezan. 
Son as probcs "viudas dos vivos" 
que ttaballan e sofrcn y-esperan ... 
¡Son os teus pinceles 
que lle dan alma e vida 8 que crean! 

Seijo Rubio 
Co seu corazón d 'artista 
que en xamáis sintíu envexa, 
porque mira c.oMo suas 
as satisfauciós alleas, 
dende Madri,, onde fui nado, 
veu fincar na nosa terca. 
Prendado dos scus feitizos, 
que engayolan a calquera, 
tanto entró u Galicia n 'el 
y-él enuóu na alma gallega, 
que hoxe é un dos nosos enxebres: 
galego hastr' as entretelas, 
pois por vocación artística 
chega 6 rifión das aldeas 
e vai en busca dos pazos 
poi o camino da igrexa, 
e atópasc cos romeiros 
cando dan volta da festa, 
y-enbólase cos paisaxes 
que antusiasmado contempra; 
e fiel namorado d 'eles, 
así nas tardes de brétema 
como nas postas do sol, 
pra telos máis a sua veira, 
cópiaos e lt!Vaos consigo 
co agarimo d' unha ofrenda 
que un forasteiro lle ofrece 
a yalma da nosa terra. 

escultores que tiveron a Gali
za como fonte de inspiración 
da sua arte. Aqueles crea
dores que animaron o novi
doso movemento das ~xposi-
. , (( . . )) 

c10ns rex10na1s que tanto 
contribuiu a normalizar a 
nosa plástica. Entre 1917 e 
1918 inseríronse 12 entregas 
en A Nosa Terra ás que tamén 
sumamos outras non publi-

cadas. Os poemas que dedi
cou a Maria Corredoira, Ro
·mán Navarro e Manuel Cas
tro Gil. El Compostelano e 
Nós. Paxinas gallegas de do 
diario da Cruña El Noroeste 
--que el mesnio dirixia-,· foron 
outros xornais que nalguJ?. 
momento tamén ofereceron 
as suas páxinas para os pinto
res de almas de don Eladio. 

Wfelra, 1911 • Maria Correcloira (Colecdón Cabtanóva). 

Bello Piñeiro 
Os seus paiSax:es gallegos 
te.fíen olidos de funchos, 
como si os vales que pinta 
fosen un meigo esconxuro. 
Y-entr' a fraga do Arrueiro, 
batida dos ventos lurpior, 
y-entr' o Casal de ·Boado, 
homildifío e sin rebumbios, 
parece que sonan longos 

_ . aturuxos, 
e parece que s 'escoitan 
alalalaas a Larullo 

nas horas tristes 
. do lusco e fusco, 

cand' o asosego dos can1pos 
vai en busca de refuxio 

e vai, quedifio, a esconderse 
no rebuldar dos marmullos, 
méntral os mozos abouxan 
os eidos da comarca a forza de urros. 

Nos verdores dos seus lenzos 
o coor y-a lus andan xuntos, 
con troulas de craridades 
y alumeos de fu.chuzos 
que brincan por entr' as follas 
y-enredan por entr 'os xuncos, 
coma estrofas do silencio 

sempre mudo. 
Os paisaxes ald~os 
que ofrece nos seus estudios 
son os poemas da campía, 
son coma os himnos do trunfo 
da terca sofrida e mansa, 
da terra dos infertunios 
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A sección poética publicada nas páxinas · 
de A Nosa Tena. 

que escomeza a· espreguizarse 
y a dar pulos, 
cobiwsa 

dos seus destinos futuros 
que han de chegar nas rayolas 
do seu arte grorioso e sin refugos. 

Pifíeiros do Promontoiro, 
fortes, altos e barudos, 
estrevidos coma poucos, 
lanzales coma ningunhos, 
ceibadores sosegados 
de recendentes arumios, 
erguidos mesmo didiante 
da veira-mar, n'u curuto 
que ten 6s pes á ría 
formando un meigo curruncho; 
vós sodes sempre o arromedo 

recho e rudo 
d 'esta baril raza nosa 
que se dorme os seus arrulos. 
Quen vos díu color e vida 

deconxunto 
tamén soupo 

darvos alma en acugulo. 
¡Todo C:anto dá un 'artista 
que pensa solasmentes nos seus trunfos! 

.Concheiro 
Comenza por onde acaban 
moitos que a pintar se adican. 
Non é d'eses que segaban; 
é d 'eses que roáis se aprican. 

E como ten a virtude 
da forza da voluntade, 
cando atope quen o axude 
será axifia realidade. 

Artista de nacemento 
hoxe é unha fume esperanza, 
de tan forte valemento 
que xa merece loubanza. 

Os seus estudios dos pinos 
e da muller aldéana 
din os futuros destinos 
d 'esta mocedade sana. 

Será logo un dos famosos, 
porque lle sobran arrestos ... 
Hai que oupalo que é dos nosos, 
dos homildes y-os modestos. 

Pra ser algo de po.:Veito 
abóndalle irse con calma, · 
pois leva o fogo no peito 
e leva o arte na yalma. 

Gallegos de lembradía: 
Hastra vós esta voz chega. .. 
¡Ahí está un rapás de valía, 
xerme de groria gallega! 
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Aso rey 
Os monicacos que tallou iste home 
todo un mundo de sátiras nos mostran. 

Anaquiños de barro 
onde a vida se pousa 

y-onde as ridiculeces aparecen 
tales coma elas son, sin carantoña, 
levan consigo o misterioso alento 

da voluntá:creadora 
que no D<;seo é carne, 
e no Campo é traballo e máis é forza, 
e nos finxidos Rezos das Beatas 
é arte de hipocresía e de rexouba ... 

e ten o culto enxebre 
no santo Altar da forma ... 

e vai buscar nos Negros Cabaleiros 
a gravedá estudiada dos estoas 
que charlan e latrican e discuten 

e falan de mil boubas, 
sin saber tan xiquera 
o que entre sí parolan ... 
Nos serios moniacos 

d' este gran escultor da raza nosa 
hai fondos agarimos pr' o sinceiros 
he hai d~ros xostregazos pr' os hipócretaS. 

Non son as almas tristes que se layan, 
nin son as almas vírxenes que choran. 
Son esas almas de pasión e vida, 

de carne e sangue moza 
que viven pr ' o traballo 

e coa carnal maternidade gozan. 
Sbn as almas satíricas da terra, 

que convidan a mofa 
e se presentan a bulra 

e parece que chaman pol-a sorna. 
Unhas queren espréndidos poemas 
que inmortalicen a virude heroica 

. que nas aldeas tninfa 
despois de ruda loita, 
y-outras piden romances picareiros, 
amañados con cántigas irónicas, 

como homenaxe propio 
das voluntades fofas ... 

Algo hai n 'este satírico gallego 
de labor confortante e porveitosa; 

·algo que nos ridime, 
algo que nos consola: 

¡O premio que se debe as almas grandes 
y-o pago que hai que dar ás almas mortas! 

Sobrino 
Poi-as homildes escrucilladas 

abandonadas, 
que teñen deixos de tradición, 
recolle a ensulla dos seus motivos, 

anacos vivos 
da realidade y-a inspiración. 

Nas vellas ruas das aldeíñas 
busca as almiñas 

que alí se axuntan a parolar, 
formando corro todas sentadas, 

escrequenadas 
ond'o cruceiro, pra mermurar ... 

A paz calmosa que hai nas calexas 
e nas igrexas 

:· préstalle un arte de·tal primor, 
que entr' e o feitizo que trai gardado 

anda o pasado -
batendo as ~as pol-o arredor 

Danlle os currunchos acougadiños 
os acariños 

d' u:ima lembranza da atitiguedá; 
e topa vida nas vellas pedras, 
cubertas de edras 
poi-o abandono y-a soedá. 

A yalma enteira das almas nosas, 
sempre saudosas, 

ten pra él anacos de corazón ... 
E poi-as ~uas encrucilladas, 

sempre caladas, 
síntese o paso da tradición ... 

ANOSATERRA 

Pintores d'almas 

O emigrante de Castelao, 1918 (Col~ción Caixanova). 

mentras por dentro o corazón lle sangra, 
como si fosen asuntos 
a mais enxebre encarnación da raza ... 

Pintando monicreques 
valeira n 'eles a intención y-a gracia. 
E sempre que o labrego 
-Pro be Xan d 'estes tempos-aso bailan, 
pon lume da tormenta 

Alfonso D. R. Castelao . . 

A.R . . Castelao 

nas suas pinceladas 
e ten un agarimo 
pr' o novo Cristo da sofüda raza 

·que está fai moito tempo 
sin door nin compasión crucificada. 
As lástemas da terra 
tanto son as suas lástemas, 
que as suas ironías, 
con todo canto teñen de sarcástecas, 
son punxentes protestas, 

Alma baril da terra, 
encarnación lexítima da raza, 

porque él é a enxebre encarnación da raza. 

no fondo das suas obras 
revólvense infertunios e risadas: 

infertunios acedos 
das nosas horas tráxicas; 
risadas de xenreiras 
e de rabias, 
que levan dentro os cáustecos delores 
das feridas y-as mágoas. 
-Él sinte como propias 
todal-as coleutivas labazadas, 
y-o seu lápiz é xostra, 
y-o seu pincel é tralla, 
cos seus ollos sin vida, 
por onde a luz en son de mofa esbara; 
e ó compás dos pandeiros, 
coas bocas desdentadas, 
cantas os probes 

·, ' 

Ah el en da 
T od' a nosa Galicia forte e sana 
topa lus e color na sua paleta, 
onde o culto ó paisaxe garda sitio 

pr' o culto a aldea, 
cal si quixese por n'unha xuntanza 
pra todos garimosa e gasalleira 

ó santo amor ó arte 
y-o santo amor a terra. 

E aquí son os muiños trouladores 
que están arrodeados de silveiras, 
metidos entr ' a groria do follaxe 
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Manuscrito do poema adic:ado a Maria Corredoira. Fundación Penzol. 

das alboredas, 
arrulados de core, noice e día, 
pol-a canción bruam:e da represa, 

que ren voz de rraballo 
e ten voz de colleira ... 

E alí son os copudos castiñeiros 
-alma do souto amigo das aldeas
que xa escaracochados pal-os anos 

nas terroeiras, 
amostran suas cachopas retorcidas 
e un barudos xigantes asomellan, 

preparads pr' a loita 
e dispostos pr ' a lea. .. 

E huxe son os paisaxes ourensanos 
que xa sayo con velos nos enmeigan, 
conde o sol vai bicalos amoroso 

na pnmaveu:a. .. 
E mañán son os vellos campanarios 
que se encolgan enríba das igrexas 

pra falarnos de mortos 
e falarnos de festas .. . 

E agora son as aldeanas chouzas 
que o atardecer se esconden entr ' a 
brétema ... 
e son os harrias que o maínzo gardan 
ó pe das e iras ... 
e son os regatiiíos brincadeiros 
que rosman e barullan entr' as pedras, 

e calan nso remansos 
e parolan nas veiras ... 

Tod'a nasa Galicia forte e sana 
penéirase na lus da sua paleta. 
Apóstolo escolleito e convencido 

do culto á aldea 
quer predicar co exempro p¡' os incrédolos 
¡trocando en relixión engayoleira . 

o santo amor ó arte 
y-o santo amor a terral 

Madariaga 
Nos místecos arroubos do seu Amor divino 
hai fe de santidade y-hai ritmos d'oración 
como hai nas carnes momas do seu Amor 
profano 
trunfar de bicos quemes, poemas de pasión 

e tépedos deseos 
dos anos en sazón. 

Co meigo podeirío 
da súa inspiración 

o mármore insensibre ten músculos e 
nervos, 
ten penas y-alegrías, ten alma e corazón, 
y-a pedra faise senso, y-o barro fa.ise carne, 
y-o brcnce ten asombros de vila e 
d' espresión. 

Él pon lostregos d 'arte fecundo e lumioso 
nas suas esculturas de nobre maxestá 
e sabe vel-os mundos d'espréndida 
grandeza 
que pasan e pasaron pol-a Alma castelá, 

de cote cravuñada 
pol-o tempo y-a edá 
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na forxa dos riverses 
e da serenidá. 

Non é escultor de corpos. El é escultor das 
almas, 
que afonda entr' os misterios da sensibilidá, 
e esculga os sentimentos, e estudia as 
aititudes, 
e chega hastrás entranas da santa 
Inxenuidá. 

A groria do seu arte préstalle folgo o bronce 
que sofre e cala e chora n'un pasmo do , 
Delor, ' 
e sinte os infertunios como si os padecese, 
e mesmo quer layarse desfeito en amargor ... 

¡Forza baril da maxia 
d ' ese poder creador 
que fai tales milagres 

e ofrece tal primor! ... 
Os meigos agarimos da vella Alma gallega 
agardan verse axiña n ' un día redentor ... 
que a n a raza esgrevia tarnén é merecente 
de dar o arte de Fidias un pouco 
d 'esprendor. 

Xan Lu¡.. 

xan Luis 
Co seu aire apoucadifio 
e feíto un malpocadifio, 
cal si fose un pecado ter xuventú, 

el fixo n'un correndiño 
o primeiro milagriño 
da milagreira V irxe da Escravitú. 

Nas suas obras feiticeiras 
hai idilios das praderías 
e hai lembranzas mimosas dos alalaás ... 

on troulear das muiñeiras 
on garular das pandeiras 

cand coas cascafiolas van o compas. 

Dalle ós conxuncos saudade; 
dalle a luz a vaguedade 
que o paisaxe gallego sabe ofrecer ... 
dalle ó coor a soavidade 
da moma tonalidade 
que nosa cerra amoscra no atardecer. 

As suas mozas anenadas 
son com 'unhas alboradas 
que lle emprestan as froles luz e color. 
Son o encanto das fiadas, 
e son tan amodosadas 
que cantan en sorrisas o seu amor. 

Manco de malencolía 
cobre amoroso a campía 
donde brinca a inocencia de Florisel. 
Y é cousa de meiguería 
que haxa quen na mocería 
leve a y-alma da terra no seu pincel. 

A un tempo artista e poeta, 
ten a fe do necoreta 
si as nenas de Rosalva vano tentar. 

Eco fervor d ' un asceta 
y-o engado da sua paleta 
inda lles da alegría pra rebuldar. 

Está no albor da sua edade 
y-é o pintor da inxenuidade 
que ten na Picariña retrato fiel. 
E pinta con tal verdade 
que anque empeza a mocedade 
xa leva alma da terra no seu pincel. 
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Román Navarro · 
Mestre dos que hoxe son mestres 
e son pintores ilustres, 
non é moito 
que entr' os primeiros figure 
e que sea dos chamados 
e que no seu arte trunfe 
con trunfos que erguéndoo foron 
hastr' o curne, 
dándolle sona e gabanzas 
como non hai en ningures. 
E pois ten o privilexio 
de que as suas obras axunten 
corpos que paiecen almas, 
coores que parecen lumes, 
retraros por onde a vida 
vai rebule que rebule 
nos cachós agurgullantes 
da realidade en disfrute, 
ben merece 
cantos laudes lle tribute 
serán as suas obras 
dinas de renome, 
porque é dos que valen 
y-é dos que van lonxe 
El sigue o cami6o 
que nunca se torce: 
o ca.miño do arte 
da lus e dos coores, 
que moitos emprenden 
e poucos recorren ... 
¡O camifío trunf.mte e grorioso 
que está reservado pr' os grandes pintores! 

M. Castro. Gil 
Todol-os paisaxes 
das suas augas fortes 
-rayolas do día 
re&ex.os da noite-

son sombras de luas 
e lumes de soles. 
bo Xardín dos Morros, 
onde a ·vida dorme, 
salen as curu.xas 
arrevoando forte 
entr' as nubes negras 
que se ven o lonxe; 
y-o Rueiro das Bruxas 
que en negror se enconde, 
asomella un nouturno aquelarre: 
a feira das almas que o demo recolle. 

Brinca nos seus campos 
o brilar das froles 
y-o abanar das herbas 
cando o vento as move 
caladiñamente 
cos seus bicos mornes. 
Son os·ca.mpos verdes 
que hai nos arredores 
do sagradó Miño, 
d' ese río doce 
que en Galicia nace 
y-en Galicia morre 
Son os campos meigos 
dos nosos amores, 
que engatuxan os olios que os miran 
alegran as alma que entr ' eles se acollen 

Mentres pinte a terra 
que tan ben conoce, 
e mentres dos eidos 
nativos se acorde 

... 

y-enche os campos d'uns colores de tiri~ia 
que se espallan brincadeiros 
e se escorren esváidos y-esmayados 
pol-os verdes comareiros 
y-os valados. 

As choviscas xiniqueiras 
foron pondo os castañales molladiños, 
y-<:ngarraron as pingotas nas silveiras, 
e trocaron en lameiras 
os carniños ... 

Tan artística visión da nosa terra 
ten ganada unha loubanza garimosa 
dos que saben que no arte é onde se encerra 
tod' a groria luminosa 
d' estes-novos loitadores 
que en patriótica cruzada, 
con amor de namorados, 
ponen a alma nos paisaxes tentadores 
d' esta terra enfeitizada 
que nos ten a decotío engayolados 
co primor dos seus primores. 

Van a augas dos regueiros 
saltaríns e cantareiros 
a, escacharse polas canles dos muiños, 
por daI voltas ós rodícios desdentados 
y enterránse nos prados 
mimosiños 

lmeldo Corral 
Doulle vida a solitaria Corredoira 
y-os foliosos Castiñeiros da Barreira; 
doulle luz a craridade tembradoira 
da La.deira 
E da c'ume espigochada 
da Peneda dos Lagartos, alta e recha, 
fixo a imaxe enmedoñada 
que se envolve en neboeiros, asustada, 
cando ven a noite pecha .. . 

Sol d'Outono, 
sol tristeiro e sin ledicia 
cobre as veigas d'unhas brétemas de sono 

Soto mayor 
Diante dos seus lenzos, 
que son maravilla da maor maravilla, 
crédes ver trun.fantes todol-os cobiros 

da nosa Galicia. 
Cos pin!Xles máxicos 

saca da paleta tales meigueiras, 
que asomella que os vellos petrudos 

y-as mozas ~ridas 
son corpos con almas 
e oorpos con vida. 

As xentes labregas do chau arzuano 
parecen de carne, pois cnado nos miran 

mesmo pestanexan, 
e nas suas sorrisas 
terven as retrancas 

e desfaise a montós a malicia. 
Coidades as veces que queren falarvos;· 

pensades axiña 
que hastra vos entenden 
e vos acariñan; 

védelas correndo ca.rniño da feira; 
atopádelas indo pr ' a misa; 

con elas andades 
pol-a romería, 
dispois de que xantan 

no sobrado que está ond' a cociña; 
os olios da nena do pano amarelo 

danvos tal ledicia, 
tanto vos enchouchan 
e vos enfeicizan, 

que ainda non sabedes si alá dentro d'eles 
hai candores ou hai picardías. · 

¡Os grandes misterios 
dos grandes artistas, 
que cos seus pinceles 

non remexen colores nin pintan, 
sinón que ful almas con anacos quemes 
de carne e de vida! 

Sotomayor. 
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O fillo de Eládio Rodríguez~ o escritor e académico, Xúlio Rodríguez Yordi, fala en 1960 para a revista Vida, ~allega 
arredor do pai e a construción do seu dicionário, a raíz da publicación do primeiro volume. Rodrí~ez Yordi reme
mora o traballo do lexicógrafo e os anceios do pai por ver publicada a obra, o que só aconteceu despo1s da sua morte. 

As perguntas ás que o pai non·puido respostar 
• J. S. HOURDIS 

Odia de Xoves Santo do 1951 fale
cia o erudito Don Eládio Rodríguez 
González, membro numerário da 
Real Academia Galega e correspon
dente da Real Española da Língua, 
autor feliz de numerosas publica
cións, e -aspecto qtie agora nos in
reresa- realizador dun magno Di
cionário do Idioma Galego, do que 
acaba de sair á luz pública o primei
ro tomo con unánime beneplácito. 

Precisamente do Diccionario fala
mos co seu filio, o tamén membro 
numerário da Real Academia Gale-
· ga Don Xulio Rodríguez Yordi, po
eta, dramarurgo, ensaista e colabo
rador literario da prensa coruñesa 
en tres hrilantes etapas ("El Noroes
te", "Orzán" e "El Ideal Gallego"). 
O señor Rodríguez Yordi, cando fa
la do Diccionario escrito polo seu 
pai, non dubida en dicernos: 

A obra de toda unha vida 

Foi a obra de toda unha vida. Cin
cuenta anos de traballo continuo, 
desde os albores do século ata pou
co antes do seu pasamento. 

Preguntámoslle sobor dos prop6si
tos que moveron a Don Eládio Ro
dríguez a realizar a sua tarefa. 

Soía dicerlle aos seus fillos -contestr 
que o Dicionario non pasaba de ser un 
marabilloso entretenimento, e que nos 
deixaba a obra por si algun dia poidé
ramos acometer a sua publicación. 

Dia que, de feito, chegou._ 

Asi é. Por se lle interesa coñecer o 
proceso da edición, teño que for
mular estas aclaracións: Despois do 
pasamento do meu pai, un ilustre 
catedrático santiagués entrevistouse 
conmigo para inquirir en que con
dicións cederiamos os direitos de 
publicación.· Faléi cos meus irmáns 
e fixemos a seguinte proposta: ce
sión gratuíta da obra, a condición 
de que só figurase como autor o no
so pai -como en efecto, o era- e de 
que se facilitase un exemplar da 
mesma a cada un dos seus fillos. 
Proposta aceptada e cümprida. 

~ 

Falei cos meus 
innáns e meemos 

a seguinte 
proposta: 

·cesión gratuita 
da obra, 

a condición de que 
só figurase como 
autor o noso pai e 

de que se 
facilitase 

un exemplar 
da mesma a -cada 
un dos seus fillos. 
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E xa ternos na rua o tomo primei
ro. Non é así? 

Moi ben editado, por certo, por 
"Galaxia". Este tomo comprende 
desde a letra "a" até os vocablos 
que se inician co "ch", inclusive. 

É este o primeiro Dicionario do 
Idioma Galego? 

Desde logo ahondan roáis os voca
bulários, pero, que eu lembre, hai 
xa publicados con anterioridade 
outros tres. 

Que diferéncia existe entre un Vo
cabulário e un Dicionario? 

O Vocabul4flo é un catálogo de pala
bras por orden alfabético e con expli
cacións sucintas acerca do significado 
das mesmas. O Dicionário responde 
a an comido máis amplo, con inten
ción diversa segundo sexa etimolóxi-

- co (esruda a orixe dos vocablos), se
miolóxico (reflexa as distintas acep
cións de cada vez) o enciclopédico 
(inclusive, maior abondamento, un
ha referencia máis ou menos breve a 
feitos persoas, datos ou aspectos rela
cionados con cada palabra). 

Un dicionario enciclopédico 

A que carácter responde o Dicio
nário de Don Eládio Rodríguez? 

Trátase dun Dicionário enciclopédi-

· co. Non se limita a plasmar o signi
ficado de cada palabra, senón que, 
de bastantes voce~, consideracións 
próprias de aµténtico ensaio. Por 
exemplo, a voz "carro", que serve ao 
aµtor para descreber minuciósamen
te as partes d{: que se compón este 
meio de trasporte, os diferentes ti
pos, as diversas a:plicacións, etcétera. 
Outro vocablo, "boi" trae cosigo un 
xugoso refraneiro popular. 

De que fontes se serviu Don Eládio 
Rodríguez para realizar a sua obra? 

En prim~iro lugar, a fonte natural 
por exceléncia, o lugar de nacemen
to e primeira mocidade: Ponte San 
Clódio, do concello de Leiro, entre 
Ribadávia e Carballiño. Ali fálase un 
galego moi puro. Outra fonte, xa 
menos importante, é o contacto 
oral, a coversación, coas xentes do 
país. E outra, fundamental, para o 
logro dun Dicionário enciclopédico, 
a incesante leitura dos mestres gale
gos -moitos deles contemporáneos 
seus- e a conseguinte acoutación de 
voces e ditos utifuados por historia
do~es, poetas, novelistas e ensaistas. 
Os exemplares da biblioteca do meu 
pai están materialmente acribillados . 
con notas, chamadas, aclaracións e 
referencias de toda orde. 

Incorporanse ao Dicionario voca
blos creados polo autor? 

Nengun. Todas as palabras que figu
ran na obra leunas meu pai nalgún 
texto escrito en idioma galego. É case 
seguro que rivera recompilado neolo
xismos nados na literatura da rexións 
ou provintes doutras línguas máis ou 
menos próximas á nosa. Pero estes 
vocablos non foron inventados por 
el, senon ran só capeados do inmenso 
material que consultou. É dicer, trá
tase en todo caso de palabras utiliza
das con anterioridade por outros es
critores en idioma vernáculo. 

Traballo intensivo e 
minucioso 

Canto tempo calcula vostede que in
vertiría seu pai en dar cume á obra? 

Imposíbel de calcular. Mentras non 
se xubilo!!, ou sexa, durante coren-
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ta anos, traballaba nos momentos 
libres e en xornada intensiva os 
Domingos e festivos. Despois, co
mo xubilado, lémbroo afanado na 
sua tarefa desd~ as nove e media da 
mañá até as duas e media do meio
dia e desde as tres e media da carde 
até as dez da noite. Sempre escre
biu a man, cunha letra moi erara e 
coi dada, de pendolista,· e soubo or
dear o froito do seu traballo en di
versas carpetiñas, por letras, e car
petas, por grupos de letras, en per
fecta sistematización . 

Tiña seu pai conciéncia exacta da 
obra que estaba realizando? 

Xa lle dixen antes que para el consti
tuía o mellor entretenimento. A ver
dade é que o meu pai intentou en · 
prindpio un vocabulário galego. 
Despois foino ampliando, ao igual 
que se dilata un acordeón, con no
vas vocablos, esrúdio das acepcións, 
refráns e exemplos para ilustrar as 
ideas. Aré que el mesmo ·chegou a 
asustarse da magnitude da obra, e 
seguiu emón o método inverso, de 
refundición e sfntese, sen prexuizo 
de conservar o carácter enciclopédi
co de hoxe en dia, a pesar das pou
cas feítas polo autor, indubidabel
mente conserva. 

Cantos tomos coida vostede que 
completarán a obra? 

O publicado e ouuos dous. 

Seguimos conversando ainda por 
longo tempo do Dicionário e de 
Don Eládio Rodríguez. T amén fa
lamos de Don Xúlio Rodríguez 
Yordi. Ainda que este se negue a fi
gurar como protagonista efectivo 
do diálogo, non podemos silénciar a 
valia intelectual do fillo de Don 
Eládio. Autor de "Cristal y sonrisa", 
unha inspirada semblanza da Coru
ña e do espirito dos coruñeses. Au
tor de "La Peña y la peña", marabi
lloso desfile de tipos senlleiros da 
arte e das letras galegas (Abelenda, 
Xulio, J. Casal, Angel del Castillo, 
Cebreiro, Ro<;fríguez Morer, Angel 
Ferrant, Luis Huici, Juan J. del Va
lle ... fundadores de "Vida", a revista 
antecesora de "Alfar"). Autor de 
duas finas comédias: "La Bola-Gran 
Bazar" e "Una hora de clase". Autor 
de poemas e ensaios "que me gusra
ria publicar -di el-, sobretodo o 
adicado ao poeta portugués Correia 
de Oliveira". E leitor incansábel, no 
idioma orixinal, de obras portugue
sas, francesas, italianas e inglesas. 
Unha vida ao servizo das letras. Ao 
igoal ca seu pai, o inesquedbel Don 
Eládio Rodríguez González. • 

Entrevista recolllda en Vida Gallega, 
n. 755/56. 1960 

o prazo de admisión de dos,s,ie1r das 10bra.s pa,ra este concurso-exposición remata o 1 de ~etembro de 2001. 

Para solicitar as bases ou calquera información do Pfemio: 
Tlf: 981 57 41 53 / 981 55 22 90 - Fax: 981 57 42 50 - e="mail:audigal@recynet.com 
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Poesia do misticismo da terra 
• VICTORINO PÉREZ PRIETO 

"Loubado seña Deus, porque me permi
tiu nacer, medrar, facerme home e agora 
envellecer neste grande reino que chama
mos Galicia ... Loubado se>ca Deus por 
terme datÚJ o don da fa/a nosa... Tamén 
teño que dar gracias a Deus por haber 
nacido nesta nación galega entre vós ... 
Se de min algún día, despois de morto, 
se quixera facer un eloxio, poderla dicir 
a miña lápida: Aquí xaz alguén que coa 
súa obra foco que Galicia durase mil 
primaveras mdis". 

Escas verbas non son de Eladio Ro
dríguez, senón de Alvaro Cunqueiro, 
un home fondarnente crente-cris
cián, ademais dun galego egrexio ao 
que lle debe moito a cultura deste 
país. É sabido que a historia de Cun
queiro é azarosa e chea de contradic
cións; foi como un camifio de purifi
cación ata chegar a unha catarse de 
comufión co seu pobo e a súa terra, 
máis aló de vaidades e mentiras. Pe
ro o mellor da súa obra nace dun 
fondo compromiso con Galicia: "Se 
a mifía obra ten un sentido, teno no 
desexo profundo, na mifia aspiración 
roáis fonda, que é que a nosa lingua 
continúe, que Galicia siga". 

Ademais de ser un grandísimo crea
dor que rifí.a a maxia das palabras e 
das historias, un verdadeiro "sefior 
do sofi.o e da fantasía", Cunqueiro 
foi un crettÍIJr e mesmo un rezador, 
como el mesmo cen confesado. En 
efecto, a pesar do demodé que soe 
hoxe para moitos, parece que Cun
queiro foi _un home de oraciórr. 

"Eu son un gran creetÍIJr ... Son un 
home esencialmente relixioso. Creo 
en Deus e na Igrexa ... e creo sobre 
todo no enorme poder da oración. 
Creo que cando un home reza, 
convoca forzas das que non ternos 
nin idea. Non hai home máis feliz, 
nin máis dono do mundo e de si 
mesmo que o home que humilde
mente se axeonlla e reza. Eu son un 
rezador." (Entrevista en Vida Nue
va n°1258, Madrid 1980). 

Coma Cunqueiro, Eladio Rodrí
guez foi tamén unha persoa de fon
das crenzas relixiosas e cristiás, que 
valoraba a oración de maneira so
branceira, ata o punto de pofierlle 
ao máis importante dos eus libros 
de poemas un expresivo título: Ora
cións campesifias. Coma Cunqueiro, 
Elaclio Rodríguez rezaba escoicando 
o merlo, o vento, o río, a fonte, os 
pifieíros e os carballos. Don Alvaro 
exprésao con magníficos versos: 

ªOs Al Ainim pofien o ouvido á auga que corre 
e as{ aprenden a rezar» 

"Smara", en Herba aquí ou acold 

Cenamente, a poesía de Eladio ro
dríguez e a de Alvaro Cunqueiro 
son ben diferentes e, posiblemente, 
tamén a formulación da súa fe, aín
da que non teño roáis coñecemento 
da do filólogo e poeta do .Ribeiro, 
que a que manifestan os seus versos. 

A poesía de Eladio Rodríguez po
súe un "misticismo da terra': como 
recoñece nun dos seus poemas, e 
como escribiu hai máis de catro dé
cadas o seu filio Julio Rodríguez, 
no Boletín da Real Academia Ga/,ega 
("Elad:io Rodríguez González, mís
tico de la tierra", 1956). 

•Q;ttro JmlÍrfo~ 
o misticismo da T erra: 
os misticismo dos campos 
i--0 misticismo das veigas: 
o atlro inmorrenre da Nai Narureza; 
a veneraáón a todo .. .". 

"Misticismo", 
en "Oracións campesiñal' 

Elaclio vía a Deus na realidade da 
súa terra, e amaba fondamente o 
agro galega, cun certo sentimento 
panteísta que semella divinizar a na
tureza. Pero, este presunto panteísmo 
é máis ben un franciscanismo; por 
iso, a súa poesía, simultaneamente 
co vencellarnento á cerra, reflexa a 
realidade dunha persoa asentada fir
memente na fe cristiá: no Deus Pai, 
en Xesús Cristo e na tradición da 
Igrexa. Mesmo, na poesía de Elaclio 
rodríguez aparece clara.menee a fe 
dun home que rexeita enerxicamen-

te a superstición ("Meig~os"), un
ha realidade que neste ilustrado sé
culo XXI semella querer ocupar o lu
gar dunha relixión que respeita a 
transcendencia de Deus. 

A crenza crisriá de Eladio Rodríguez 
queda reflecrida, sobre todo, en moi
tos poemas de "Oracións campesiñal'. 
Desde o que abre o poemario, que le
va o mesmo título do libro, ata ou
tros como "Rezos", "A hora mística", 
"O pan noso" , "Ben de Dios", , "O 
santo tempro", "Oración sen nome", 
"Sane-lago", etc. ou o último coque 
remata a obra, "A oración santa". 

Así reza o poema "Oracións cam
pesinas": 

ªQuixera que os meus versos 
entrasen nas casupas humildes das aldeas 
a esa hora sagra das reunións noutu17UIS 

en qUt a cociña é un tempro (.. .) 
i alí, ó pé da lareira, ó amor do lume { ... ) 
visen cómo a familia, toda xunta 
reza o santo rosario 
e roga polas almas xa difuntas 
e polos nenos orfos 
e polos desherdados da fortuna 
e pide a Dios o pan de cada día 
en patriarcales súpricas ... (. .. ) 
Quixera que os meus versos 
díegasen ás concienáas máis escuras 
e despertasen nelas 
as voluntades murchas ( ... )" 

Eladio Rodríguez, como Francisco 
de Asís e outros poetas galegos (No
riega V arela, "poeta da montafia", 
ou Iglesia Alvarifio), reza co arre~n
do das chorimas, os toxos, as xe5tas, 
as queirogas e "o vento toleirdn nos 
pinos';· pero tamén co fume das larei-

ANOSATERRA 

Coma Cunqueiro 
foi tamén unha -

persoa de fondas 
crenzas relixiosas 

e cristiás, que 
. valoraba a 
oración de 
·maneira 

sobranceira. 

ras ( 'ár casupas humildes das aldeas j e 
coa suor do traballo labrego. 

7ódo o campo é unha oración 
chea de xurdío optimismo: 

• unha oración de lirismo 
en trunfal renovación. 
Rezan a lus i-os coores 
con sincera devoción ... 
Sonan os rezos dos mallos 
f acendo altares das eiras; 
oise o rew dos trabal/os 
palas eiras . 
o chega-las sementeiras ... ~ 

"Rezos" 

Marcado por un claro ruralismo, tan 
presente na literatura do Rexurdimen
to e nos homes da xeración Nós, para 
Elaclio Ródríguez o labrego é o ser hu
mano máis cabal, e o traballo do cam
po o máis auténtico e ex:c.élso; . mesmo 
·ata ver nel algo "Litúrxico e santo'; co
ma o ritmo dos ritos celebrativos, que 
converte este traballo nunha ''oración 
chea de místicos engados ': 

"Inda que en clllÍil fabrica hai un tempro 
de progresos e de adiantos ... 
Eu quero máis o traballo 
sinxelo e humilde 
dos noso campos, 
porque nel vexo tanto de litúrxico 
e de santo, · · 
que·me parece que un rezo 
se escorrega mansiño polos agros 
coma unha· oración chea 
de místicos engados. 

"A oración santa" 

Pero Elaclio .rodríguez ve tamén no 
labrego ªº ser desvalido, asoballado 
polos poderosos, e sente unha fonda 
compaixón pola pobreza e o desam
paro que padece a cotío. Por iso, pa
ra el os cruceiros son, simultanea
mente, ''símbolos tÍIJs misterios dald · 
enriba" e "testigos das miserias -daacd 
en babeo~: as vidas labregas "escravas 
do traballo "("As almas mudas"). · 

. . .. 
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Uns ve~sos . doutro fe~mos0 poema • 
poden poñer un magnífico colofón a · : 
escas reflexións verbo dun home que 
semella practicaba algo tan funda
mental na fe de calquera relixión co
mo é a oración, que está no miolo da 
vida do creme, pois, como escribiu 
alguén:"Ter fe e non orar é unha 
forma de non ter fe; a fe sen obras é 
unha fe morta, a fe sen or;:i.ción ta
mén" (F .F. Fernández Ramos). 

1 
¡· 

. ' 

"Unha /onxana cantiga 
no silencio de paz da bocanoite, 
sonando coma un rezo 
que po-los campos i--0s picoutos corre ... 
Uns ecos manselifios 
de badaladas dunha igrexa pobre, 
que anuncian a oración místicamente, 
polos vales e os montes". 

"Oración sin nome" • 

• 
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• • • De cando don Eláélio nón qu1xo sa1r no cine 
. 

• X. ENRIQUE ACUÑA celestiales/de lgnacios y Franciscos, Duas cartas de convite Sr. Don Eládio Rodríguez 
Tarsicios y Pascuales.ly del de Aquino 

Modernista, sacerdote e poeta en hiciste un émulo del sol En duas misivas conservadas (autó- Queridísmo Eládio: 
castelán cal Goy de Silv~ e aquel 

O poeta descobre o cinema 
· grafas, orixinalmente en español .. e 

Xavier Bóveda dos versos aos pinos. conservadas nun fundo correspon- Vou ter que enfadarme contigo. 
António Rey So.ro, o avergoñado dente a don Eládio da Fundación Parece mentira que te negues a fa-
amante da marquesa ourensá da E tres anos ourra vez pasarian para Penwl) amósase unha desprendida cernos o favor de colocarte ante o 
Atalaya Bermeja, facia rípios ao que a criatividade do ·autor de Nido amizade. Na primeira delas, un tu- obxectivo do noso aparato, para 

· roureiro Machaquito e tal vangat- de áspides e tradutor seródio de reo IWn isento de adulación e sur- completar a nosa galeria de perso-
dismo literário españoleiro serviulle Lord Byron ao galego caera nun ci- presa ante a negativa do director de nalidades galaico-asturianas. Non 
aos de A Nosa T erra para e~tampar- nema ainda silente que daba os El Noroeste de satisfacer os desexos comprendes que se ti nos fallas fál-
lle necrolóxica adiantada. · _ . se~s iruc:;iáticos pasos na Galiza. fílmicos de Rey Soro na segunda: ranos o mellor, o máis enxebre e 

Faleceron dous poetas, publi~aban Voltara Rey Soto dunha estadía en 
forte da terra?. Non cho digo por 

Sr. Don Eládio Rodríguez adularte. Mira, a proba é que na 
en 1917, para referirse ·ao teólogo e Cuba cando xunto Amónio Mén- carteiia levo sempre algunha das 
capelán e máis o vate agrarista Ra- dez Laserna e Hixínio Troncoso de Meu querido amigo: Os portado- tuas marabillosas composicións. 
món · Cabanillas. Ensaiaban no vo- Vicente impulsa en Yigo a criación res son meus grandes amigos e Agora vai nela "Ribeirana", cuxo 

. ceiro irmandiño unha caste de xogo dunha produtora cinematográfica consócios de Empresa Carlos Re- ritmo mariñeiro e espirito xenui-
macabro que o tempo deu en atina- co sonoro nome de "Celta Film". guenga e Hixínio Troncoso, .que namente riberán son estímulo 
do. Soltaban en ANT do Rey Soto: van na Coruiia a proseguir os tra- moitas veces, para mifía imaxina-
"poeta casrelán dunha época esv~da. ballos cinematógraficos da Celta ción canseira. 
de tanteo, de afrancesamento, sen Film comezados baixo a mifia di-
personalidade, na que todos se ase- rección este verán. Levan o espe- " sabes brincar de rurreiro en tu-

mellaron, na que non existeu unl).a cialfsimo encargo de facerte unha rreiro ... 
,, 

cume que se ollase dende o pobo, película e eu pídoche que non te 
dende máis alá 4as capeliñas litera- negues a colocarte diante do ob- Non saberás nunca que emocións 
rias( ... ) O cantor de Castelar, de Go- xectivo nen lle fagas perder tempo, desperta isto en min. 
ya, de Machaquito [e de Francisco xa que o seu tempo é limitado pa-
Franco Baharnonde, apuntamos ra tantas cousas que hai que facer, Porque sei que non te vas negar ao 
nós], o que rindeu culto a Castela en ~ coa tua excesiva modéstia. T amén que che pido con tanto encarecí-
versións casteláns ( ... ) foi esquecido- celebrarei que te acompafie o teu mento, mil grácias e unha fortísima 
en Galicia e en Castela". O contrá- filio a quen tanto quero e admiro. apena. 
río, advertian, ocurrirá co autor de Nas rnifias conferéncias de Cuba Asdo. António Rey Soto. 
Da terra asoball¡ula e adivifiaron. falarei de vós con toda a efusión 

que merecedes e lerei alguns dos Enrregarache esta carta o Sr. Tron-
Mais todos, os de ANT e don Eládio teus versos cousa que non puiden coso, meu outro eu. 
Rodríguez tamén, tragarán sapos, facer na outra viaxe. Agora será es- ' cando tres anos despois entren na te o meu emJ?efio especialísimo (11 de Xullo de 1923) 
Académia, no lnesmo dia e sesión, 

O operador Luís R. Alonso foi o 
que considero como obrigada ho-

Cab;millas e o mesmísimo Rey Soto. menaxe ao primeiro poeta de Gali- Até aqui chega a hisrória. Por des-
Un prémio esaxerado á média dúcia elexido para fotografar unb-a fita za en Améi:ica. grácia non sabemos nen desenlace 
de poemas que escribira até aquela que os seus produtores querían des-. nen remate. Un viaje por. Ga/icia y 
data en gal~go (o dedicado a Alfonso tinar rarnén ao suposto mercado da Millóns de grácias polas a:tencións e Asturias coñeceu da sua estrea e 
XIII, incluido) e a unha poética que emigración galega en América. a propaganda do teu xornal a mifia mesmo con ela Rey Soto conferen-
producia espasmos lirerários tan en- obra. Fai tamén que se poida filmar ciou dabondo. Como tantos filmes 
chidos de cursilería beata. V aia un António Rey Soto, escribiulle a El Noroeste e toda a redacción. Saio de nitrato a película da Celta Films 
exemplo: Tu has sido el que inflamas- Eládio Rodríguez -como faria de para Madrid a facer xestións com..: perdeuse ou, no mellar dos casos, 
te cual fúlgida pavesa/el corazón subli- seguro con outros "famosos" do pa- plementárias da obra. anda esquecida. O conto é que ain-
me de /,a inmortal T eresa,lhonor y san- fs..:. para desbrozarlle o camiño á da non sabemos se Rey Soto, con- · 
to orgullo del gran pueblo español;/T ú equipa de rodaxe e po.fielo en ante- Asdo: António Rey Soto seguiu ao fin que Eládio Rodríguez 
has sido _el que temp~te las ·.al"f!Zq_s ; cedenJes do seu proxecto· fílmico. (18 de Xaneiro de 1923) saira no cine. • , .. 
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Os talibáns 
están aqui 

Seguro que moita xente se en
teirou da performance que o ar
tista chinés Zhang Huan apre
sentou o día 8 de Maio na praza 
da Quintana compostelana co 
gallo da inauguración da exposi
ción sobre os seus anteriores 
traballos no · 
Museu das 
Peregrina-
cións. E segu- O governo da 
ro que moita 
xente se entei- Xunta demostra 
rou porque os máis unha vez 
días seguintes 
na prensa aocensurara 
santiaguesa exposición de 
puidemos ler 
as feroces crí- Zhang Huan, 
ticas da lgrexa está 
católica e máis que non ao 
dalgun cronis- servício de 
ta desta pren- todas e todos. 
sa polo feito 
de que Zhang 
Huan, e as 
persoas que 
colaboraron 
con el na performance, se espi
ran e mostraran os seus corpos 
nus ao sol (que por sorte locia 
espléndido esa tardiña). 

A lgrexa, a traveso da prensa lo
cal, lamentaba estes feitos e 
mostraba a sua preocupación de 
que no Museu das Peregrina
cións se puideran ver máis car
pos nus, a máis criticaba á Xun
ta (o museu é de titularidade pú
blica, dependente da consellaria 
de Cultura) porque suponse que 
representa a un grupo social que 
non comunga co que se viu na 
Quintana (e eu, inocente de min, 
que pensaba que a Xunta tiña' 
que representar a todas as per
soas de Galiza). 

Ante tales críticas, o día 1 O de
cido acudir a ver a exposición. 
Acompáñame unha amiga que 
asistira á inauguración. A pri
meira sorpresa foi descubrir que 
unha gran fotografia onde se 
vian moitos corpos nus non es
taba exposta (só figuraba o le
treriño co título), mais a sorpre
sa foi a maiores cando decidi
mos ir visionar os vídeos onde 
se rflostraban diferentes traba
llos deste artista chinés, unha 
notiña avisaba de que por pro
blemas técnicos non se podian 
visionar. Cando perguntamos 
cando se poderian ver, contes
táronnos que non os ían ama
ñar. Loxicamente perguntamos 
se era debido ás críticas da 
lgrexa e subtilmente dixéronnos 
que si, e que a foto tamén se re
tirara polo mesmo motivo. 

O que non acabamos de enten
der é porque a prensa local 
(sempre predisposta a aplaudir 
todo o que fai a Xunta) nos ven
deu, dias antes, esta exposición 
e a preséncia de. Zhang Huan 
coma algo que se ia ver por pri
mei ra vez no Estado español, 
porque se fartaron a dicernos, 
mentindo, que este artista chinés 
ten proibida a entrada en China 
(ainda que si é certo que ten 
proibida a realización das suas 
performances), porque a Xunta 
se gastou enormes cantidades 
de cartas públicos en tra~r a este 
perforiner e a sua obra dende os 
EEUU (onde reside) se a pouco 
que se interesaran por coñecer 
os traballos deste artista sabe
rian que traballa sempre como 

ANOSATERRA 

Suso Sanmartin 

veu ao mundo "polo respeito que 
lle debemos aos nasos corpos" 
para a continuación e tras as crí
ticas recebidas pala igrexa e ou
t ros reaccionários, censurara 
parte da exposición (aqui si que 
se lle deixa presentar a sua per
formance, mais despois se sata
niza e censura) . 

En fin, que os talibáns tamén es
tán aquí, que os tempos da Inqui
sición seguen vixentes, que o go
verno da Xunta demostra máis 
unha vez ao censurar a exposi
ción, que non está ao servf cio de 
todas e todos. Só dicerlle a todos 
estes talibáns que o pecado nun 
corpo espido só existe nos ollos e 
na mente de quen mira.• 

EDUARDO LORENTE .ANDRADE 
(COMPOSTELA) 

Dositeo, 
Mayor Oreja ... 
a história continua 
Existe un claro paralelismo en
tre es tes dous poi íticos .' Os 
dous son claros exemplos do 
que significa un bacatazo. E 
estamos perante dous dos 
maiores fiascos na história do 
PP, pois sabido é de todos que 
o Sr. Dositeo Rodríguez estaba 
convencido de acceder a alcal
día de Compostela: non repa
rou en gastos, tivo o apoio in
condicional dos lídéres do seu 
partido ... pero nen con esas; a 
Mayor Oreja non lle faltaron 
minutos nas 1.elevisións, nen 
páxinas nos meios de comuni
cación, visitas de Aznar, Are
nas ... foi un estarzo inútil, nen 
manipulando enquisas ao seu 
favor, nen tod.a clase de tretas 
fixeron chegar a Mayor Oreja a 
Lehendakari, o dito, Dositeo de 
Conselleiro da Presidéncia e 
edil no concello de Composte
la, e Mayor Oreja de Ministro 

do Interior a Deputado no Par
lamento de Euskadi. Do primei
ro xa pouco ou nada se sabe, 
o segundo vaina pasar moi mal 
na oposición dun país que de
mostrou nas urnas o que real
mente quer. Poida que ás ve
ces se sinta como se estivera 
nun país extranxeiro, no que 
para empezar non coñece o 
idioma. Primeira lección:.on 
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desprezar a vontade nen as 
señas de· identidade próprias 
dos bascas. 

Se empregamos termos de Xai
me Pita, teremos que dicer que o 
PP levou un nabo coma un mun
do, pois lembro que no debate 
da moción de censura ao referir
se ao BNG dixo "levaron un na
bo", facendo alusións ao feito de 
quedar sen grupo parlamentar 
nas eleicións xerais. Ainda que 
compre dicirll~ a ese señor que 
non bote o carro diante dos bois, 
e refrescarlle a memória, pois 
aiQda está por ver se o BNG tiña 
e ten dereito a grupo parlamentar 
ou nor(, xa que ainda non se pro
n u ncfo u o Tribunal Constitucio
nal. Pero o que si é seguro é que 
nen o PP nen Mayor Oreja van 
acceder ao Governo en Euskadi, 
polo que se pode asegurar a 
ciéncia certa que o PP si que le
vou un nabo, e que nabo ... 

Por outra bandá sorprende a va-
lentía de Aznar: despois de es-
tar cáseque -todos os dias na te-
le, cando resulta que o domingo 
pala noite non aparece, saen 
unhas imaxes del o luns no in-
formativo noite de Tele~5, dicin-
do en plena 
campaiia "non 
creo que nen-
gun presiden- Aznar debe irse· 
te visitara 
tantas veces acostumando a 
o País Basca levar nabos coma min" pe-

porque para ro de campa-
recer para Outubro avaliar a de-
rrota nada, esperalles outro, 
canda nas edosbos .. ; victorias era o 
primeiro en 
chupar tele e 
en sair na foto 
erguendo os brazos. É -triste que 
un presidente dun estado se 
acobarde asi e non sexa quen 
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A ofensiva 
nacionalista 
retumbou catro 
meses seguidos, sen 
un minuto de 
descanso. ·Gañaron 
os nacionalistas. 
Non os da ofensiva. 

LQue demócrata é 
o ·que abriga áo seu 
adversário a que 
abandone as suas 
ideias!" (lbarretxe 
sobre a: Brunete 
Mediática) 

Que terá de 
maligna a Mesa de 
Irlanda que tanto lle 
repugna a Javier 
Arenas? Despois de 
a Mesa formarse, o. 
IRA non volveu ás 

4 

Ramón Mariño Paz 

Eladio Rodríguez 
e a cultura galega 

A obra, o tempo e o home 
ó alcance ·do lector. 
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1 armas. Todos os 
1 governos da UE (o 
.I 

de Madrid tamén) 1 
1 celebraran a 
1 negociación. Se 
1 cadra, Arenas tiña 1 
1 unha solución 
1 diferente para o 

' 1 Ulster. 
1 
1 
1 
1 Joaquín Leguina, 
1 
1 

Margarita Robles, 
Fernando López 1 

1 Agudin e Enrique 
1 Curie! reparan no 
1 

avance nacionalista. 1 
1 · Teñen que facelo 
1 nas páxinas do 
1 xornal nacional isté;i 1 
1 Deia. Acaso as 
1 tribunas de Madrid, 
1 que adoitaban 
1 
1 publicar os seus 
1 artigos, xa non os 
1 consideran de · 
l . interese? 1 
1 
1 
1 Crítica contra os 
1 

Premios da Crítica: 
en 23 edicións, 854 
xu rados fo ron homes 
e só 49 mulleres. 
Estas e outras cifras 
nun comunicado de 
Alecrín na 
sobremesa, deron 
máis dun corte de 
dixestión. 

1 Os viciños de 
Ribadúmia dinque 
todos sabian que 
Nené Barral, o . 
alcalde, se ocupaba 
do contrabando 
dende hai moitos 
anos. A Fraga non 
llo contaran. 

A dirección de 
Citroen tomou a 
decisión de tráballar 

·O 17 de Maio. 
Despois da Medatla 
Castelao, a Xunta 
podia conqecoralos 
coa de Rosalia para 
o ano.+ 

. 
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.de estar á altura das circunstán-
cías. Segunda lección: hai que 
saber estar ás duras e aás ma-
duras, e irse acostumarido a le- . 
var nabos porque para OutUbro 
esperalles outro, e dos bos ... • 

G. MONTILLA F'ERNÁNDEZ 
(MERZA) 

Do teito ao tellado 
O resultado das eleicións bas-
cas debe ser un revulsivo, prin-
cipalmente para os tres actores 
sociais que máis están marcna-
do o nível de sofrimento e deso-
rientación ·moral neste país; por · 
acción e omisión, por enma~ca-
ramento e 
manipulación . . 

Refírome a 
Quendebe ETA, ao gover-

no eentral con respetar a leitura 
todos os resor-
tes non guver- dos resultados, 
namentais e é ETA. Desde xa, aos médios de 
comunicación. á manee de que 
Moral e inte- ogobemoo lectualmente 
foron os gran- fagaounon. 
des derrota-
dos, ainda que 
os terceiros a 
pesar di so 
manterán en alza o obxectivo de 
ventas, pesto que conqueriron 
que neste país se cultive o mor-
bo, ata a violéncta. 

Para o que queira ver, os teitos 
eleitorais de ambos nacionalis-
mes xa están asentados, e o 
trasvase de votos posíbeis, son 
debaixo de cada teito. "Con es-
tas eleicións o povo vasco xa se 

concluir que o que houbo ata 
agora ... non serve. · 

Quen debe respetar a leitura 
dos resultados, é ETA." Desde 
xa, á manee de que o gobemo o 
faga ou non. O día 13 un 50% 
de · votantes de H B reti rou o 
apoio aos que poideran estar 
defendendo a sua estratéxia mi
litar; o día 14 cicais un 60%. 

Unha leitura obxectiva e sá dos 
resultados dí que debe ser o 
Parlamento Basco o ámbito de 
decisión soberano para este 
povo, e non o goberno central... 
A ,aelota no seu tellado, perg 
.non para gardala, senón para 
poñela en xogo. • 

}ULEN LIZASO ALDALUR 
(HERNANI) 

C9ñgreso da CIG 
(UPO) democrática 
Acaba outro Congreso e outra 
vez o poder vai parar a mans 
dunha minoría,. e outra vez nos 
esquecemos da importante mili
táncia de base que seguimos 
sen contar con ela, e que non se 
eriteira do proceso que acaba de -
rematar, porque para alg1,.1ns non 
importa a nosa opinión. 

está aberta ás vosas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 

l.Jnha vez máis a UPG (sector 
que operou e opera na escurida
de, aproveitándose do traballo 
do resto, sindical e politicamen
te) demostrou a sua hiperactiva 
disciplina fronte a unha rela,xa
ción das outras ··correntes que só 
esperaban por unha renovación 
democrática dos cargos sen utili
zar a presión 
e a coacción, 
lembrándome 
curiosamente 
agora das 
eleicións bas-
cas. 

:Eu como afi
liado dende o 
ano 96 dou os 
meus para
béns a unha 
corrente 
(UPG) polo 
seu gran tra
ballo realiza-
do nesta cen-
tra I porque 

Non irnos 
pennitir máis 
procesos como 
osqueaUPG 
está controlando 
(Transportes a 
Unión, GEA, 
etc.) 

pasamos de ser unha central 
sindical a ser un gran exército, 
ás suas órdenes e volvendo a 
esa estrutura piramidal de poder 
xa olvidada desde franquismo. 

Agora comeza unha etapa nova 
e con grandes renovacións co
mo a do Secretário Xeral Suso 
Seixo, anteriormente Secretário 
Nacional de Organización, ese 
secretário do que tala o informe 
da Executiva Nacional, na que 
critica o seu escaso traballo nas 
eleicións sindicais, e dando co
mo único culpábel de estas re
sultados. 

xudicados nesto, e non irnos 
permitir máis procesos como 
os que a UPG está controlando 
(Transportes a Unión, GEA, 
etc.).• 

XosÉ A. ÜTERO VILLAMIL 

Todo ·a punto 
Resulta que non hai cartas para 
os afectados polas inundacións, 
nen para os gadeiros arruinados 
polo mal das vacas tolas, nen 
para os mariñeiros que faenaban 
en Marrocos; pero si hai cartos 
para propaganda. A propaganda 
é necesária para seguir conven
cendo aos votantes con menti
ras. Para alguns políticos a de
moc rác i a é 
manterse no 
poder a· costa 
do que sexa. 
Como dicia un 
chiste de Xa
quin Marin: 
"Eu son demó
crata mentres 
a maioría me 
siga votando". 
Galiza a punto 
de que? De 
desaparecer? 

Os xóvenes sen 
traballo a punto 
de emigrar para 
as Canárias; os 
traballadores da 
Unión a punto 
de ser 
despedidos; os 
viciñosde 
Caldas a punto 
de ser 

Os gadeiros a 
punto de 
arruinarse; os 
mariñeiros a 
punto de 
afundirse ~os inundados 
seus barcos; 
a Seguridade 
Sociar a pun-

Só nos queda agora preparar- to de non ser 
nos para un encarnizado ata- social; o ensino público a punto 
que de poder por parte da UPG de ser privatizado; o idioma ga-

autodeterminou"; frase socorrida Agora tamén pode dirixir - cara os que sobrevivimos, para lego a punto de ser unha língua 
de quen hai anos recoñecian, 
agora negan e mañán non se 
sabe, o dereito de autodetermi-
nación deste povo. Entón com-
partían governo cos nacionalis-
tas· bascos ... mañá non se sabe. 

Despois de ano e pico de cam-
paña intelectual, o que conque-
riron é polarizar unha sociedade 
entre centro-constitucionalistas 
e etno-soberanistás. Os resulta-
dos foron determiñantes para 

os envios para esta sección 

polo correo electrónico: 

info@anosaterra.co.~ 

Envlos a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

unha total dominación. Pero un morta; os xóvenes galegos sen 
consello para esta xente, re- traballo a punto de emigrar pa-
cordade, que cada un de nós ra as Canárias; algunhas con-
pensamos, que non estamos / frarias a piques de pechar as 
esperando ordes de ninguén, portas por falta de ingresos; os 
que non nos sometemos e que traballadores da Unión a punto 
se hai que loitar máis que nun- de ser despedidos; os viciños 
ca ou mellor dito por primeira de Caldas a punto de ser inun-
vez ímolo facer pola afiliación dados; a xustiza a punto de ser 
como sempre o estamos a fa- inxustiza; etc.• 
cer, non por intereses partidis
tas. Seguirémolos defendendo 
porque eles son os únicos pre-

RAMóN DoMíNGUEZ ARGIBAY 
(CAMBAOOS) 

s u a ·. ·S e , R E B A . s E ! ! 
Nome ....................... , .......... Apelídos, ......................................... · ... .. 

. · ............................................ Enderezo .................... n ..................... . 

Correo electrónico: subs.anosaterra@terra.es 

suscrébome a A Nosa Tena por un ano/semestre ao praz6 df: 
O Galiza/Estado/Portugal 9.000 pta/ano 4.500 pta/sernestté. 
O Europa 11 .000 pta. 
O América e resto do mundo 14.000 pta . . 

Pagamento domiciliado 

Banco/Caixa de Aforros ............................................... ; ........................... . 

Corita ou Libreta ITIJ::J [LIJ.J CD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 
Titular ......................................................................................... : .............. . 

Povoación .................................... Província ....................................... ~ ...... . 

Cód. Postal ................................. Teléfono ............................. ......... . 

Povoación · •••....... ~ .......•................ N.1.F . ....................................... ... . 

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

a) Subscriclóos para o Estado españ-01 O Talón bancárfo ad:xumo. 
b) Para o resto do mundo 

tJ Xlro lntemaclonal a nome de A NctXJ Tti!rra. Apdo. 1_371 Vigo. 

O c~ue bancárlo amc:u~m~o1. íilliilJiijilii--~:~~iili O Visa. 
·••.•··' 

Sérvanse tomar not;l de atender até novo aviso, e con cargo á mlña oonta, os recibos que ¡¡o meu 
nome lle sexan aprasentados por Ptomocións Culturais Galega.s S.A. (A Nosa Teft'B.), 

Data Atentamente 'Sínatura) 

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito 

visa N~ITTIJ 1 f 1 1 1 t 1 t J 1 i:r:rIJ 
Data de caducida.de do cartón (imprescíndibei) ................ _. .. ......... ... .............. ...... ::, 

Nome do titular ....................... ...................... ....... » ....... .................................... " ...... ::, 

Sínatura do titular (imprescindíbel): 
l--···----·-·-·-- ---·- ---~- __________ J 
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Manuel Manquiña 
'Tamén podo interpretar un galán' 

-0- A. ESTÉVEZ 

Acaba de respostar "non" a 
unhas datas de traballo para 
o verán. "As vacaci6ns son 
sagradas", afirma Manuel 
Manquiña. Con duas pelí
culas en carteleira, Capi
táns de Abril, de Maria de 
Medeiros, e Lena, de Gon
zalo Tapia, non pode negar 
estar no seu mellor momen
to profisional como actor. 
Co estigma do cómico Pa
zos de Airbag, Manquiña 
achégase na fita de Tapia, 
rodada en Vigo, ao drama. 
Ao redor desta estrea e da 
sua traxectória desde finais 
dos setenta xira esta conversa. 

G orrión é o personaxe máis 
dramático dentro dos que acos
tuma a interpretar Manquiña. 

Síntome cómodo en calquer pa
pel que sexa coerente. Canto 
máis bagaxe cultural teña un ac
tor, máis sinxelo resulta rep.re
sentar. Se tes que interpretar a 
un tipo da Idade Media, tes que 
coñecer como se comportaba. 
Non chega con vestir un ttaxe da 
época. A min góstame a comé
dia, pero teño interese noutros 
papeis. No que si teimei foi en 
que Gorrión non resultara un 
personaxe simpático. Coido que 
ultimamente se banalizan aos ti
po nefastos, incluso se mitifican. 
Non e pode confundir ao espec
tador, Gorrión pode provocar un 
orriso pero é un cabrona.za. 

Non pode negar que hai un an
te e un despois do seu papel 
de Pazo en Airbag. 

A n(v 1 pr fe ional indudabel
mente. Acadei o recoñecemen
to d publico de t d o Estado e 
e mezaron a chegar máis e me
llares ofertas nun méio no que 
practicamente non tiña traballa
do. Juanma Bajo U lloa coñeceu
me por A matanza dos garrulos li, 
sérxicos, de António Blanco, que 
foi a fita que me abriu as portas. 
O personaxe de Pazos ffxeno de 
xeito moi intuitivo, sen ensaiar, 
mestura de Rias BaiJcas e Altas; 
todo o contrário do personaxe 
controlado de Gorrión. 

O público quedouse co galego, 
co conceto e con muí profesúm.al. 

Nunca nomeo á persoa á que ti
ña medo a parecerme. Como 
actor espántame a imitación e 
o tópico. Intentei suavizar o 
acento, pero Karra Elejalde e 
Juanma Bajo Ulloa querian 
máis. Aquela noi~e en Madrid 
non pechei ollo pensando en 
que acento ia poñer. Busquei o 
máis natural posíbel, que se re, 
coñecera pero sen topicazos. 

Non ten medo de encaixonarse 
nun papel. 

Confio no critério dos direc
tores. Eu teño que traballar, non 
podo andar pendente de se me 

' ~ ...... 

encaixonan ou non. Hai futbo
listas que poden xogar tanto na 
dianteira como no centro do 
campo. Eu podo facer moitos 
papeis, incluso podo interpretar 
a un galán. Nos directores reside 
a responsabilidade de ver as tuas 
posibilidades. 

Calquer está de acordo en que 
vostede fixo de todo dentro do 
espectáculo. Naceu a vocación 
no bairro vigués de Coia? 

A min influf ume ser especta
dor. Aqueles festivais de Espa
ña no parque de Castrelos, con 
zarzuela, ballets, folclores de 
toda Europa. O rock & roll ta
mén foi definitivo. Os ~rupos 

A. PANARO 

ingleses eran unha esperan za 
de vida, ser novo nos sesenta 
en Vigo era triste e aburrido: os 
horários, a disciplina, a repre
sión. A inda acaban de chamar
me para unha reunión de anti
gos alunos e recoñezo que da
queles an os n on teño bos re
cordos. 

Nos oitenta, en troques, a ex
plosión. 

Estoupei antes. Nos oitenta xa 
estaba farto de facetas boas e 
ben boas, tanto que non se po
den contar. T raballei moito con 
Chichi Campos e xuntos eramos 
explosivos. Pero é certo que os 
oitenta foron unha explosión de 

Alguns conceitos 
Sporting de Transilvania: 
"Unha saida vital, a música é 
das mellares afeizóns. Ade
mais, son capaz de facer crer 
ao público que canto ben", di 
Manquiña ao referirse ao gru
po que formou nos oitenta. 

A matanza dos garrulos u .. 
sérxicos: "Unha película de 
culto da que me piden máis 
cópias ~n España e fora, espe
cial porque foi realizada por 
T oñito Blanco, que domina
ba o xénero do gore. A min 
explicoumo el, nunha noite 
despois de andar de golfos · 

' ~ "'I •:,. '{ 

tragámonos todas as matanzas 
de Texas, Dous mil maniacos e 
A granxa. Recollia as claves 
do xénero". 

Política: "T ómoa en sério, da
quela maneira. Nunca militei, 
son non votante a conscién
cia. Levo no coche xente a bo
tar pero eu non baixo. Non me 
sinto representado. Só fai falla 
ver, a última campaña basca, 
indepedentemente das ideas, 
calquer pode ver que os meios 
de comunicación apostan por 
un valores e por uns intereses 
económicos. 

liberdad~, vivida fora de España 
nos sesenta. 

Considera que -está xa fora do 
teatro galego? 

Do institucional neste momento 
si. T raballei co Centro Dramáti, 
co, pero coa programación ac
tual e a estrutura non me sinto 
identificado. De calquer xeito, 
de facer teatro faríao aqui. Xa es
tiven en Madrid representando 
Popcom, de Bajo Ulloa, e levei 
mal o de viver fora de Galiza'. 

Co COO estivo en Fráncia, resul
taba o teatro galego exportábel? 

Que é teatro galega? A matanza 
dos garrulos é teatro galego en 
castelán ou Solos, Perdidos y vi, 
ciosos, escrita tamén por Antó
nio Blanco. O teatro, se é bo, 
claro que é exportabel. Por que 
che van aceitar mellor en caste
lán que en galego? Nos levamos 
Almas perdidas a Fráncia, enten
deron que estabamos contando 
como vendiamds ao terceiro 
mundo langostinos caducados e 
que media Africa tiña cagarria. 

Maria Pujalte, Luis Tosar, vos
tede mesmo ... Hai que sair de 
Galiza para ser famoso como 
actor? 

Sair non He fai mal a ninguén. 
Moitos saimos por necesidade , 
aqui hai unha morea de acto~es 
e o mercado no da para máis. 
Menos mal que se están facendo 
teleséries! Sair é unha opción 
laboral; non está preconcebido. 
Cando mon tamosTroula en 
1978, que xunto a An:croido foi a 
primeira compañia pofesional 
galega, eu xa viña de facer tea
tro con La Picota de Madrid. 
Non estaba pensado. Lena ten 
director asrturiano, carros giafo
gos, asturianas e porru.gueses, e 
actores de aqui e de Madrid. En 
fin, teñ'o necesidade de traballar 
onde me chamen. O mercado 
marca as leis, non sempre para 
ben, pero a min agora estanme 
beneficiando porque se precisa 
man de obra. Os actores non 
son estrelas, se se poñen moi 
tontos, o director pasa dese e ' 
chama a outro. + 

Os políticos danme mágoa 
porque traballan moito e, a pe, 
sares disto, a xente pensa que 
son uns caras". 

Futuro: "Dous proxectos, un 
papel en O lápis do 
carpinteiro, con Antón Reixa, 
e un Quixote, con Gutiérrez 
Aragón, no que supoño que 
farei de español seco, de me
.són, desdentado. Bajo Ulloa 
canta comigo para Capitán 
Trueno, pero o proxecto ten 
un financiamento complica
do. De imediato, a disfrutar 
do verán". + 

···············································································-······················· 

O Pantón 

de Isaac Rielo 

~ ~IS DIÉGUEZ 

~en-se sentir orgullosas as 
xentes de Pantón, na comarca de 
Lemas, e da Galiza, <liante deste 
novo traballo de jnvestigación de 
Isaac Rielo Carballo ("Pantón, his
toria e fidalguía'\ ·~e Editorial Com
postela, 2000). N.on.é doado, hoxe, 
ter nas nosas mans 1.in libro que fale 
polo miúdo dún. fo.n.2.ello de tanta 
historia no que·se ·r~colle, ademais, 
parróqufa a parr6guia e lugar a lu
gar, a etnografia e o património ar
dstico cun profuqdo traballo de 
comprobación documental. E non é 
<loado porque, polo xeral, os estudos 
focan-se con intereses de glória in
pi vidual, portan.to con efeitos que 
non van ao corazón daquilo que 
necesitamos por estar tenciona<la
mente agachado. A história muda 
na sua concepción cando vai ao 
sangue daqueles que a fiJceron e non 
ao ouro daqueles que a manipula
ron. 

&. Rielo ~arballo son unha gran
de família que se arriscou no estudo 
dos nosos valores. Humildes, pro
fundos e sérios, (na nosa lembranza, 
sempre, o irmán de Isaac, Nicanor, 
o home e o cientifico dando-lle 
contido a tais termos), chocan os 
adxectivos coa valentia que sobre 
eles domina. Pero a humildade ta: 
mén ten as suas pexas, pois pode 
evitar, nestes tempos de abouro ao 
diferente, a necesária consciéncia 
colectiva das xoias e alfaias que po
suímos. 

f71ro vaiamos ao libro sobre Pan
tón. Admiran-me, sobre todo, os 
dados numerosos que o leitor ou 
leitora pode tirar do espazo máis 
insignificante. Nos estudos tende-se 
a ir ao que, real ou aparentemente, 
nos parece de máis importáncia. No 
caso falariamos das igrexas e mostei
ros sonados de Pantón, como Eiré, 
San Fiz de Cangas, Atán ou as Ber
nardas de Ferreira, por poñer algun 
exemplo. Pero podemos ir tamén ao 
lugar e á parroquia, calquera que 
sexa, para sacar os blasóns que lo
cen nas suas casas, as liñaxes, a his
tória documentada, a etnografia, ¿s 
lindeiros, as xurisdicións que tivo ... 
todo o que nos pode botar luz non 
só sobre o monumento que poda 
haber,. senón, e isto é o importante, 
sobre a história que padeceu ou da 
que desfrutou. Que comodidade · 
para nós atapar no libro sábio os 
segredos e a resposta aos 
interrogantes que nos xorden da 
simples mirada ao monumento, á 
paisax.e ou á mesma xente. Escrebe
riamos nós causas distintas no libro 
"Viaxe ás terras encantadas de Le
mos" se daquela nos pudése1p.os aso
mar ao "Pantón" do noso admirado 

' Isaac. 
/ 

~de xustiza ser agradecidos. Pan
tón, Lemas, deben-no praticar con 
este investigador arriscado que che- · 
gou á chaira lemava desde as mon
tañas de Mosteiro, aló por Pol. O 
Jibro, portanto, cumprirá a sua fun
ción se é coñecido e espallado. Das 
xentes do poder, das do povo 
tamén, depende, e estamos seguros 
de que o concello de Pantón fará 
festa grande coa obra e co autor. Se 
non, aquí queda este humilde reco
ñecimento. + 

.. 
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• A actriz Mª Cásare~, 
lembrada nunha mostra en C,arballo . 
Desde o 4 de Maio está ·aberta 
no pub Silfo de Carballo unha 
exposición sobre Maria Casares, 
que permanecerá nesta vila até 
mediados de Xuño. Dar a coñe, 
cer a vida e a personalidade da 
actriz nacida na Coruña, e ache, 
gar o gusto polo teatro á xente 
máis nova son as pretensións 
desta mostra organi::ada pola 
asociación cultural Lumieira. 
Maria Casares, filla do ministro 
republicano Casares Quiroga, 
chegou exiliada a Francia coa 
sua nai a finais de 1936. Seis 
anos máis tarde interpretaba o 

Oiga Cameselle, de Do&le Xiro Donza. 

•Cinco días 
de danza 
en Compostela 

seu primeiro papel como prota, 
gonista tras anos de pelexa co 
idioma francés. 
Consagrada e recoñecida den, 
tro do mundo da cultura frances 
da segunda metade do século 
XX, · nas vísperas da morte~, en 
1996, estaba a preparar a obra O 
cerco de Leningrado, de José San, 
chis Sinisterra. Nunca voltou a 
Galiza desde 1936; si estivo en 
Madrid e Barcelona para estrear 
na tempada 1976, 77 O Adefesio 
de Rafael Alberti xunto a Tina 
Sanz, Julia Gutiérrez Caba e 
Laly Soldevila. + 

dores en primeiro lugar a compos, 
telana Ana Riveiro con "A bruxa 
do lago", en segundo, Ana Isabel 
Cabido con "Escoitei unha paro, 
la", e en terceiro "SOS" de Lore, 
leí Piñeiro Rodríguez.+ 

•A figura ,,. 
de Anxel Casal, 
analizada 
enArzua. 
Xosé Maria Dobarro imparte un, ·· 
ha conferéncia titulada "Anxel 
Casal: unha vida adicada a Nós" 
o Sábado 19 de Maio ás nove da 
noite na Casa da Cultura de Ar, 
zua. Organizada pola asociación 
que leva o nome do editor, a 
charla céntrase na importáncia 
deste "grande traballador da cul, 
tura, editor e impresor da revista 
Nós, do semanário A Nosa Terra 
e das máis importantes obras li, 
terárias galegas de princípios do 
século xx". Para difundir o seu 
coñecemento, a asociación dis, 
tribue na semana das letras perto 
de t1n milleiros de folletos cunha 
b~eve biografia. + 

• Mundo grua, 

• Sete dias 

. 
'. • .... . 

de festa das letras 
en Ponteceso 
Ponteceso vive o Dia das Letras 
cun intenso calendário de activi, 
dades q1,1e incluen os primeiros 
encontros de normalización, que 
rematan o mesmo 17 de Maio, 
ademais de música e lendas. Mini 
e Mero actuan o Xoves 1 7 ás dez 
da noite, acompañados dun reci, 
tal poético: O encontro chamado 
o Tren das Lendas desenvólvese o 
dia 19 coas narracións populares 
desta vila. Ao dia seguinte, ade, 
mais de inaugurarse a feira de ar, 
tesania e obradoiros, haberá con, 
tacontos ao mediodia e un 
pregón de Xan Fernández Carrera 
que rememora aos regueifeiros. + 

• Sobre Eládio 
Rodríguez 
en Trintxerpe 
As colectividades de galegos no 
exterior tamén se aponfan ao Dia 

I 

A compañia Dobre 'Xiro de Vigo 
inaugurou a mostra da danza, que 
se celebra en Compostela do 16 
ao 20 de Maio coa produción Si, 
tuacións Curtas. O Sálon Teatro 
acolle ademais aos coruñeses de 
Druida Danza con En espera, á 
compañia barcelonesa Nats Nus 
Dansa, co espectáculo Set, da 
mesma Compostela actuan Ca, 
daquén con Quen e Asua, e Hay 
un pícaro en el corral é o título da 
montaxe que apresentan Compa, 
ñia Mar Gómez, de Barcelona.+ 

aperitivo de cine latino en Vigo 
• Samuel Solleiro 
acada o Suso 
Vaamonde de 

. 
poes1a 
Samuel Solleiro González coa 
obra Fouce é o gañador doVIII 
prémio de poesia Suso V aamon, 
de, convocado pola Fundación O 
GrehAmigos de Galicia. O xu, 
rado composto por Luís González 
T osar, Rodríguez Barrio, Modesto 
Fraga, Antón Grande e Xosé 
Alonso decidiu o fallo por unani, 
midade e destacou o carácter 
"desmitificador e novedoso" do 
poernário dentro da lírica galega. 
O mozo de Tui recibirá 200.000 · 
pesetas e a publicación da obra. 
Con anterioridade recebiron o ga, 
lardón poetas como Anxo 
Angueira ou Marta Dacosta. Na 
convocatória foron tamén outor, 
gados os prémios de relatos curtos 
para rapaces dos que sairon gaña, 

A equipa da 
Mostra de Ci, 
ne Latinoame, 
ricano de Vi, 
go, que se en, 
carrega do or, 
ganizala a·final 
de ano, apre, 
senta como 
aperitivo a 
proxección de 
Mundo grua. 
Esta fita ar, 
xentina, diri, 
xida por Pablo 
Trapero, aca, 
dou no Festi, 
val de Cinema 
'Independen te 
de Bos Aires 
en 1999 os 
prémios ao 
mellor direc, 
tor e mellar 
actor, e no 
Festival de Ve, 
nécia, o galar, 
dón da Serna, 
na da Crítica.+ 

das Letras. É o caso dos emigran, 
tes en T rintxerpe; a carón de Do, 
nosti, que xa tefieri un programa 
elabOrado ao redor do 1 7 de 
Maio. "Eladio Rodríguez Gonza, 
lez; un galeguista iñorado" é o tí, 
tulo da conferéncia que imparte o 
Venres 25 .Isabel Seoane, profeso, 
ra de Cultura Galega na Univer, 
sidade de Deusto. Na Casa do 
Mar proxéctase o Sáb,ado 26 o fil, 
me Sempre Xor'Lxa de Chano 
Piñeiro. Para remat¡rr, o Doffiin, 
go celébrase unha misa en galego 
no povoado de Pescadores e, 
posteriormente, unha homenaxe 
a Castelao na rua que leva o seu 
nome, coa actuación dos gaiteiros 
''Novas Fontes" de Hemani. + 

• Estrea 
de Arde amor 
en todo o Estado 
Coincidindo co momento doce 
que está atravesando o actor de 
Vilanova i la Geltru, Sergi 16, 
pez, estréase o Venres 18 de 
Maio en Madrid, Barcelona e 
outras capitais de província do 
Estado Arde amor. Esta fita, pro, 
ducida por Fenda Filmes, dirixi, 
da por Raul Veiga, e protagoni, 
zada por López, Rosana Pastor, 
Maria Bouzas e Miguel Pernas, 
xa foi estreada na Galiza hai 
máis de un ano.+ 

• A Enciclopédia 
Galega, Reixa e 
Sotelo Blanco, 

,,. . 
premios 
da Crítica 
Os Prémios da Crítica Galicia 
chegaron a sua XXIV edición na 
noite do Sábado 12 de Maio en 
Vigo nun acto que reuniu a tres, 
centas persoas. Diferentes galar, 
dóns para diferentes sectores da 
cultura: no campo da criación l¡, 
terária foi Xose Manuel Villanue, 
va o afortunado pola sua novela 
Adeus India , aileus: no de ensaio e 
pensamento a obra premiada foi 
Resistencia cultural e diferencia JUs, 
tórica, de Xoán González Millán: 
a traxectória de Antón Corral na 
música tradicional valeulle o re, 
coñecimento neste apartado, 
mentres que Antón Reixa desta, 
cou en Ciéncias e Artes da 
Representación. Pola sua parte, a 
Enciclopédia Galega Universal 
de Ir Indo recebeu o prémio de 
Iniciativas Culturais. No 
transcurso do acto concede'}Se a 
distinción de Galego Egréxio ao 
editor Olegário Sotelo Blanco.+ 

• Castelao 
xa preside a praza 
de Imprenta 
de Ourense 
Unha escultura de Castelao, rea, 
lizada por Buciños, preside desde 
o Sábado 12 de Maio a ourensá 
praza da Imprenta, no casco his, 
tórico da cidade das Burgas. Rea, 
lizada en bronce, a estatua ten 
1,90 metros de altura e evoca a · 

ANOSATERRA 

figura dun camiñante. Ao acto 
de inauguración acudiron nume, 
rosos yiciños, así como o autor da 
obra, que sinalou sentirse identi, 
ficado co ideario de Castelao, o 
presidente da fundación que leva 
o seu nome, Avelino Pousa An, 
telo, e o alcalde ourensán 
Manuel Cabezas.+ 

• Toxosoutos 
a presenta 
o I Prémio 
de História 
Medieval 
O día 17 de Decembro, data do 
aniversário da morte de Mariscal 
Pardo de Cela, fallarase o I Pré, 
mio de Hisrória Medieval de Ga, 
liza, que convocan a editorial 
T oxosoutos e a Fundación 
Comarcal Noia. Poden concorrer 
todos os autores de calquera na, 
cionalidade que apresenten ofi, 
xinais en galego, con textos iné, 
ditos cun mínimo de 150 fólios. 
A dotación do premio é de 3.000 
euros e enviarase un orixinal e 
cinco cópias antes do 30 de Se, 
tembro a Editorial T oxosoutos, 
Cruceiro do Rego, 2,Qbre, 
15217 Noia (A Coruña).+ 

•Ciclo 
de Leituras 
Dramatizadas 
na Coruña e 
Santiago 
Abriuse o dia 12 de Maio na sede 
coruñesa da Asociac;ión Amigos 
dos Museus "Porta Artabra" un 
ciclo de leituras dramatizadas que 
vai ter como escenário a cidade 
herculina e Santiago. Organizado 
polo Instituto Galego das Artes 
Escénicas e a Asociación de Au, 
tores de T eaao, o ciclo inaugu, 
rouse con O Circo de media noite, 
de Manuel Lourenzo, Lida polo 
grupo Casahamlet. O vingeiro 
26 a compafiia Proyecto Naque, 
de Ciudad Real, le La mala irrui-
gen y otros textos breves, de Juan 
Mayorga. Pola sua parte, Santia, 
go acolle o 2 de Xuño a leitura 
de Estrema de Raul Dans, e o dia 
9, Ollomoltranvia interpreta O 
último roedor, de Candido Pazó. + 

•ManuChao 
• • • .I' • 1n1c1ara xira 
no Coliseo 
da Coruña 
Próxima estación esperanza é o tí, 
rulo do novo disco de Manu 
Chao, do que xa soa nas emisoras 
comerciais o single Me gustas tu. 
O cantante de orixe galega, crío., 
do en Francia onde formou o 
grupo Mano Negra, iniciará a sua 
xira europea no Coliseo da Coru, 
ña o 23 ·de Agosto. Dentro do Es, 
tado, s6 haberá duas datas máis, 
Bilbo e Barcelona. O Coliseo da 
Coruña cumpre dez anos; duran, 
te o mes de Xullo actuarán Aute, 
José Mercé e Alejandro Sanz. + 
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Jóvenes Intérpretes 
Santiago 
Aula Sociocultural Caixa Galída 
19:00 horas 
Alumnos do Conservatoáo• 

Exposición 
Historia de Galicia 
Ourense 
Casa da Xuventude 

18 de maío 

Teatro de Sombras 
.. O Vendedor de Paxarosu 
Escairón 
20:00 horas 

Teatro 

úrculo Recreativo Cultural "5aviñao·• 

Conferencia 
"Fibromialxían _ 
Vigo 
Aula Sociocultural Caixa Galida 
17:00 horas 

-- 18 de maio _ - - - - º _ __ - ~ 

Xogos Tradicionais 
.. De Escola en Escota cos Xogos 
Popularesw 
Ramirás 
C.E.l.P. Rogelio Garda Yañez 
10:00 horas 

9 de maio 

Mamá Cabra 
Ribeira 
Biblloeca Municipal 
12:00 horas 

Festival Mozart 

Concerto 

Haydn: Orfeo ed Euridice 
Orquesta Sinfónica de Galicia 
Coro da Comunidade de Madrid 
A Corut'la 
Palacio da Ópera 
20:00 horas 

a (OrulUI 

Festival Mozart 
Orquesta de Cámara da 
Orquesta Sinfónica de Galicia 
Director: Massimo Spadano 
A Corulia · 
Teatro Rosalla de Castro 
21:00 horas 
Canc:ello da Con.too 

: Taflet Uterario 
: Asociación de Escritores e 
. Artistas Españois 

Pontevedra 
: Café Moderno 

20:00 horas 

BRA SOCIAL 
CAixAC¡AllCIA 

Festival Mozart 
Cuarteto Prozak 
Clarinete Vicent Alberola 
Música de Cámara 
A Coruña 
lgrexa Colexiata Santa María do Campo 
21:00 horas 
Contello da Coruña* 

Chicken Run (Evasión en la 
Granja) 
Peter Lord y Nick Park 
Santiago 
Aula Sociocultural caixa Galicia 

23 de mai9 "~ 

Festival Mozart 
Recitais Lied e Ópera 
Barítono: Andreas Schmidt 
Piano: Rudolf Jansen 
A Coruña 
Teatro RosaHa de Castro 
21:00 horas 
Concel!o da Coruña~ 

Recital de Pedro Guerra 
Pontevedra 
Teatro Principal 
20:30 horas 
Con.ce/lo de pontevedra"' 

eme 

Do 2 3 de maio ó 24 de xuño 

~ 
"La Felicidad de la nadan 
Boiro 
Casa da Cultura 

24 de maio 

Concerto 
Real Filharmonía de Galicia 
Director: Philipe Entremont 
Lugo 
Círculo das Artes 
20:00 horas 

25 de maio 

tlenres USÍ(iHS 
Euclydes Matos. Infinito de Nos· 
Dois 
Música brasileña 
Pontevedra 
Café Moderrno 
20:30 horas 

Mamá Cabra 
Rianxo 
Centro Cultural 
19:00 horas 

Música 
Ciclo de intémretes eara un nbvo século 
"Xeración 2000+1 " , ' 
Fabio .Zanón (Guitarra) 

. Vigo 
-Conservatorio Superíor de Música 
20:30 horas 
Concel/c de Vigo• 

~rJ 
VII Festival1de Habaneras 
Valdoviño . 
Atrio de La Iglesia Parroquial de Lago 
20:00 horas · 
Coral A Ldpela * 

Con~rt.o 
Pñmavera Músical J 
Coro u A Ra• de Santiago 
Sober 
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1 CcmfeJéítda 
uSeguridad Alimentaria,. 
Vigo . r 
Aula Sociocultural caix~ Galícia 
18;00 horas 
UNAE"' 

CGnfet~tlda 
Ptograma de Fomento e : 
lntegra~ión del. Voluntaria~ 
Social en la Provincia de 
Ourense 

Casa da Cultura 
20:00 horas 

' carbaUiño 
J Casa da Cultura 

20:00 horas 

Müska 
CTcío de intéroretes PfJfo un nevo século 
"Xeración 200o+1 ª 
Daniel Pereira (piano} 
Vigo 
Conservatorio Superior de Música 
20:30 horas 
Concef !o de- Vfgo* 

Festival Mozart 
Recitais Lied e Ópera 
Barítono: Wolfgang fiolzmair 
Piano: lmogen Cooper 
A Coruña 
Teatro Rosalía de Castro 
21:00 horas 
C!mcelfo da Coruña.-

Música 
Ciclo de in ' r~s Pft_ra urt novo século 
ºXeración 000+ 1" 
Leonardo Blanco (violín) 
lrina Moriatova (piano) 
Vigo 
Conservatorio Superior de Música 
20:30 horas 
Ccmcelfo: de Vigo,., 

~ 
Documento de Economía, nº10 
11Creadón y destrucción de 
empleo: Un análisis comparado 
de Galicia y la región Nor.te de 
Portugal" 
Melchor Fernández 
Ourense 
Aula Sociocultural Caixa Galida 
20:00horas 
OEE Fundad:án Cáool GafidiJ,"· 

Asociación EspañcJa c.ontra el Cán<ier* 

Festival Mozart 
Mozart: A frauta máx.ica 
Orquesta Sinfónica de Galicia 
Coro de Cámara do Palau de la Música 
de Barcelona 

. (Coproducción Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona e Féstívaf Mozart da Coruña} 
A Coruña 
Palacio da Ópera 
20:00 horas 
Ú>fleelfo da Ccrufra• 

• 

Cottcério 
Lugo Cultural. 2° Cido Tribo~ 
Ibéricas, Músicas de raiz na : 
Península Ibérica ' 
Gaíteiros de lisboa 
Lugo 
AuditoriO Municipal 
21:00 horas · 
ConcelJo de Lugo"" • 
Deputadón de Wgc* 
umvets.kJMk de santi«ge• 

Mú$ica 
Ciclo ere intér . e:tes /JA.fil Ull IJW(> Século 
"Xeración 000+ 1 ª 
Carlos Méndez (contrabajo) 
Alejo Amoedo (piano} 
V' . 
c~9~ervatorio Superior de Música 
20:30 horas 
Concefto de VigO'*' 

1 
Confétettda : 

Novo século. novos retos j 
"El increible viaje del Sr. Y" ' 
José luis Quintela '¡ 

A Coruña . 
Centro de Estudios Caixa Galicia : 
20:00 horas 

Bodas de Sangre 
Santiago 

~adón
lna ug uració n Sede Fundación 

Teatro _ Caixa Galicia 

1 

e~ 
••Juana la Loca, locur• de 

Aula Sociocultural Caíxa Galicia 
20:00 horas 
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Les Noticies 
Selmanariu independiente 
d'información xeneral 

N 2 239. 6 de mayu de 2001. Prezo 150 pta. 

Dirixe: Xuan Bello. 

Edita: Publicaciones Ámbitu. 

A actualidade xeral de Astúries, en bable 
e con formato de periódico. Neste núme
ro, Xuan Bello entrevista o presidente en 
funcións da Académia da Língua Asturia
na, Miguel Ramos. Tete Bonilla fa¡ unha 

reportaxe so
bre a auxe 
dos deportes 
de inverno 
nacomuni
dade asturia
na. En de
portes, Na
cho Vázquez 
faise eco da 
polémica 
xurdidano 
Oviedo en
tre o seu 
adestrador 
Radomir 

Antic e o cadro de xogado
res. En cultura, José,Luis Piquerb entrevis
ta a poeta Lourdes Alvarez. Coincidindo 
coa Selmana de les Lletres Asturianes,. cata
lógase o aumento de libros editados en ba
ble durante o último ano.+ 

Enclave . 
Revista galega de política e 
pensamento 

N" 8. Inverno de 2001. Prezo 500 pta. 

Dirixe: Manuel Portas. 

Edita: Esquerda Nacionalista. 

Francisco Pillado e Francisco Manrique 
entrevistan o candidato á presidéncia da 
Xunta polo BNG, Xosé Manuel Beirás. 
Xosé Femando Pérez Oía analiza os facto

res condicio
nantes da ~o
va economia. 
Luísa Villalta 
reflexiona so- · 
brea compe
téncia da li
teratura gale
ga para se 
enfrontar 
aos retos da 
mundializa
ción. Sqbre 
o tema da 
mundializa-

ción tamén escriben Manuel 
Rico, Xabier Vilhar, Francisco Letamen
dia, Raimon Obiols e Carlos Baráibar. 
Maria Xosé Queizán demanda o 
desenvolvimento en plenitude do novo 
internacionalismo feminista. + 

Río 
Revista cultural' miñota 

N 2 11. Primavera de 2001. Prezo 300 pta. 

Dirixe: F. López Salmerón. 

Miguel Villa segue a sua pescuda históri
ca através dos indianos que cambiaron o 
Baixo Miño. Serafin González inícia a 
sua rota polos petroglifos miñotos. Rita 
Alonso abre o débate sobre a posibilidade 

de construír un
.ha empacadora 
de lixo nesta 
comarca. Ara
celi Ozores 
conta como se 
celebrou o en
troido. Púri 
Meixtde recu
pera o mito 
domoucho. 
Carlos Villa
nueva apre
senta o nar
ciso, unha 

flor de incomparábel beleza e boa di
fusión no Baixo Miño. Agatha 
Broeskamp segue coas suas clases sobre 
agricultura ecolóxica. + 

Forofos 
~ . 

no comentario 
político 

Programa: Especial Eleicións Euskadi 2001. 
Cante: Televisión de Galicia. 

Na televisión, hoxendia, o co
rnentário opinativo sobre a ac
tualidade está nas rnans dos ex 
futbolistas e dos xornalista:s da 
prensa do co~azón, que Dornin- · 
go tras Domingo e tarde tras 
tarde biseccionan .contragolpes, 
catenaccios, posíbeis vodas reais 
e ascenso e declive de . tamaras, 
jesulines e dernais fauna do pa
pel couché. Algunhas canles, 
cada vez menos, avogan pola 
tertúlia, rnais nun plano total
mente autónomo, valeiro e in
teresado. N inguén que vexa El 
primer café de Isabel San Sebas
tián, en Antena 3 espera atopar 
ali análise, simplemente inten
sas colunas de opinión ao redor 
dos tópicos que lle interesan á 
sua apresentadora. 

Cando se realizan eleicións (al, 
go asi coma unha final da Copa 
de Europa da política), o co
rnentário achégase ás cifras e 
variábeis dos escrutínios, ou de
bería basearse niso. O exernplo 
da TVG o pasado Domingo, 13 
de Maio, eneal aos cornícios 
bascas, non é o óptimo P?ra 
axudarlle ao espectador a com
prender o que realmente pasou. 
Se cando_ ves un partido de fut, 
bol e _o e'x rnadridisfa Míchel 
convc::rte cada patada aos seus 

Dance de Mutenrohi 
Titulo: Dance. 

Grupo: Mutenrohi. 

Edita: Zouma Records. 

Evolución significa para o grupo 
ourensán Muteitrohi darlle a9 tradicio
nal un toque :de son vangardista. Ain-

. da que reitetan o respeito pola música 
de raiz, Fasero, compositor e responsá
bel dos amaños tamén sinala que o sue 
instrumento base sempre fo¡ a guitarra, 
non a gaita. Agora, a banda da que 
saiu Cristina Pato, apresenta o que xa 
é o seu quinto disco, no que seguen 
tentando que o público que os escoite 
baile. Gábanse de ser dos primeiros 
grupos que mesturan o folle con loops 
e secuenciación, e con Dance seguen 
adiante coa sua "investigación". Seis 
tema tradicionais, entre eles Danza dos · 
vellos e Ábreme a portiña, adquiren un 
son inédito neste traballo. Mutenrohi 
considera que efectUa unha operación 
de rexuvenecemento sen variar a me
lodia orixinal. Xente moi nova forma 
esta banda que xa prepara os concertos 
de verán: ademais de Xoán Carlos Fer- , 
nández Fasero, subirán ao escenário 
Raquel Pato, Xoán Padrón, Raquel 

ex cornpañeiros en penalti e ca
da fora de xogo en dubidoso, 
calquera pode comprobar coa 
irnaxe na retina que non ten ra
zón e que se deixa levar polo 
seu corazón tan branco. 

O mesmo pasou coas interven
cións de Roberto Blanco Valdés 
e de Pedro Árias xunto a Ra
món Villares na mesa que debe
ria ter moderado Tino Santiago. 
Este xornalista adicouse á sua 
técnica favorita, facerse o igno
rante, preguntar as cousas máis 
óbvias e poñer cara de sorpren
dido cando os seus comenta
ristas "ilustrados" dician cousas 
corno: "a sociedade basca sofre 
unha patoloxia política. Non é 
quen de dar o paso cara á alter
nativa que tanto desexabarnos" 
(Blanco) ou "Vese, cos dados 
na man, que o PNV perdeu en 
todas as cidades. A sua vitória 
debeuse ao voto do caserío, á 
rnobilización da rede clientelar 
que criou o nacionalismo en 
taptos anos de governo" 
(Arias). Se un cornentário é de 
forofo, -incapaz de ler os resulta
dos dunha rnaneira rninirna
rnente imparcial -e algo científi
ca, que para iso exerce de co
mentarista, o outro é falso. Iba
rretxe só perdeu en Gasteiz, ao 
que a capitais se refire. Pena 
que Villares non tivese maior 
valentía para se arrepoñer ás va
cuidades que escoitaba con olla
da sorprendida ou simplemente 
para safr correndo daquel mal 
café de madrugada pouco ilumi
nado co que a TVG cenificou, 
con rostro de loito, a "derrota". 
Próxima cita, en Outubro. + 

CÉ.SAR LORENZO GIL 

canta de discos 

Rodríguez, Abrahám Vila, Cristina 
Barriga, a ·voz, e Xurxo Brea, o gaiteiro 
que substituiu a Cristina Pato.+ 

Na mochila 
de Labordeta 
Título: 30 canciones en la mochila. 
Autor: Labordeta. 

Edita: Fonomusic. 

Son trinta canciÓns en dous discos pa
ra unha carreira que .supera xa as tres 
décadas. A difusión de todo o arago
nés centra a vida de J ose Antoni'-1 La
bordeta, músico, profesor de história, 
poeta, novelista, editor, actor, realiza
dor de televisiori e, agora deputado en 
Madrid tras anos nas Cortes de Ara
gón coa Chunta Aragonesista. Da sua 
primeira viaxe a Francia, trouxo 
debaixo dó brazo un disco de Georges 
Brassens, a quen despois adicaria un 
tema. Incluido está no disco xunto a · 
Aqueras mantañas, Si tus labios 
supieran, Regresaré, a la casa, Banderas 
rotas e Pequeña libertad, entre 
outras.Interpreta Zaraiota Blues con 
Joaquin SabiJ?.a quen di que "tres cau
sas en Aragón non cambian de 
chaqueta: Buñuel, Goya e a voz de La-

ANOSA TERRA 

------il· 1 Publicacións ¡ .. ¡-----
Unha voz 

. 
para unir 

Titulo: A Taboada. 
Editan: Asociacións "O Meigallo", de Cún

tis, e "A Cabana", de Maraña. 

As asociacións "O Meigallo" 
de Cuntis e "A Cabana" de 
Maraña veñen de apresentar 
un novo número da recén apa
recida revista "A Taboada": 
que en realidade figura co nú
mero 1 dá cclección. Debo 
confesar que recibin con gran
de satisfacción e ledícia a apa
rición desta revista, que de
rnostra que os concellos de 
Cuntis e Maraña teñen sufi
ciente dinamismo e vitalidade 
corno para poder encarar con 
éxito a loita por un futuro dig
no nos eidos da sua cultura e 
organización social. 

Non carece a nova revista de 
antecedentes xornalísticos nos 
dous concellos citados, como 
se encargan de historiar no úl
timo número de "A T aboada" 
Belén Pazos T ouriño, Pilar Pe~ 
na Búa e Xosé Casal Porto. Así 
"El Bólido" publicouse entre 
1916-1923 como xomal vocei
ro dos agrarios de Moraña, 
Cuntis, Valga e Barro; espe
cialmente dos dous primeiros 
concellos. "El Bólido de Cun
tis" apareceu en 1918 corno 
portavoz da Sociedade de Cam
pes iños de Cuntis. O 14 de 
Agosto de 1932 apareceu "El 
Eco de Cuntis" babeo o impulso 
de Isaac Torres Campos. Polo 

bordeta". T amén destacan del a sua 
capacidade para conectar con todas as 

·. · terras do Estado coa sua mochila a 
costas e da sua música que, sen ser su
pervendas, permanece coma un tesou
ro para que sen fa¡ con ela. + 

Todoska 
Titulo: En la kalle. 

Grupo: Skalariak. 

Edita: Gor. 

Este é o terceiro disco para o grupo de 
lrun Skalariak, no que ademais de eus
kera, castelán e inglés, atrévense co 
ruso. Sucede no tema festivo Vodka 
Revolución, un dos catorce que confor
man este disco. Denominan o seu esti
lo como ska da rua, recollendo a esén
cia deste estilo na década dos sesenta e 
reinterpretando o sabor xamaicano. 
Os bascas queren traspasar o universo 
ska á rua en cancións como Estoy de 
revuelta, Eguzkitan edan ou Nuestra 
manifestación. Cinco rapaces e unha 
rapaza que comezaron a sua última xi
ra nun festival parisiense no mes de 
Abril. Tocarán na Galiza, o dia 24 de 
Maio na Nasa de Compostela, o 25 ni 
sala Anoeta de Vigo, e odia 26 en 
Pontevedra na Camawey. + 

dernais Cuntis ten o priviléxio 
de poder contar, na figura de 
Roberto Blanco Torres, cun 
dos xomalistas de roáis sona na 
sua época no campo da prensa 
galega e española. O coñece
rnento da sua obra escrita im
pactourne fondamente polo seu 
vigor intelectual asi corno polo 
seu estilo xornalístico incisivo 
e contundente. 

Os redactores e promotores de 
"A Taboada" propóñense co
rno obxectivos da revista "pu
blicar sinxelos traballos rela
cionados coa vida e história 
dos dous Concellos e de toda 
Galicia", pero enfatizan que a 
publicación será "aberta nas 
ideas e nos 
contidos". A 
amenidade e 
sinxeleza da A Taboada 
revista queda debe 
patente en 
traballos co
mo o de 
Héctor Pica
llo Fuentes 
sobre "As 

promover os 
vínculos de 
unión e de 
solidariedade 

feiras de entre os 
Cuntis", ou Conc~ellos de 
o de Marcos Cuntis e 
Seixo sobre 
"A capadora Maraña. 
de Cuntis", 
que en reali-
dade non era 
de Cuntis, senón de San Ma
mede de Piñeiro; ou o artigo 
de Belén Pazos e Héctor Pica
llo sobre "O home paxaro", ou 
o de Femando González sobre 
"O latín do canteiro". Outros 
artigas están orientados a ex
presar afectos, recordos e lern
branzas, como o de Fina Casal
derrey, sobre as suas vivéncias 
corno rnestra en escolas do 
Concello de Moraña. Os máis, 
polo contrário, intentan re, 
cornpoñer os itinerários da his
tória local, en artigas como o 
de Xosé Casal Porto sobre "O 
ensino en Maraña entre 1830 
e 1930", ou o de Reis Camiña 
Castro sobre "A Fundación 
Camino na parroquia de an 
Salvador de Saiáns", e final
mente, o de Mariano Garda 
sobre "A fonte de Santa Xu ta 
de Maraña", todos ele , igual 
que os apteriores, aparecidos 
no número 1 da revista que e , 
tamos a comentar. 

Desde logo, a investigación 
histórica é unha actividade 
fundamental para recuperar a 
conciéncia e dignidade das na
sas comunidades loca is que' 
quizais teñarnos en parte perdi
das, corno consecuéncia dos 
longos anos de franquisrno, por 
fo~tuna hoxe xa un pouco lon
xano. Xunto á História, a Et
nografía deberá constituir "ta
rnén un campo espaciarnente 
atendido pola revista~ sen es
quecer os estudos da problemá
tica económica e social nunha 
comarca tan marcada pola sua 
condición predominantemente 
rural e, consecuentemente, tan 
proclive a todo tipo de proce
sos rnigratórios e desintegrado
res. 

En "A Taboada" agradécese 
descubrir unha esmerada corre
ción no uso do idioma galego, 

(Pasa á páxina seguinte) 
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(Vén da páxina anterior) 

xunto a unha tipografía e im
presión aceitábeis, anq'ue posi
belmente mellorábeis. Os pro
blemas da revista recén apare
cida son, en primeiro lugar, o 
de tipo profisional, xa que os 
promotores tefien outras ocu
pacións e só poderán dedicar á 
elaboración e espallamento da 
revista un tempo marxinal, por 
máis entusiasmo e interese que 
poñan no seu empeño. O se
gundo problema é o económi
co: unha revista, por modesta 
que sexa, non pdoe sobrevivir 
das subvencións, nen só da 
venda ocasional na rua ou li
brarias. A sua base económica 
estábel debe fundamentarse nas 
subscricións. Ogallá estas se 
multipliquen. Coido que "A 
Taboada" debe propoñerse tres 
obxectivos: 

l.- Visualizar o dinamismo e 
vitalidade dos Concellos de 
Cuntis e Moraña, contribuindo 
a recuperar, se é necesário, a 
conciéncia das suas posibilida
des perdidas ou malgastadas. 
Ainda que lastrados por ante
riores emigracións, os Conce
llos de Cuntis e Maraña non 
son pavos sen historia, senón 
comunidades vivas e capaces 
de encarar decididamente o seu 
futuro. 

2.- Promover os vínculos de 
unión e de solidariedade entre 
os Concellos de Cuntis e Mora
ña. Non debemos vivir uns de 
costas dos outros, como quizais 
sucedeu no pasado, a imitación 
do que ramén psaou secular
mente entre galegas e portugue
ses. O nome da Revista alusivo 
á pónte que une os dous conce
llos é precisamente un símbolo 
da crecente confraternización 
que debe existir entre os habi
tantes de Cuntis e Moraña. 

3.- Recuperar para a partici
pación na vida das respectivas 
comunidades aos oriundos de 
Cuntis e Moraña, que desde hai 
tempo ou na actualidade, vi
ven, por razóns de traballo, lon
xe das parróquias onde naceron 
ou se criaron. "A Taboada" po-
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de ser un instrumento útil de 
comunicación con eles, ace
dendo na sua conciéncia entra
ñábeis lembranzas que os vin
culen afectivamente coa comu
nidade onde naceron. • 

ALFONSO MAGARlfiÍOS 

fICC1óN 
l. NARCOS 
Carlos G. Reigosa 
Xerais 

2. FISTEUS ERA UN MUNDO 
Lupe Gómez 
A Nasa Terra 

3. MALES DE CABEZA 
FranAlonso 
Xerais 

4. Eu TAMÉN FUN COAS 
VACAS 

Afonso Eiré 
Espiral Maior 

5. As RULAS DE BAKUNIN 
Antón Riveiro Coello 
Galaxia 

1. DON ELADIO 
RODRÍGUEZ GoNZÁLEZ 

X.C. Lagares 
ANosa Terra 

2. ELADIO RODRÍGUEZ 
Marcos Valcárcel 
Xerais 

3. ELADIO RODRÍGUEZ E 
A CULTURA GALEGA 

Ramón Mariño Paz 
Sotelo Blanco 

4. ARREooR DE CASTELAO 
W Pilar Garcia Negro 
ANosaTerra 

5. Os NACIONALISMOS 
PERIGOSOS 

M9 Pilar Garcia Negro 
ANosa.Terra 
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Das orixes 
·do socialismo gal ego 
De como xurdiu a semente socialista na 
Galiza e de que papel xogou Pablo 
Iglesias nesa ornee · 
trata A nacencia do 
socialismo en 
Galicia, libro 
asinado por 
Raimundo Garcia 
Domínguez Borobé. 
Editado por Galaxia, 
este libro é a 
testemuña dun 
xornalista e socialista 
que aos oitenta e catro 
anos achéganos á 
galeguidade de Pablo Iglesias e aos 
vencellos que o fundador do Partido 
Socialista coa sua terra natal. O libro, 
editado por Galaxia, divídese en vários 
capítulos: un ao redor da biografía de 
Iglesias, outro que trasmite o ideário do 
ferrolán através das suas próprias 
palabras, ademais da narración das 
vicisitudes do movimento nos primeiros 
anos do século XX e dunha semblanza 
do coruñés Ramón de la Sagrá. + 

Luces poéticas 
de Nova York 
Dos sentimentos que experimenta un 
torreiro no seu traballo no faro escrebe 
Rafel Lema no poernário Luces de 
N.Y. Este torreiro 
exprésase en· 
poemas no libro 
de servizo: diante 
dos olios o mar a 
un lado, a terra ao 
outro. Diante 
tamén a ilusión da 
viaxe, as luces da 
cidade reflexada na 
metrópoli 
estadounidense. No 
último dia de 
servizo, este home 

J,l!ctS DE!<. \'. 

volta á terra, dei.xa a illa na que 
construiu os seus poemas. Editado na 
colección Esquío, o libro de Lema está 
adicado aos torreiros da Costa da 
Morte, aqueles que reciben-as primeiras 
luces e sinais do cabo Vilán. + 

Un saco de cantos 
Na colección Merlín de Xerais están 

. de festa pola publicación do número 
100. Un saquiño de contos reune 
narracións de Xoán 
Babarro, Fina 
Casalderrei, 
António García 
T eixeiro e Gloria · 
Sánchez, con 

· ilustracións de Xan 
Domfnguez López. O 
volume 101 titúlase 
Contos para levar no 
peto, con Mari~ 
Aleixandre, Fran 
Alonso, Xosé A. 
Neira Cruz e António 
Reigosa. Q autor do 
albwn de banda · 
deseñada Cita na · 
Habana, Fran }araba, pon a cor.• 

Resisténci~ 

á globalización 
Como distinguir os rasgos da 
globalización cando 
os seus efeitos xa 
condicionan a vida 
cotiá? Ramon 
Femández Durán, 

rMiren Etxezarreta e 
Manolo Sáez aSinan 
Globalización 
capitalista. Luchas y 
resistencias, un libro 
que analizá a morea 
de siglas de 
h.1stitucións e acordos desd~ os que se 
controla a evolución política e 
económica do mundo. Publica 
editorial Virus.+ 
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Aparece un texto descoñecido 
de Manoel Antonio sobre 
bandeiras e símbolos patrióticos. 

·. 
-0- X.L. AXEITOS 

O artigo do poeta rianxeiro ven sendo unha recensión -máis ben 
recusación- da noveliña de Xesús Femández González titulada 
Como son os do Grorioso, que leva por subtítulo Antón 
Piruleiro. A lectura desta novela curta, editada por LAR e datada 
o 23 de maio de 1925, xustifica dabondo as palabras que Manuel 
Antonio lle adica na súa breve pero sabedeira colaboración. 

nos anos vinte- Manuel Anto
nio segue a ser un exemplo de 

firmeza e de fiddidade na defen
sa da nosa cultura.+ 

De certo que a obra é pésima: 
cae en tódolos tópicos do máis 
ripioso ruralismo, os protago
nistas .-Carmeliña e Antón- se
mellan arrincados dunha típica 
tarxeta postal, non faltan as pe
lexas no romerías nin a acción 
benefactora dos curas das aldeas 
de Mariz e Outeiro. O servicio 
militar -a viaxe dos cantos fol
clóricos- in_terponse entre os 
dous mozos ata o punto de que 
os seus xuramentos de fidelida
de quedan crebados para sem
pre. E Antón alístase na lexión, 
para rematar emocionado can
do xura bandeira: 

"¡A bandeira! Como tremou 
d 'emoción ó xurala, antr 'o bater 
das mans dos compañeiros. ¡Xa 
tiña noiva! Ela daríalle alentos, 
groria, honores ... " 

Pero unha páxinas antes xa dera 
mostras o autor do relato da na
tureza da súa fasquía patriótica ó 
escribirlle unha carta a Carmeli
ña nestes termos: 

"Direiche que vin a Millán As
tray y ó coronel Franco. Eiquí 
conóceños por os leós da lexión. 
Sonche da noso terra . Din 
qu'un é da Cruña e outro de Fe
rrol. ¡Ou Galicia!. .. " 

Queda así dabondo contextuali
zada a recensión do poeta de 

Rianxo que xa no ano 1922 <le
ra mostras rotundas da elección 
dos seus símbolos e das súas 
bandeiras cando firma un mani
festo que se publicou nas páxi
nas deste mesmo semanario 
laiándose de que a enseña gale
ga non ondeara no balcón do 
Axuntamento de Vigo. Ou can
do, neste mesmo clima reivindi
cativo da identidade cultural de 
Galicia, queima unha bandeira 
no porto de Rianxo. 

Mostrou sempre, xa que logo, 
unha clara conciencia da im
portancia dos símboios e dos 
mitos coma enseñas identifi- · 
cativas das distintas culturas. O 
artigo de Man~el Antonio se
gue a ter hoxe frescura e vizosa 
actualidade. Se non, que o di
gan os que aínda empregan o 
idioma o m nosos símbolos co
ma se foran follas de parra; que 
non por ser esta adánica e bí
blica deixa de ser unha vil arti
maña. 

Por todo esto. coidamos que a 
exhumación e lectura <leste arti
go non deixa de ser unha boa 
ocasión de celebrar primaveral
men te, con optimismo, o Día 
das Letras Galegas. 

Nestes tempos de cólera antina
cionalista -non menos antide
mocráticos que os que corrían 

Manuel Antonio e a sua nai. 

PATRIOTISMO . 

C'o gallo d'unha vergoñosa novela curta 
-hai que chamar-lle d'algunha maneira
odiosamente escrita e peor trazada, que se 
pubricou non fai moitas datas n'unha edi- · 
torial galega d'a Cruña, queremos falar de 
patriotismo. 

Ter que tomar de pretesto a incensaría eva
cuación d'un señor que n-estes tempos sin
te-se ·regular-indíxena e quer dar-lle belixe
rancia a ise militarismo galaico-rifeño que 
se fundou ó redor d'un "glorioso manco", 
que non é o de Lepanto, e outras figuras 
d 'o mesmo tapiz, non deixa de ser lamenta
bel; pero a verdade é que as causas van pa
sando de todo límite tolerabel, e a persis
tenza n ' o silenzo pudera confundirse c ' o 
asentimento, ou cando menos c 'a cobardía. 

De rodal-as revisións que compre facer n-a 
autuación de algunhas entidades e persoali
dades galeguistas, a que mais presa ten é a 
d'o ·patriotismo. Craro é que agora non 
irnos a dar a nosa opinión eneal d 'o patrio-

MANOEL ANTONIO 

tismo, en primeiro termo por que tropezarí
amos contra certos elementos que se distin
guen por unha decidida fobia cerebral. 
Ahonda apuntar de pasada a labor antipa
triótica, disfrazada de patriotismo, d'os que 
fan a cotío a loubanza d'os ineisistentes 
méritos de algúns d'os nasos artistas, escri
tores e inteleutuaes, contribuindo a crear 

· unha opinión de nos ausolutamente in
fundada e que no intre de contrastarse c 'a 
realidac;k trocaráse n-un desengano burles
co pra todos e deprimente pra nos. Un arte 

- racial, unha cultura propia hai que creal-os 
e non ahonda con invental-os. 

lse afán de querer valorizar calquera ausurdo 
con tal de que o autor, dando prova de ci- , 
nismo, se atreva a por-lle o rubro de "gale
ga", tivo un novo éisito c'a aparición d'isa 
novela curta de que falábamos; nin unha voz 
protestou.' E o caso d ' ise señor Femández 
González que escribe unha cousa patrioteira 
titulada "Antón Piruleiro", merece por no
xento a mais enérxica reprobación de todo 

galego, precisamente por patriotismo. Xa no 
queremos falar d'a sua sitoación literaria. Es
tamos feítos a ver tantas vulgares estupide
ces en letra de molde que unha escolma ps
sitiva sería inrematabel; un novo crime lite
rario é o saúdo d'as imprentas todal-as ma
ñáns. Referindon-os tan só ó seu contido 
ideolóxico-sentimental -isto é un decir-ou
tros tempos correran, e o Sr. Femández po
dería ouvir mais de catro verdades. 

Entramentres, duas ouservacións: Si o señor 
Femández quer cultivar a sensibleiría "pour 
l'Espagne et le Maroc", ou quer dar-lle bom
bo a alguén, teña o coidado de non colocar 
o enxebrismo a xeito de folla de parra, que 
pol-o d ... agora, por mais que parezca mentira, 
aínda hai algún galega que non está disposto 
a consentil-o. E os señores editores de Lar 
mediten si a pubricación de certas causas es
tá moi d'acordo c'o verdadeiro, c 'o único 
patriotismo; a menos que algúns sinn f eine.rs 
de opereta confundan o azul c ... o vermello e 
o branca e' o amarelo ... + 

ANOSA TERRA 
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gár~nse os Prémios da. ! 
eh.Vigo . Na sea de i 

acióh as mulléres do : 
~ - ·'.-:; . ":..-. ____ :o .. Alecrín perco:tí:eron ·· • 
: ::. óa&.a unha das mesas entre-
: · gafidó -ún sobre pechado. 
• · Cada convidado recebia asi 

unha denúncia carregada 
de dados. O padroado da 
Fundación que promove os 
prémios está composto por 
once membros : todos h o
mes. Até a actual edición 
en tregáronse 141 ga lar
dóns, entre eles, só 9 a mu
lleres. Dado este que e co
rresponde tamén coa com
posición xenérica dos xura~ 
dos. De 854 persoas que de
cidiron o destino dos pré~ 
mios, 49 son mulleres e, 
polo tanto, 805 homes. 
Nesta ú ltima edición, a 
composición estaba forma
da por 42 membros dos que 
3 eran mulleres . O acto foi 
igualmente umasculino". 
Foron home todos os que 
leron as actas e entregaron 
ou recibiron os prémios. A 
Fundación instaurou hai 
sete edicións a modalidade 
honorífica de "galega egré
x io" . Po is nunca mellar 
empregado o masculino xa 
que até o momento, nin
gunha "galega" foi mere
cente do galardón. Alecrin 
fala de "situación ilóxica, 
absurda" e denúncia a umi
nusvaloración das mulleres 
que o Padroado da Crítica 
ven perpetuando". O docu
mento deu para debatir du
rante a celebración. Houbo 
quen defendia que era de 
t•mal gosto" apresentar a 
crítica en plena cea. Había 
tamén quen dicia que as 
mulleres non se podían me
ter "con calzador". Alguns 
asistentes defend ian que, 
cando entraran, as mulleres 

• • tiñan que facelo "pola por, 
• ta grande, non con cotas". 

Pois asi, semella que a cou
sa non vai. Seguramente 
trátase da principal das e i ~ 
vas sectaristas, non a úni, 
ca, abondaria con botar 
unha vlsta polos premiados 
deste ano. O documento 
de· Alecrin , con seguiu, en ! 

: P:üncí¡:iio, que se falara da : 
¡1; ~u~~ncia d¡;is mulleres. Des; : 
: ,p~t~J qüe se teparau n os • 
:; g:f ,, ".:iincontestábeis... que : 

~·· ' '.á~~~f ~~i~~ 

• 
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A Asociación de Editores achégal_les 
os. fundos aos leitores en nove Salóns do L{bro 
Celebran seteno verán e dous na campaña de Nadal para 'facer visíbel o libro galego' 

Até o 2 9 de Xullo a carpa 
dos Salóns do Libro estará 
instaiada nas sete principais 
cidades galegas. Despois de 
seren inaugurados en Vigo o 
dia 12 de Maio, Ourense, Lu
go, Ferrol, Compostela, Pon
tevedra e A Coruña acolle
rán os expositores co fundo 
editorial galego, maiormente 
ausente das librarlas. A Aso .. 
ciación Galega de E.ditores que
re asi achegar ao público leitor 
os libros producidos no país. 

Un total de 23 editoras partici
pan nos Sal6ns do Libro, xestiona
dos para a venda por libreiros de 
cada localidade.A presidenta da 
Asociación Galega de Editores, 
Fabiola Sotelo afirma que a idea 
desta iniciativa responde á "nece
sidade de proporcionar visibilida
de ao libro galega. As librarias 
danlle prioridade ás navidades e 
os títulos que máis venden e os li
bros desaparecen de iinediato dos 
andeis, sen que as producións ga
legas reñan capacidade de com
petir coas fortes campañas das 
editoriais de fóra". Segundo os 
dados aportados por Sorelo, dos 
libros que se venden no país un 
85% están en castelán e un 15% 
en galega. A releváncia dos Sa
lóns ven tamén de poñer á vista 
do público o fundo editorial 

maiormente desaparecidos das li
brarías. Na edición celebrada no 
pasado Nadal en Pontevedra, un 
80% das vendas corresponderon 
a libros de fundo. 

Os Salóns teñen asi dous obxec-

tivos fundamentais, por unha 
banda consolidar "espazos de 
enocntro arredor do libro galego 
de carácter tanto cultural como 
comercial" e, pola outra, "ex
pandir a preséncia social do li
bro e do sector industrial que o 

produce mediante o contacto 
directo ca público". A iniciativa 
dos editores busca, en definitiva, 
oferecer "alternativas viábeis" 
de promoción e comunicación 
"que as canles tradicionaís son 
incapaces de satisfacer".· 

Viaxe musical por sentimentos raianos 
O trio Trasmundi apresenta o seu disco no Kafe Antzokia de Bilbo 

Para re trio, o di ca "é a sua 
prioridade, n que estamos vol
cad ". Ro a Gayoso, Xo é Ma
nuel F mánd z Moises Quin
tás, rod s profesores de música, 
fi rman o tri Trasmundi. No eu 
prímeíro di co Rai.anos percuran 
un traballo "para escoit~r, non 
para bailar, para imaxinar, no 
qu pre cindimo de amaños co
merciais para plasmar o que nos 
ap t cia dar a coñecer". Algo de 
folk, clásica e, ramén ritmos ara
bes. Todos mesturado nunha 
turmix en pretensión d~ etique
tas. "Poden catalogamos como 
folk ou como novas músicas, nós 
fixémolo co corazón", di Xosé 
Manuel Femández. 

Xuntáronse hai tres anos. Unha 
cea, unha noire enreira tocando, 
e decidiron que de aquela velada 
teria que sair un disco. "Manuel 
máis eu xa nos coñeciamos de 
anteriores grupos, como Arco da 
Vella. Xurdiu o namoramento 
musical nunha noite e decidi
mos rraballar neste proxecto, 
que ademais da música, inclue 
os textos e os debuxos do com
pacto", explica Moises. Cerro é 
que o disco de Trasmundi ten un 
empaquetaáo máis que coidado. 
As letras, ainda que' só dous te
mas son cantados, serven para 
descreber a atmósfera musical. 
"O disco está gravado. hai case 

dous anos. De.spois chegou o 
momento de apresentalo ás edi
toras, que en canto lle ensinaba
mos o modelo de libreto e cai.xa 
botábanse atrás. Preferían gastar 
máis en promoción, de feito al
gunha suxeriu a posibilidade de 
arranxar dous temas para que so
aran máis comerciais, pero non 
estaban dispostos a gastar no 
disco. Asi que esrivemos a pi-

ques de editalo nos mesmos", si
nala Xosé Manuel. Finalmente 
Clave Records toi a empresa que 
editou un traballo producido po
los mesmos rp.úsicos. 

Violín, gaita, piano e guit~rras 
nun disco no que se cruzan dife
rentes músicas e culturas. Propo
ñen unha viaxe cos "galegos de 
alma trasmundana", que buscan 

tamén unha guia de volta. "To
dos somos emigrantes. Moisés ti
vo que traballar en Andalucia, 
Rosa estivo en Alabama e eu 
por Cataluña, Hungría e, tamén 
os Estados Unidos. Supoño que · 
se aprécia esa viaxe", di Xosé 
Manuel. "Non só nos referimos 
41.0S emigrantes, á marcha física 
da terra, senón a esas situacións 
de dúbidas, de estar entre o ben 

Feiras e encontros 

Non queren os editores con estes 
encontros oferecer unha alterna
tiva ás Feiras do Libro organizadas 
polos libreiros senón que apresen
tan os seus programas como com
plementários, pulando pola pro
moción da produdón própria. "O 
cerro é que as feiras do libro que 
se desenvolven en Galiza durante 
a primavera e o verán céntranse 
maioritariameme na promoción e 
venda das. últimas navidades da 
produción editorial en língua cas
telán e, a pesares de rodas as co
rrecióris que se teñen intentado 
incorporar para unha rnaior pre
séncia do libro galego,os resufta
dos a este respecto non teñen sido 
demasiado alentadores" defende a 
Asociación de Editores. 

Qespois de Vigo, Ourense será a 
sede do Salón do dia 22 ao 2 7 de 
Maio para seguir Lugo do 5 ao 
10 de Xuño, Ferrol do 19 ao 24 
do mesmo mes , Compostela do 
26 de Xuño ao 1 de Xullo, Pon
tevedra do 3 ao 8 e A Coruña 
do 24 ao 29. En Nadal está pre
vista a celebración en Pomeve
dra e Compostela do 1 7 ao 22 
de Decembro. En todas as loca
lidades as carpas acollerán apre
sentacións e sinaturas de libros e 
contacontos. + 

e o mal que a todos nós invades 
ás veces", engade Moisés. 

"Coido que facemos o que fan a 
maioria dos grupos. Excepto a 
xente que se adica á música de 
raiz, a tradicional pura, o resto das 
forrilacións recollemos de aquí e 
de alá. ·Nós escoitamos moita mú
sica, de Bach aos RoUing, asi que 
facemos uso de moitas fontes", di 
Moisés. Recalcan que os seus son 
temas de autor, nos que os tres 
membros do grupo teñen respon
sabilidades. "Para nós isro non é 
u~ pasatempo. Mália ter outra 
ocupación laboral, pensamos 
construir un proxecro coerente, 
tanto na música como no formato 
dos discos", subliñan. 

Satisfeitos da acollida do disco 
nas rádios públicas, tanto na ga
lega como na española, -"xa sa
bemos que nas privadas entran 
en xogo intereses económicos, 
emiten o que se paga"- , prepa
ran os próximos coqcertos. Tres 
músicos máis, Marcos Vázquez, 
Marcos Ribera e Xosé Luis Lo
renzo, suben con eles ao estená
rio. OVemes 18 de Maio tocan 
no Kafe Antzokia, de Bilbo, e ao 
dia seguinte na viciña Munguia. 
O vindeiro 2 de Xuño no Audi
tório do Conservatório de Vigo 
dentro do festival "Xeración 
2000 + l" e xa en Xullo no fes
Ú val A Voz da Terra en Madrid. 
Satisfaccións que paliarán en 
boa ,parte un disco, gravado no 
País Basco, que sinalan levoulles 
moito esforzo tanto persoal co
mo económico. Só esperan che
gar a un público que aprecie a 
sua música. Non é pouco. + 
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Abomino de escribir loas dos · 
persoeiros que acaban de morrer, 
anque fosen os meus mellares 
amigos. Nunca tiven vocaé::ión 
necrolóxica, coma expliquéi máis 
dunha vegada, a quen advirteu o 
meu silencio ante o pasamento 
dun · ser querido. E a inda menos 
incorrer nese cursi virtualismo de 
imaxinar que fala un con eles, 
inmediatamente despois de que a 
Marte, esa vella lagarta, os segou, 
coa súa fouce pola· fresca ... 

Mais, pasado un tempo pruden, 
cial, a lembranza deles ·condénsase 
na tinta do meu bolígrafo, e vol, 
ven a vivir na miña escrita, coma 
se estiveran ainda tomando con, 
migo unha taza no 42 do Franco, 
ou un refresco no Café Gijón. fi, 
nou hai un mes o Dr. Barros Mal, 
var e non sei se transcurreu xa o 

. tempo prudencial pra que poidera 
poñer aquí o seu exemplo; xunto 
cos da trinta e tanta persoas que 
levo lembrando niste fato de xen, 
te inesquecible pra min, e finada 
xa hai algun tempo. 

• l>ERRADEIRA CONVERSA. Da
do que o escritor pode prescindir 
de imaxinar que está falando con 
Xosé Luis Barros no outro mundo, 
porque estivera, efectivamente, 
conversando con il, un par de dias 
denantes de morrer, co ledo sose, 
go dunha tertulia literaria, men, 
tras xacía no seu leito; prendido á 
maraña de tubos que prolongaba a 
sua inqueda e valiosa vida. O 
grande ciruxano pontevedrés, que· 
tantas veces operara a doentes do 
mal que el sufriría, finaba lenta, 
mente no mesmo Hospital Grego, 
rio Marañón que dirixira. 

Nen embargantes, participaba na 
conversa con Sabino Torres, o 
seu vello amigo,, e comigo, coa 
frescura da sua mente, sempre 
moza. Lev:llalle o meu penúltimo · 
libro segredo, Daniel, o noso; pos, 
to que sabía, por Sabino, que o 
antepenúltimo, A Cantora do Sar, 
o entretuvera polá súa sinxeleza. 
E púxenlle ao meu volume caste, 
laino unha adicatoria optimista, 
esperanzadora: "A Xosé Luis Ba, 

Cando os pais desta santa peh, 
saban que se irí~ <leste mundo 
sen deixar unha herdeira do seu 
patrimonio; a base de rezos e 
promesas, chegou para alivio da 
súa vellez, unha neniña a quen 
puxeron por nome Margarida. 

Os vellos sabían moi ben que Deus 
dá filias pero non a tranquilidade, 
e daquela educaron á rapaza, a 
quen en cariñoso hipocorístico 
chamaban Rita, na piedade, a· ora_:
ción e a rnansedume; e a pesar da 
estricta formación relixiosa, coida, 
ron que era mellar buscadle un 
marido de carne e óso que texent3..
se a fortuna que ía herdar. Xa se sa, 
be que daquela en asuntos de ne, 
godos non andaban as mulleres. 

Rita, obediente á decisión pater, 
na, aceptou o home buscado, un 
macho de pelo en peito, pero C0' 

mo a cara de namorar non é a de 
casar, o esposo, véndase coa fortu, 
ria dos sogros entre as mans, dedi, 
cause a vivir a vida, convertido 

O ex.emplo de Xosé L. BarrOs Malvar 
rros, pra que lle sirva de entrete, 
mento na sua convalecencia". O 
inxel e moribundo galeno, ao le, 
la, sotriu con tristeza infinita. 

A animada conversa seguía sen 
pausa, ate que a interrumpeu a 
pre~encia dunha lindísima rapa, 
za, morena e lanzal. Parecíase de 
abando a Barro~ Maivar, e o ci, 
trino e tamén lanzal ponteve, 
drés, no seu leito de marte, ao 
presentala, nos sorprendeu: 

- É a miña filia 

- ¡Moi belida! -ponderei en, 
cantado pala sua fermosura, re~ 
currindo ao tópico pictórico. 
¡Parece .unha modelo de Rome, 
ro de T arres! 

- Xa mo dixeron outros seño, 
res -aceitou graciosamente o 
manido piropo a preciosa filla de 
Xosé Luis Barros Malvar. 

• 0 BISTIJIÚ XITANO. Sabido é o 
- agarimo que sentía o Dr. Barros pü' 

lo pobo xitano, compartido naque, 
les anos sesenta en que empecei a 
tratalo, por outros intelectuais e ar, 
tistas; anque agora semella que xa 
pasou de moda tal querencia. Re, 
cardo que recén chegado a Madri, 
Galicia, lego de que. me· barreran 
do Preguntoiro, encontrei a Xosé 
Luis no Gijón e "propúxome que o 
acompañara á escala de flamenco 
de Miguel El Cojo, enclavada nun 
sótano do vello Madrid. lgoal que 
Viola, o pintor, Barros Malvar g°' 
zaba da amistade e coa compañía 
dos xitanos. Pero non eran dista ra, 
za somentes as discípulas de Migu~l 
¿ou Manuel? el Cojo. Tamén as }ia, 
bía suecas, canadienses e xapone, 
sas. Nunca asistín na miña vida a 
unha lección tan conmovedora co
ma aquela da danza .andaluza que 
daba, apoiado na sua muleta, ás 
suas alumnas septentrionais e 
orientais, aquil insólito bai1aor xita, 
no, que perdera unha perna no as, 
falto. Mentras Xosé Luis Barros le, 
vaba o compás coas suás pahnas, e 

incluso taconeaba o cronista". 

Con esta entrecomillada lem, 
branza termina a aportación Ü.e 
Borobó ao Libro de los amigos de 
Xosé Luis Barr:os (Edicións do 
Castro, Sada, 1990), no que co, 
laboraron, no homenaxe que lle 
rendiran entón, sesenta e catro 
escritores e trinta e nove artistas. 
Algún tanto cos seus escritores 
coma cos seus debuxos e pintu, 
ras; v.g. Rafael Alberti e Merce, 
des RuibaL Coido que compren, 
día tal nomina casi a totalidade 
dos homes de letras e de artes de 
Madrid, e boa parte dos galegos. 

Alberti, que alfabética, poética e 
pictóricamente inicia o libro, alu, 
de con repentenexo o aspecto calé 
do doctor galega, ao cantar o seu 
bisturí gitano, e ao lembrar a exaJ... 
tada cena, na que el mar gitano se 
desencadena. Cena na que, se ca, 
dra, tamén participaron José Ber, 
gamín e Luis Buñuel, os dous ami, 
gos máis apreciados e destacados 
de Barros; a quen tanto cultivaba, 
coma se foran as flores máis raras 
e exóticas do seu xardín espiritual. 

• 0 FENOMENO Do MAR1ULIS
MO. Pois ao extraordinario ciruxa, 
no que operou a tanta xente de fa
ma, cabía incluilo entre os afecta, 
dos polo fenómeno do martulismo, 
cuias características e razón do n°' 
me revelei noutros anacos. Un sfn, 
drome que, máis ou menos, o goza, 
mas canto8 galegas saimos nos Pª' 
peis; encetando polos doctores que 
maior xerarquía académica e polí, 
tica tiveron no país. O martulismo 

· consiste, estritamente, na familia, 
reidade proclamada · cos grandes 
homes. A sarta de exmplos que 
vou poñendo da miña relación 
con alguns deles, cabetía ser sínt°' 
ma borobesco de tal complexo. 

Xosé Luis puido experimentalo 
dende raprigo, pois coma nos re, 
cordou na derradeira conversa, e 
hai anos referira a Isaac Díaz Pardo 
(que o relata na introducción ao 

libro de los amigos) "de neno baixa, 
ba con frecuencia a casa de Daniel 
e xogaba con Virxfuia e Clementi, 
na, esposa e cuñada de Castelao. 
Este contáballe historias e cantos a 
Barros ven que ás veces, detrás das 
lentes de miope, había bágoas nos 
seus olios. O pai de Barros e Caste
lao foran compañeiros de Estudio 
na Facultade de Menciña en San
tiago de Compostela". 

D. Xosé Barros San Román mora, 
ba e tiña a consulta na mesma ca, 
sa da rúa da Oliva en que, na es, 
querda do primeiro andar, vivía 
Daniel, o naso. Isaac anotaba que 
no número extraordinario de A 
Nasa T erra, publicada en Bos Ai, 
res coma homaxe póstumo a Cas, 
telao, aparecía unha foto do guiei, 
ro da galeguidade á porta da sua 
casa pontevedresa. E leíase o fon, 
do un letreiro ovalado que dicía: 
Xosé Barros San Román :- Médico. 

Falou clisa foto o seu fillo nas pos, 
treras palabras que lle escoitei. Foi 
moi reproducida xa e eu tíñaa ben 
grabada no miolo. Xosé Luis acor, 
dábase de que se retrataran alí 
con Castelao, Luis Seoane e ou, 
tras persoas que se desvanecían da 
memória moribunda. Logo com, 
probei que eran o escultor Eiroa e 
Arturo Cuadrado, que foran co D. 
Frontini, dende Santiago, pra que 
iste coñecera ao xenial artista e 
político. O intelectual arxentino, 
marido 'da poetisa Mony Herme, 
lo, que tanto alporizou ós mozos 
da vangarda compostelán, foi 
quen sacou a foto, na que tamén 
aparece o seu filio: ún raparigo 
entón, da edade de Xosé Luis Ba, 
rros. ¡Que pena que non fara iste 
mesmo o retratado, pra encetar 
gráficamente a fotobiograña, chea 
de instantáneas coas persoas máis 
inxels e máis polémicas! 

• 0 ''NETO QUIRURXICO" DE 
GoYANFS. Dende o Dr. Goyanes, 
considerado por Barros coma o 
máximo ciruxano do seu tempo 
ido. Tanto que quedou moi sor, 

Santa Rita de Casia, a mal casada 
nun egoísta, energúmeno, borra, 
cho, putañeiro, camorrista e mal, 
vado que, cada pouco, chegaba á 
casa bébedo e emprendíaa a trom, 
padas con quen encontrase dian, 
te. ¡ Estes casoiros sen amor ... ! 

Rita acollía aquel sufrimento 
COIJlO un designio do ceo, e so, 
portaba en silencio os malos tra
tos sen ousar aenunciar aquel 
exemplo de violencia doméstica 
con resignada humildade. 

Dín os haxiógrafos que coa súa 
oración, despois de sufrir un ver, 
dadeiro calv(lfio, Rita conseguiu 
amansalo, pouco antes de que el 
encontrase a morte a mans duns 
cobradores de vellas débedas. 

Amansado ou momentaneamente 
cahnado, Rita enviuvou sen tempo 
para saber que era o amor conxugal 

Herdeiros do mal leite do pai, os fi, 
llos de Rita quixeron vingar ó pr°' 
xenitor, e a santa viúva, temendo 
que os rapaces renovasen vellas 
preocupacións, pregoulle a Deus 
para que impedise, polo medio que 
fose, que os filias pecasen contra o 
quinto mandamento, o manda, 
mento da vida por excelencia. Ela 
pedía que os contrinC:antes non se 
visen, pero Deus, que escoita pero 
entende como pode, evitou pola 
tremenda que os rapaces de Rita 
fosen asasinos converténdose en 
asasinados, pois antes de desenfun, 
dar as súas espadas, ficaron feridos 
de marte pola man dos adversarios. 

No fondo, o loito de tanta des, 
gravia ven aliviar as penas da de, 
vota muller, quen, xa

1
sen coitas 

familiares, sen fortuna nin obri, 
gas sociais, acolleuse á meditati, 
va vida dun convento agostiño, 

onde a superiora, por se fose pou, 
co o que levaba sufrido, para pü' 

ñer a proba a súa obediencia, en, 
cargáballe os máis dispares labo, 
res, como regar unha estaca seca 
ou varrer unha escada de abaixo 
para ·arriba, labores que a monxi, 
ña facía pacientemente, ata con, 
seguir que a estaca reverdecese 
ou que o lixo saíse polo tellado. 

Devota de paixón do Filio de 
Deus e impresionada por un ser, 
món de san Xacobe, extasiábase 
diante dun crucifixo, querendo 
entender a onde chegaba a dar 
daquelas chagas, e un día, con 
tal intensidade o miraba, que 
sentiu como un raio saíu del e se 
lle cravou na fronte con inmen, 
sa dar, como se dunha das espi, 
ñas da coroa de Cristo se tratase. 

Por se afnda fosen poucos os su, 

ANOSA TERRA 

prendido Xosé Luis 'e....satisfeito 
cando se sentou na nasa mesa, un, 
ha tarde no Café Gijón, unha xo, 
ven actriz, e eu indiqéille que era 
unha das irmás Goyanes, netas do 
primeiro actor Alfonso Muñoz e 
do célebre ciruxano. Entablamos 
conversación e narreilles que tive, 
ra, senda estudante, a honra de 
acÓmpañar ao seu preclaro avó , 

. cuxo violín de Ingres era o romá, 
nico- a fotografiar o relieve de San 
Esteban na igrexa de San Clemen, 
te; perto de Caldas de Reis, onde 
sei gue tomaba as augas. 

Xa organizara daquela Barros un, 
ha gran homenaxe ao ausente Dr. 
Goyanes, denantes de coñecer as 
suas netas. Homenaxe suspendido 
pela autoridade, e que malia iso, 
Barros levou a cabo. Logo mante, 
ría unha entrañábel amistade co 
sabio investigador galega, en me
diciña vascular, que padecía en 
Canarias o seu exilio interior. Es
tuda a fondo a sua obra e merece 
que D. José Goyanes Capdevila o 
conceptue "mi querido nieto qui, 
rúrgico", ao pé dun retrato seu. ' 

• A AMISTADE PRENATAL Qu, 
tros lembrarían nos seus escritos 
necrolóxicos a amistade con Al, 
berti, Bergamín, Buñuel e máis . 
ilustres etcéteras. De Buñuel, fuco 
Barros, xa ferido de marte, o cir, 
cuita recente na sua louvanza. 
Sabino e máis eu seguíamos de 
lonxe o esforzo heroico que esta, 
ba facendo en memória do amigo 
xenial. Semellante ao que, na eg, 

fera profesional, fucera, xa xubila, 
do na Península, indo a operar á 
Cuba de Fidel Castro, de xeito 
gratuito, non sei cantas veces. 

Entre as sesenta e catre plumas 
que escribiron no Libro de los 
amigos de Xosé Luis Barros -Cela, 
Gala, Filgueira, T orrence, etc, 
etc,- a miña foi a máis sinxela. 
Pero a máis antiga na amistade, 
pois ista era prenatal, coma que, 
dou sinalado na colaboración de 
Borobó. Poste que meu pai e o 
dil tamén foran inseparables con, 
discípulos na Facultade de Fonse, 
ca. Da Ponte Limpa ... • 

FRANCISCO ANT. VIDAL 

frimentos pasados, Rita houbo de 
convivir con esta dor os derradei, 
ros catorce anos da súa vida, un, 
ha especie de xaqueca continua 
que, sen embargo, non lle impe, 
diu dedicarse a coidar enfermos. 

Cando ao final de tan ingrata 
existencia, caeu na cama, antol, 
lóuselle un día ter un ramo de 
rosas na súa cela, e aínda que 
non era tempo delas, unha com, 
pañeira safu ao xardín e encon, 
trou unha roseira florecida. 

Agora, cando a marte petaba á 
súa porta, Rita permitíase capri, 
chiños que a divinidade cansen, 
tía, como aquel outro de cando se 
lle amollaron uns figos, e aínda 
que tampouco era o seu tempo, 
unha monxa encontroi unha f¡, 
gueira cargadiña, polo que non 
dtibidaron en considerala avogosa 
dos imposibles. E cando morreu, 
o 22 de maio de 1457, propuxéro, 
na para a santidade, como exem, 
plo de casada dócil e paciente.+ 

A~ 
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Xos.é Manuel Garcia vén 
de editar en Galaxia a 
primeira parte dunha guia 
dos pazos de Galiza. N esta 
entrega, dáse canta das 
construcións fidalgas da 

província coruñesa. Esta 
obra inclue planos, rotas e 
incluso bibliografia para 
non perder nen un detalle 
da história das pedras 
nobres do país.• 

................•........ _ 

tará esta obra o Sábado 19 
na Casa da Cultura. 

O coñecido grupo cómico repr.esenta
rán 20 anos o Venres 25 no auditório 
municipal Gustavo Freire de LUGO. 
En VIGO, terémolos o Sábado 26 no 
CC Caixanova. + 

Bue u 
•ACTOS 

LETRAS GALEGAS . 
O Xoves 17 ás 20:30 h. fa. 
rase entrega das mención~ 
de honra do VI Prémio 
de Poesia Xohán Car
balleira; o Venres 18, 
proxectarase o documen
tal (1930) Un viaje por 
Galicia ás 22 h; o Sábado 
19, para os máis cativos, 
xogos de máxia e ilusión 
da man de Y oskar ás 19 
h; o Domingo 20, sesión 
de contacontos con de 
Faíscas ás 19 h. na sala de 
exposicións Amalia Do- · 
mínguez Bua. O resto de 
actividades serán na Casa 
da Cultura. 

XoséMg 
Dobarro 
falará, o 

Sábado 19, 
enARZUA 

sobreÁnxel 
Casal. 

• CONFERÉNCIAS 

ÁNXELCASAL 
Xosé M" Dobarro imparti
rá unha charla sobre a im
portáncia <leste grande traba
llador da cultura, o Sábado 
19 ás 21 na Casa da Cultura. 

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

T AMA YO E LONGALAI 
Podemos ver esta mostra 
na sala de exposicións Cai
xanova até o 5 de Xuño. 

lNSTITIJTO DE 
ES TU DOS 
V ALDEORRENSES 
Mostra fotográfica que po- · 
demos atopar nci Pazo do 
Castro. 

TEATRO NACIONAL 
DECuBA 
Fotografias na Casa da Cul
tura. 

•MÚSICA 

BERLIN ÜRIOL 
ENSEMBLE 
Na Casa da cultura o Ven-. 
res 18 ás 20 h. 

Betanzos 
A VIDAÉSOÑO 
Sarabela Teatro represen-

•MÚSICA 

URBANO CABRERA 
O canta autor galego e o 
seu grupo, blues fusion, es
tarán o Domingo 20 a par
tir das 21 :30 no Aturuxo. 

Camba.dos 
• EXPOSICIÓNS 

XOAQUIN CHA VES 
Pinturas cretenses titula a 
mostra que, a partir do 
Venres 18 e até o 13 de 
Xuño, poderemos ollar na 
galeria Borrón 4 (Avda de 
Galiza 39). 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

UN SÉCULO EN FOTOS 
Da vila, organizad·a pola 
Escola de Adultos A Cepa 
que p<x:leremos contemplar 
na Casa da Cultura. Ta
mén neste lugar ternos a 
oportunidade de ollar a 
mostra do reporteiro gráfi
co Jorge Mille sobre a 
Índia. Ambas mostras até 
finais de mes. 

•1EATRO 

EsPANTOSO 
Mohicana (Mofa e Befa) 
cenifica esta obra o Ven
res 18 no Audit6rio Muni
cipal. 

O · Carliallifio 
• EXPOSICIÓNS 

xAIME FUENTES 
As suas pinturas de paisa
xes están colgadas no Mui
ño das Lousas. 

Cedeira 
•ACTOS 

MEMóRIAS DE VIRIATO 
Libro do que é autor An
dré Toxeiro, editado por 
Ir Indo, e que será apresen
tado na biblioteca López 
Cortón (Cristo 1) o Y emes 
18 ás 7 do serán. 

LETRAS GALEGAS 
O Venres 25 unha confe
réncia de Henrique Ra· 
buñal que falará sobre He· 
ladio Rodrígue~ e o seu 
papel na cultura galega; e 
o Sábado 26 ás 1 7 h. vaise 

· celebrar a IV edición de 
Xogos Florais' na· igrexa 
de Sta. Maria do Mar. 

Corcu.bi6n 
• EXPOSICIONS . 

HISTÓRIA DE GALIZA 
Mostra na que se fai un breve 
percorrido pola nosa longa 

e PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

vida como povo a través dos 
debuxos de Pepe Carreiro; 
·na Sala de Exposicións Mu
nicipal até o 20 de Maio. 

A. Coruña 
•CINEMA 

CGAI 
O Mércores 23 proxectarase, 
dentro do ciclo Nooa.s Mira
das de Oriente, a fita Au
tumn Moon (Hong-Kong -
Xapón, 1992) de C1ara Law 
no qµe un turista xapoñés 
chega a Hong-Kong en bus
ca de praceres baratos e co
meza unha relación cunha 
rapaza de quince anos. A fita 
que se vai proxectar esta se
mana no ciclo Produción 
Galega será Emigrantes en 
Terra de emigrantes 
(2001) de Jorge Algora, 
documental. E dentro do ci
clo Último cine part:ugués No 
Quarto da vanda (Portu
gal-Alemaña-Suíza-ltália, 
2000) de Pedro Costa; O 
Fantasma (Portugal, 2000) 
de Joio Pedro Rodrigues; 
e Em fuga (Portugal Lu
xemburgo-BE UU, 1998) de 
Bruno Almeida. 

• CONFERÉNCIAS 

MANUEL FACAL 
Con motivo da exposición 

••••••••••••••••••••••••• 

que acolle a fundación Luis 
Seoane teremos unha char
la o Venres 25 na que i·n
tervirá o artista e na que se 
analisará a ~bra que forma 
a mostra. Información no 
981 227 355. 

• EXPOSICIÓNS 

CAIXAS NEGRAS 
Este é o título da mostra 
inédita que ternos na sé da 
fundación Lufs Seoane <le 
Manuel Facal. A sua 
obra, dispersa en museus e 
galerias de' todo o mundo, 
reflicte as correntes domi
nantes na Europa dos anos 
70 e resulta clave para en
tender o percurso da arte 
contemporánea galega. 
Até o 25 de Xuño. 

XA VIER MARTIN 
Na Sala de Exposicións da 
Biblioteca M.Glez. Garcés, 
mostra as suas pinturas nas 
que dá prioridade á expre
sión e ao poder máxico dos 
cenários espidos surcados 
por unha liña rítmica e 
emotiva que relembra cali
grafias de reminiscéncias 
orientais. 

TAMÉN FOMOS 
EMIGRANTES 
Até o 24 de Xuño na Sa
la de Exposicións da Fun
dación Caixa Galicia. 
Máis de duascentas foto
giafias e reproducións de 
periódicos sobre a emi
gradón na segunda meta
de do século XX. 

ÁNXELA P. MEILÁN 
A pintora coruñesa, amo
sa un proceso criativo en 
constante evolución, 
plasmado na maior sim
plicidade nas formas e na 
consecución dunha gama 
cromática que contribue 
a potenciar o debuxo. A 
mostra, organizada pola 
galeria de arte Imagen na 
Sala de Exposicións do 
hotel Tryp M g Pita, pode
rase visitar até o 26 de 
Maio. 

WILDLIFE • 
PHOTOGRAPHER OF 
THE YEAR 2000 
Até o 31 de Decembro po
deremos ollar esta mostra 
na Casa das Ciéncias, froito 
do concurso máis prestixio
so de fotografia da natureza 
que existe no mundo que 
organiza o British Museum e 
a BBC Wildlife. A colec
ción amosa os principais 
prémios e as mellores ima
xes de cada sección, ade
mais de contar cun audio 
visual. 

ARTE ROMÁNICA NA 
GALIZA E PORTUGAL 
Dentro da colaboración 
entre a Fundación Barrié e a 
Fundación Calouste Gulben
kian de Lisboa, poderemos 
contemplar, na sede da 
Fundación Banié até o 20 
de Maio, esta interesante 
mostra sobre o románico, 
que tivo un estraordinário 
desenvolvimento, tanto no 
noso pa{s como no viciño, 
dando un conxunto escep
cional de construcións, es
culturas, manuscritos ilu
minados e pezas de orfebre
ria, se ben, a disparidade 
do contexto no que se pro
duce o asentamento e difu
sión explica a diversidade 
de manifestacións e a dis
tinta evolución. 

•MÚSICA 

EL CoMBO LlNGA 
A sala Mardigrás servirá de 
cenário o Venres 18 para es
ta banda e o Sábado 19 para 
Aneara. E o Xoves 24 tere
rnos a actuación de Ross. Se 
quered~s + información: 
http://mardigras.8k.com. 

FESTIVAL MOZART 
Dentro deste programa, 
organizado conxuntamen
te polo Concello e Caixa 
Galicia, teremos o Do 
mingo 20 unha actuación 
da Orquestra de Cáma
ra da OSG ás 21 h. na 
Colexiata e o Luns 21, 
Música de Cámara ás 21 

Los Morores, 
Muro e 
Connoranr 
protagoniza 
na noite 
musical do 
Xoves 17 en 
SANTIAGO. 

Orque,Stra de Cámara de Bucarest 

Vai estar en XINZO o Venres 
19 ás 20:30 h. na Casa da Cul
tura. En SARRIA, na igrexa do 
RosáTio o Domingo 20. En 

PONTEAREAS o Luns 21 ás 
21 h. E en 0GROBE na Casa 
da Cultura o Martes 22 ás 20:30 
horas.• 

•ACT 
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•ACTOS 

NOITES ABERT AS 
Obradoiros e todo tipo de acti
vidades como lecer alternativo 
nas noites da mocidade. O Ven
res 18, na Casa da Luz, educa
ción para a saúde; obradoiro de 
coiro; habilidades domésticas; e 
ilustración e banda desefiada. O 
Sábado 19, faladoiro Austrália: 
"serpe do arco da vella"; obra
doiro de pandeireta; e elabora o 
teu perfume. No local da A.V. 
Pontemuiños, o Venres 18, ces
taria; e o Sábado 19, obradoiro 
de gaita. No Centro Sócio-Cul
tural Sor Lucia, o Venres 18, 
iniciación á fotografía; e inter
net adaptada a xordos. Na coci
ña do Convento de San Francis
co, o Sábado 19, decoración de 
pratos. No coléxio Froebel, o 
Venres 18, bailes de salón. Na 
Praza de Curros Enriquez (de 
chover no coléxio Froebel), o 
Venres 181 danzas étnicas. No 
local da Area Comercial Zona 
Monumental, o Sábado 19, arte 
floral con teas. E no pavillón 
multiusos da Xuru:¡ueira, o Sába
do 19, tai thi chuan. Máis in
formación no telf. 986 804 336, 
ou www.noitesabertas.com. 

0 GALEGO: 
MIL ANOS MAIS? 
Actividades organizadas pola 
Assembleia Reintegracionista 
Ene Agá, co gallo da Semana das 
Letras Galeg~. e que rematan 
este Xoves 1 7, na Praza da Leña, 
onde partir das 11 h. celebra.rase 
a VUJ edición da Fesra da Ungua 
con Quinta Feira ( folc), Bat.e
folha (samba), Pavis Pavós 
(contos), e Teatro Hermes. 

HOMENAXE 
A ANTON10 MACHAOO 
Recital de poesia no auditório 
Caixanova o Venres 18 ás 20 h. 

•CINEMA 

HAPPY TOGETHER 
Esta fita do director Woog Kar, 
wai (Hong Kong, 1997) vaise 
proxect:ar no audit:ório de Caja 
Madrid o Mércores 23 ás 20:15 
e 22:15 h. organizado polo Cine 
Clube. 

TICTAC 
Proxección desta película in
fantil n teatro Principal o Luns 

21 e Martes 22 ás 10 e 12 h. E o 
Mércores 23 e Xoves 24 conti
nuan as actividades con El pe· 
queño cazador á mesma hora. 

• CONFERÉNCIAS 

A MÚSICA GALEGA 
NA ACfUALIDADE 
Charla programada pola organi
zación xuvenil Galiza Nova, o 
Venres 25 na galería Sargadelos 
ás 20:30, con Xurxo Souto, 
compositor, músico, escritor e 
ex-vocalista dos Diplomáticos de 
Montealto. 

• EXPOSICIÓNS 

WILDLlFE PHOTOGRAPHER 
OF 11-IE YEAR 2000 
Até o 3 de Xuño poderemos 
ollar esta mostra fotográfica nas 
salas de exposicións Caixanooa, 
froito do concurso máis presti
xioso de fotografia de natureza 
que existe no mundo, organiza
do polo British Museum e a BBC 
Wi/dlife. Os principais prémios e 
as mellores imaxes de cada sec
ción, ademais dun audiovisual. 

Os MEUS 
CONTEMPORÁNEOS 
Babeo este título poderemos ver 
amostra de Daniel Vázque.z; 
Diaz no ed iffcio Sarmiento do 
Mus u de Pomevedra. 

h. na Igrexa de Santo Do, 
mingo . Andrea Schmidt 
oferecerá un r cital 
Mércor s 23 ás 21 h . no 
teatro Rosalia. 

Ferrol 

• EXPOSICIÓNS 

O pcvcaro gris. 
Inédito de Jesús Sánchez dos 

Contos Clásicos de Grimm. 
Anos 30, colección particular 

JESÚS SÁNCHEZ TENA 
No espazo para a arte de Caja 
Madrid teremos unha exposi
ción antolóxica <leste pintor za
ragozano. Até o 10 de Xuño. 

PULSOS PICTÓRICOS 
Baixo este título ternos na ga
leria Sargadelos, até o 2 de Xu
ño, unha mostra de Irma 
Álvarez·Laviada, Paula 
Aneiros, Silvia Argüello e 
Manuel Ignacio Montes, 
organizada pola faculdade de 
Belas Artes. 

•MÚSICA 

PEDRO GUERRA 
Dentro do ciclo Música de raíz 
vai estar no Pazo da Cultura o 
Mércores 23. 

BELLA HELENES 
Esta coral oferece o seu concerto 
de primavera no auditório Cai
xanova o Xbves 24 ás 20:30 h. 

•TEATRO 

XOGAS? 
Dentro deste programa, o Ven
res 18 ás 18 h. na Casa da Luz, 
l'aula Carballeira traeranos o 
conto galego como meio de 
achegamento aos pequenos que 
serán os verdadeiros protago
nistas da história. + 

e a fundación 1 O de Marzo. 

Gondomar 

MÚSICA CON RAfcES 
1936: SEOANE E OS 
POETAS Á FRENTE DA 

•TEATRO 

ntro d ste ciclo teremos, 
o Xove 24, un concerto de 
Joao Afonso no teatro 
Rosalia de Casero ás 21 h. 

UBLEYACIÓN 
Na galeria Sargadelos (r/ Do
res 55), organizada por Edi
cións do Castro, Sargadelos 

O '"~ni!l<11k l':fodfüno 

RAMÓN CHAO 

Os PAPALAGUI 
Da man de Teatro do 
Aquí o Sábado 19 no Au
ditório Municipal. 
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LaHn 
•ACTOS 

ÜTECIDO 
O libro de Manuel Rodrí, 
guez Calviño vai ser apre
sentado o Luns 21 ás 19:30 
h. no Auditário. 

• EXPOSICIÓNS 

Os TECIDOS 
TRADICIONAIS 
GALEGOS 
Con motivo da celebración 
do congreso de Antropolo
xia Musical estará até o 26 
de Maio no Auditório. Ta
mén haberá exposición e 
venda de CDs. 

Lug:_o __ _ 
•ACTOS 

CANTARES GALLEGOS 
Os de Rosalia de Castro, 
que serán leidos por escri
tores, xornalistas ... para 
reivindicar unha maior im
plantación do galego na so
ciedade, o Xoves 17 a par
tir das 19 h. no local da 
A.C. Alto Mínho no seu lo
cal da rua Ramón Monte
negro 12. Ao remate habe
rá uns petiscos e vifio. 

• EXPOSICIÓNS 

XosÉMARRA 
O noso fotógrafo mostra o · 
seu traballo na taberna A 
Cava, da Praza do Campo, 
durante este mes. 

XoAN XOSÉ 
As suas fotografías podere
mos ollalas no Arquivo His
tórico. 

GONZALO BIEITO 
Os seus gravados están no 

pub Goleta. No café Nevada 
podemos ollar as obras de 
Bordell. No Pirámide os óle
os de Miguel Anxo Maciá. 
Na sala Almirante as acuare
las de Prada. Na galeria 
Clérigos ten as suas obras Pa
tinha E na sala Apolo Arte 
podemos coñecer unha mos
tra baixo o título Pintores 
do Mediterráneo. 

1936 ... 
. .. Seoane e os poetas fron
te á sublevación, na galería 
Sargadelos. 

MINGYrCHou 
Os gravados desta artista 
poderemos ollalos na sala 
Augatinta. 

M -· oana 
•MÚSICA 

MoRNURA 
Grupo músico \'.Ocal que 
aproveita a sua actuación no 
café-teatro Do Real, do Sá
bado 19 ás 23:30, para apre
sentar o disco Volvin da terra. 

M_onforte 
• EXPOSICIÓNS 

Os RENOVADORES 
A colección de arte de Cai
xa Gali.cia estará na sede da 
fundación até o 31 de Maio. 

·oteiros 
•MÚSICA 

P ANDERETEIRAS DE 
XIRADELA 
Van estar na Fábrica este 
Xoves 17. 

Our·ense 
• EXPOSICIÓNS 

· PAULO GOMINHO 
Mostra os seus pasteis e óle
os nv café Bohemio. Narciso 
Corral ten, no Cátedra, ce
ras e acn1.icos. E Xosé Álva· 
rez acuarelas no café Isaac. 

FERNANDO ALMUIÑA 
Ten as suas pinturas na ga
leria Estudo 34. Aquí tamén 
podemos atapar as-pinturas 
de Serpa del Collado. 

As MULLERES 
GALEGAS NO 
TERCEIRO MILÉNIO 
Fotografias de Aurorc. 
Montes no Liceu. 

Poi o 
• CONFERÉNCIAS 

ELÁDIO GONZÁLEZ 
NA LEXICOGRAFIA 
·GALEGA 
Na Casa do Mar de Raxó, o 

Da periféria á. rede 

~º !'-. <( 

~~ 
OI ' LI.J z o 

" 

Mornura 
é o grupa 
músico 
vocal que 
actua o 
Sábado 19 
enMOAÑA. 

Internet en Galiza, língua e conti
dos. A apresentación deste libro, 
de Isabel Vaquero e Daniel 
Romero, vai ter lugar o Martes 
22 en PONTEVEDRA ás 20 h. 
na galeria Sargadelos. E en V1 .. 
GO, o Xoves 24 na libraria Andel 

á mesma hora. Nos tempos da 
globalización neoliberal a dota
ción de políticas públicas é a úni
ca maneira de que países coma o 
noso se vexan representados na 
nova sociedade con identidade 
própria.+ 

-.. 

.. 

,,,. 
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Xoves 1 7, lolanda Gala
nes vainas falar sobre este 
tema no aCto de entrega de 
prémios do concurso literá
rio Xaime Isla Couto das 18 
h. en diante. 

Santiago 
•ACTOS 

RACHEMOS O 
BLOQUEO 
Manifestación nacional de 
solidaridade co povo cuba
no o Sábado19 na Alameda 
ás l8 h. convocada pala 
Coordenadora de Solidari
dade con Cuba. 

•CINEMA 

PELÍCULAS .EN VÍDEO 
Organizada ¡x>lo cine-clube de 
Xornalismo, proxectarán, o 
Martes 22 ás 18 h. Pat Ga
·rret & Billy tbe Kid dirixi
da por Sam Peckinpah. No 
salón de actos da 'faculdade e 
entrada de balde. 

A frauta m.áxlca 
A Ópera de Cámara de Varso~ vai 
interpretar esta grande obra de Mozart, 
o Mércores ·23 no Pazo da Cultura de 
PONTEVEDRA; o Venres 25 no C. C. 
Caixanova de VIGO. E o Xoves 24 no 
teatro Principal de ÜURENSE. t 

O chinés 
Zhang 

Huan, que 
alporizou á 

igrexa· 
oficial en 

Compostela 
cunha 

montaxe na 
Quintana, 

continua 
coa mostra 
na Coser da:s 

IWW191inaáé, 
ainda que 

con 
algunhas 
ueivas". 

• EXPÓSl<;IÓNS 

JAQUELINE LAMBA & 
PICASSO 
O Pazo de Bendaña, sede da 
Fundación Granell, acolle 
sendas mostras sobre estes 
dous grandes pintores e 
amigos que xa forman par
te da história universal da 
pintura. Cos títulos de Pri
mavera a pesar de todo e 
O canto dos corpos, res
pec ti v amen te, chega a 
Compostela a pintura da 
máis alta calidade. A mos
tra de Picasso compense 
dun total de 30 obras. Até 
o 22 de Xuño. · 

XAVIERPENA 
Este pintor e arquitecto, 
amosa, até o 14 de Xuño, 
as últimas criacións na se
de do Coléxio de Arquitec
tos, a Casa da Conga. A 
paisaxe imaxinada, que así 
se titula a mostra, reune 
casi unha vintena de ca
dros de grandes dimensións 
realizados eón distintas 
técnicas, "os pinceis hai 
tempo que non os uso", 
que evocan o imaxinário, o 
intuído, o presentido, e po
rén-real. 

FERNANDO QUESADA 
O recoñecido pintor ou
rensán mostrará a sua obra 
mi galería José Lorenzo até 
o 13 deXuño. 

LE CORBUSIER 
Viaxe ao mundo dun criador 
a través de vintecinco arqui
tecturas é o título da mostra 

Maio x:ove en Ou.rense 

Convocat.órias 
CONGRESO 
DE ANTROPOLOXIA MUSICAL 

O Conserv'atório de Música T radicio
nal e Folc de Lalin organiza este con· 
greso, que trata abranxer todos os as
pectos non estritamente musicais, se
nón tamén os que interveñen na cons- . 
trución dunha cultura musical difereñ
ciada. Comeza o Venres 25 éon inter
vencións coma a dé MARCIAL GoN- · 

sicoloxia no Estado e finaliza o dia 
cunha MESA REOONDA sobre a inven
ción da tradición. O Venres 26 a xor
nada vaise centrar na análise do texto 
musical e teremos a intervención de 
MILLAN P:!COUTO falando sobre o uso 
do folclore na sua obra; despois J. LUIS 
00 Pico ÜRJAIS falará sobre a música 
patrimonial como proceso de comuni
cación; pola tarde, tras a análise de 
ROSA MARIA TORRES sobre as can
cións tradicionais portuguesas no ensi
n.o de música, celebrarase a clausura 
coa apresentación de material inédito 
fonográfico e a do disco "O gaiteiro do 
Fragosó" aClemais da actuación do alu
nado do conservatório. O prazo de ins-

crición remata o Venres 25 e debe fa. 
cerse un ingreso de 7.000 pta. (5.000 
alunado do conservatório) na conta 
0048/3042/36/0126884847 do Banco 
Simeón. Máis informaición en 
http://usuarios.tripod.es/folque/ ou 
conservatorio@lalin.org ou ben nos 
telf. 65~ ~11 492. 

a 22:30 h. O dia seguinte comeza cun 
obradoiro de cestaria e de fia de lá. Pa
la tarde haberá cucañas para todos os 
que queiran participar, seguido da ac
tuación de mimo de APRENDICES DE 
YACIO. Ás 22 h. teremos unha exhibi
ción de aerobic e despois a actuación 
do grupo de tango arxentino de Can
deán. Das 24 h. en diante festa e cho
colatada de balde. O Domingo, actua
ción do grupo VIRANDEIRA de Zamáns 
ás 12:30 h., de 11 a 14 h. recolleranse 
as tortas que van participar no concur
so; ás 17:30 h. haberá actuacións e ás 
19:30 h. entregaranse os prémios do 
concurso de tortas, finalizando a festa 
coa degustación das mesmas.• 

. DAR, que falará sobre o património 
cultural galega en tempos de cámbio; 
seguirá PILAR ALÉN expando o con
texto musical de entre séculas. Pola 
tarde JOSÉ ANTONIO GOMEZ dará un
has notas sobre a história da etno-mu-

que podere!JlOS coñecer, 
até o 29 de Xullo, no Aúdi
tório de Galiza desde o 
Venres 11 e ate o 29 de 
Xullo, adicada á obra deste 
criador, considerada por 
moitos como amáis impor
tante contribución realiza
da á arquitectura do n~so 
tempo. Ür'ganizada pola 
Fundación Barrié en cola
boración coa ETS de Ar
quitectura da Coruña, está 
comisariada por Pedro de 
Llano e coordenada por 
Plácido Lizancos. 

ÁNXELES PERNAS 
Unha mostra da sua pintura 
e escultura vai estar na gale
ría Citania (Algália de Abai
xo 39) até o 15 de Xuño. 

ZHANGHUAN 
Até o 8 de Xullo no Museu 
das peregrinacións, hibirá 
as suas obras máis represen
tativas realizadas na China, 
N ew York, e Bélxica, ade
ma is dunha escultura, re-

presentación de si mesmo. 

PRIMA VERA, A PESAR 
DE TODO 
Mostra de Jaqueline 
Lamba no Pazo de Benda
ña organizada pola Funda
ción Eugenio Granell. 

EFRAIN ALMEIDA 
Primeira mostra individual 
deste brasileiro no Estado 
tomando como referéncia a 
iconografia de Santiago 
criará unha série específica 
para a sua mostra no 
CGAC, que poderemos 
contemplar até o 8 de Xu- · 
llo. As obras, tallas en ma
de ira de escala reducida, 
evocan lendas populares, 

. episódios bíblicos ou anéc
dotas persoais, aportando 
un toque de ironía que se 
acentua ao descobrir o seu 
autorretrato como leit
motiv. Nesta ocasión terá 
como ·referéncia o Pórtico 
da Glória e os pecados capi
tais, os milagres do Ap(filolo e 

XORNADAS DE PRIMA VERA 
Estas xornadas de portas aberras da 
AA.C.F. Bouzacoba de Vigo realiza
ran-se entre o Venres 18 e Domingo 
20 en horario de 11 a 14 h. e de 17 en 
adiante. Os actos comezan con clases 
grañi.~tas de iniciación á pandeireta, 
baile e tamboril o Venres 18 de 19:30 

a dev~ión glilega ás ánimas. 

P AMEN PEREIRA 
Gabinete de traballo, o en
contro coa sombra é o título 
desta mostra retrospectiva 
da' ferrolana que contempla 
obra desde os princfpios 
dos 80. A poética que des
prenden os seus traballos: 
pintura, escultura, obxec
tos e instalacións porase ao 
descuberto. No CGAC até 
o 8 de Xullo. 

PETER WÜTHRICH 
O CGAC acolle, até o 15 
de Xullo, a primeira expo· 
sición no Estado do suízo, 
que inclue unha retrospec
tiva de instalacións inédi
tas realizadas para a mostra 
e con relación co próprio 
ediffcio. Pintor, escultor e 
fotógrafo, usa os libros co- · 
mo matéria prima para 
construir ou arremedar ob
xectos e paisaxes. As solu
cións de ton post-miminal 
adquiren unha configura
ción pictórica nese xogo 
cromático. 

ANOITEESTÁ 
V ARRIDA DA TERRA 
Mostra con motivo do ses
quicentenário da aparición 
da luz electiica no Estado, 
patrocinada polo Consello 
da Cultura Galega, Unión 
Penosa e a Universidade 
Compostelá, na Igrexa da 
Universidade. Até o 30 de 
Xuño. 

DESEÑO DE 
V ANGUARDA 1880-
1940 
Escolma de pezas da colec
ción T orsten Brohan, ad
quirida ¡x>lo Estado español 
e adscrita ao Museu de Ar
tes Decorativas, que docu
menta o desenvolvimento e 
evolución do deseño indus
trial desde o-infcio, nas es
calas de arte e offcios ingle
sas, até os nosos días. O 
ponto de partida é a toma 
de consciéncia no seo dos 
movimentos modernistas da 
Europa industrial con obras 
de Dresser, Van de Velde, 
Josef Hoffman, Olbrich, Pe
ter Berhres ou Hector Gui
mardt, continuando cos 
plantexamentos racionalis
tas propugandos pola W erk-

bund, Bauhaus e o Neoplasti
cismo holandis e a sua in
fluéncia no Estilo Interna
cional do periodo de entre
guerras. No Coléxio de &n
seca até finais de Maio. 

DARIO VILLALBA 
Apresenta-se no CGAC, 
até o 2 7 de Maio, unha 
mostra na que se expoñen 
unha ampla selección dos 
Documentos básicos deste 
artista nacido en Donosti 
en 1939. Instantáneas que 
serven de base a un proce
so de criación que atopa 
na co-existéncia de foto
grafia e pintura unha per
soal via de expresión. O 
que fo¡ pioneiro no em
prego da fotogradia como 
médio artístico a media
dos dos sesenta, emprega a 
imaxe fotográfica, como 
base para transmitir sensa
cións. 

Ana Vallés, gañou o pré
mio Maria Casares 00 á 
mellor dirección. 

Sou tGmaior 
• EXPOSICIÓNS 

NúRIA ÜUARDIOLA 
A pintora de Cangas ex
pon no Castelo de Souto
maior, até o 2 7, unha mos
tra que leva por título + O 
En clat1e de FA L<>s, na 
que o máis predominante é 
a temática marina. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

ÜlANNIS KADRAS 
Teremos unha mostra da 
pintura deste soviético, até 

_ o 26 de Maio, na galería de 
arte T risquel e Medulio 

A cacatua verde 
Obra de Arthur Schnitzl ceni:ficada 
polo CDG. A acción transcorre 
nunha cova que o autor apresenta 
coma taberna -parisina nas vésperas 
do dia no que comeza a Revolución 
Francesa, para simbolizar as etapas 
históricas nas que as clases domi
nantes comezan a perder o control 

social, e en particular para ilustrar a 
situación na que se atopa a socieda
de da sua época, que nese fin de sé
culo avanza cara a 1 Guerra Mun
dial. O Xoves 1 7 en ÜURENSE; 
en RmADEO o Martes 22 e Mér
cores 23; e en PONIEVEDRA o 
Mércores 30 e Xoves 31. + 

• LEITURAS 

LA MALA IMAGEN Y 
OTROS TEXTOS BREVES 
.Dentro do ciclo de leituras 
dramatizadas do IGAEM e 
baixo a dirección de Fer
nando Bercebal a compa
ñfa Proyecto ~aque vai 
dar vida a estes textos de 
Juan Mayor~a. No Salon 
Teatro (r/ Nova, 34) ás 
20:30 h. e a entrada é de 
balde. 

•MÚSICA 

Los MOTORES+ 
MURO+ 
CóRMORANT 

Vigo 
•ACTOS 

LETRAS E NOTAS 
Titula o acto a Escola Ofi· 
cial de Idiomas que celebra
rá, o Venres 18 ás 11 e 19 
h, na Aula Magna e no 
que se fará unha leitura de 
textos escollidos alteman
dose coa interpretación 
musical a cargo de tres gui
tar ras e duas voces do 
Conservatório (pala ma
ñá) ou dun viloncelo e o 
grupo de baile 
Gorgollada. Entre os lei
tores están G. Navaza, A. 
Aogueira, Fran Alonso, 
M. Bragado, M"X. Quei· 
zán e Canne Panero. 

Femando 
Quesada 
mostra 01 

HU1 lem:o1 
na galena 
J. Lol"fHl%0 
de 
SANTIAGO. 

A Casa da Xuventude e o Con
cello Qrganizan a XV edición, 
que trancorre durante todo o 
mes e na que participan 40 
asociacións xuvenis é entida
des relacionadas coa mocicÍade. 
As actividades, maioritaria
mente na Casa inclueñ, o Xo
" es 1 7, aJesta-concerto de 
Galiza Nova con música galega 
e actos literários, a partires das 
22 h. no café cultural Auriense. 
O Vemes 18 na sede da orga
nización A córredoira haberá 
un pase de filminas sobre man-

tañismo ás 20 h. O Sábado 19 
comeza unha fin de semana 
medioambiental en Vilar de 
Santos con sendeirismo no Xe·
rés e máis actividades; hai que 
se inscribir no Concello de an
temán. T amén este dia tere
mos un obradoiro literario de 
10 a 14 h; un curso de ini
ciacion ás técnicas malabares 
cunha d~ación de 6 horas no 
polideportivo da Casa. Haberá 
unha concentración de pati~ 
nadares de toda Galiza no pa
villón dos Remedios ás 17 h. e a 

asociación Amencer' organiza, 
ás 11 h, a festa do pano da an
daina que continua ao dia se- · 
guinte. O Domingo 20 ás 10 h. 
comezan os roteiros en bici, 
cleta para achegarse á natureza 
(de 16 a.30 anos). Ás 17 e 19 · 
h. proxectarase o vídeo Kids 
de Larry Clark: a vida duns· 
adolescentes durante 24 h. O 
Luns 19 teremos unha confe
réncia sobre a xuventude ante 
o compromiso sindical organi
zada por UGT ás 19 h. O Mar
tes 22 vaise volver a proxectar 

Kids mais desta volta no salón 
de actos do edifício politécnico 
do Campus ás 18 h.; e ás 19 h. 
teremos a fita Os últimos dias 
do Edén con posterior debate. 
Celebrarase o ·Mércores 23 un
ha marcha contr~ a tortura 
con pasa-ruas, música e unha 
cadea humana na praza Maior 
organizado-por Amnistia Inter
nacional. E o Xoves 24 ás 20 
h. teremos a proxección de 
Flores de Outono con poste
rior debate e que abordará a si
tuación da muller emigrante.• 

Este Xoves 17 ás 21 :30 
h. protagon\zan unha 
noite entre o 'heavy me
tal e o rock duro. E o Sá
bado 19 SOS Racismo 
organiza unha festa que 
ten como obxectivo di
fundir as suas activida
des, distribución mate
rial, etc. mesturado cun
ha chea de sons e histó-

. rías de diversas proce
déncias. O Xoves 24 ás 
22 h. os pamploneses. 
Skalariak enchen a sala 
cos sons ska do seu novo 
disco. Todo na Nasa. 
Máis información en in
fo@salanasa .com. 

•TEATRO 

THE QUEEN IS DEAD 
Matarile Teatro vai estar 
no teatro Galán represen
tando esta obra até o Sába
do 19 ás 22 h. A directora, 
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Femando S. 
de Juón 

mostra as 
IUCU 

fotografia1 
na Casa de 

Gali%ode 
UHKA1.DO. 

A Rede 

Mercedes Peón 
Presenta o seu novo tra
ballo, Isué, o Venres 18 
no auditório municipal 
Gustavo Freire de Lu .. 

•CINEMA 

MUNDO GRUA 
O Manes 22 vaise proxec
fu, no CC Caixanooa, este 
película de do arxentino 
Pablo Tapero. E o Xoves 
24 teremos tamén aquf un 
vfdeo-forum de Alecrín ti
tulado A sexualidade a 
través do cinema. 

BARBARROJA 
Documen ta l sobre a vida 
de Manuel Piñeiro, d iri
x ido por Manuel Acevedo, 
que se destacou pala sua 
actividade revolucionária 
desde "Sierra Maestra". O 
Mércores 23 ás 21 h . n o 
bar cubano Sabor Habana 
(Rosalia, 48), organizado 
pala CIG. 

S EI QUEN ÉS 
Vaise proxectar a fita de Pa
tricia Feueira na asociación 
viciñal de Bouzas o Xoves 17 
ás 18 h. O Venres 18 oferé
cennos A língua das 
volvoretas mais ás 20 h. 

CoNCEUO DA VElGA 00 Eo 
www. vegadeq,net/veigaweb/tni<.®.htm 

Páxina electrónica dun <!os máis pelos . 
conce-lloa da Gatita irredetlta, A \f ~lga 
do Eo. lnclue setv~ ~ ~ ~ndér~, ' 
concel!.a~~' vi~ita vittual. $\Pe.'$, rut8$ , 
e informa~loo sqbt.e a ~~ i~~~t~ 
feira de most.ras. • " · '!! ~~\~· 

~.~ =h. 
;~;~.f:·{~~ 

URXA 
O Colectivo Nemo organi
za este IIl ciclo de vídeo de 
fantasia e ficción cientifica e es
te Xoves 1 7 teremos esta fita 
de Carlos López Piñeiro, ás 
20 h. no café Uf (Pracer 19). 

A VIUV A ALEGRE 
Última fita do ciclo organiza
do polo COAG, que fo¡ diri
xida no ano 1934 por F..rost 
Lubitsch e que poderemos 
ver o Xoves 24 ás 20:30 h. no 
c. e. e .aixanooa. 

• CONFERÉNCIAS • 

POLA DIGNIDADE DAS 
PERSOAS 
Charla organizda por Fami
liares de Persoas Presas o 

GO ás 20:30 h; e o Ven· 
res 25 no teatro Principal 
de ÜURENSE á mesma 
hora.• 

Luns 20 ás 21 na Cova dos 
Ratos. E o Xoves 24, unha 
mesa redonda sobre a pro
b le má t ica penitenciária. 

• CONTACONTOS 

CANDIDO P AZÓ 
Estará o Venres 18 a partir 
das 23 h. na sede da aso
ciación viciñal Douurr Fle
ming dentro dun ~ido que 
vai durar todo o mes. E o 
Yenres 25 a actuación será 
a cargo de Neves Costas. 
O prezo d a en t rada é de 
250 ptas. 

• EXPOSICIÓNS 

M INGOS TEIXEIRA 
Mostra as suas pinturas na 
Escala Oficia l de Idiomas 
até o 25 deste mes. 

RosA Mozo 
A galeria Sargadelos acolle 
a obra de cerámica e escul
tura desta artista até o 31 
deste mes. 

ETNOGRÁFICA 
T en este carácter a exposi
ción do CElP Público de 
Frián-T eis, de grande inte
rese para profesores, aluna
do e distintos persoas rela
cionadas coa comunidade 
educativa, e que se pode 
v isitar o s Luns, Martes e 
Mércores de 9a 14 e de 16 
a 18 h . 

Kn<o ÜASILVA 
A libraria Libros para soñar 
(Triunfo 1) acolle as ilus
tracións orixinais, escultu
ras en madeira, do canto A 
mem6ria das árbores, do que 
é autor X.A. Neira Cruz, 
durante este mes. 

MANUELCOIA 
Mostra antolóxica compos
ta por 45 esculturas de dis
tintas épocas en madeira, 
pedra, bronce ou poliester, 
na Sala de Exposicións do 
CC Caixanova. Da sua es
cúltura dixo Ferrin " ... que 
nunca nos deixa fríos, nen 
só admirados, nen apacigua
dos, nen reconfortados; an
tes ben, incftanos á indaga
ción dentro de nós mesmos 
e a unha visión dialéctica, 
por veces diríamos agónica, 
de nós, do inundo e das 
cousas". Até o 10 de Xuño. 

RÓMAN PADIN 
Mostra a sua pintura na 
tenda-galeria Bomob (Ló
pez de Neira). 

CAROLINA MARTÍNEZ 
Baixo o título Re-construc
ción de refugios poderemos 
ver esta mostra, baseada na 
sua traxectória artística, na 

. . 

A.núnei.os-de bald.e 
• Xa está á venda o caderno: "Ache
gamento a Segunda República en 
Ordes. Artigos, documentos orixinais, 
denúncias ... Por cen pesos máis 
gastos de envio. Pedidos a : AC 
"Obradoiro da História" Apdo. 42 -
15.680, Ordes. 

• Grupo musical busca casa, ar
macén, alpendre, cabanote, pende· 
llo, alboio ou choupana para ensaiar. 
986 294 183 (á noite). 

• Merco ou troc;o plns de temática 
nacionalista de calquer tipo: políti
cos, sindi~is, de bandeira (estrelei· 
ras), cultura:ís; etc. Especialmente in
teresado nos pins .das distintas fede
racións da CIG. Interesados chamar 
ao telf. 981 574-635 ou ben mandar 
mensaxe · a 
mesiasgaliza@hotmail.com . 

• Alúganse. cuartos na zona da Pra
za Roxa en Compostela. Noites ou · 
meses completos. Telf. 617 065 527. 

• Lantanla estrea nome e endere
zo na web (www.lantania.com}. Xa 
está na internete a nova edición. 
Ademáis edicións antigas e foro. Ex
presa a tua opinión. 

• Alúgase apartamento para 4 per
soas, totalmente equipado, a carón da 
praia én Camota. Telf. 981 761 144. 

• Prof'lSOr de formación vial oferé
cese para traballar en auto-escolas de 
toda España. José. Telf. 913 760 723. 

• Vendo taberna-pub folc funcio
nando, a 5 Km. de Bueu, con casa 
de pedra restarurada con calefacción 
e amoblada, terreo de 500 m• e ma
nancial de agua. Telf. 600 717 628. 

• Particular vende Cllo 16 V do ano 
1992, impecábel. Razón no telf. 981 
128 630 palas noites. 

• O grupo .Pozo de Ideas busca 
"voces". Este colectivo literário reú
nase na A.U. Monte da Condesa (Sa
la de Ensaios, 2Q andar) de Santiago, 
para ler e talar de diversos temas. Es
tamos a prepara a publicación dun li
bro e vários recitais. Achégate ás reu
nións (Luns ás 22 h.) ou chama ao 
telf . 658 486 603 (Marga Espiñeira). 

• Vendo remolque-tanda. Bon esta
do, catro prázas. Telf. 986 243 870 

• Selos novos, con ou sen goma, usados 

mundiais e tarxetas telefónicas novas ou 
usadas. Merco. Libros de EXB, BUP, 
COU, maxisterio, leitura Vendo baratos. 
Jose. Apdo. 32 004, 2BOBO-Madrid. 

• Xa está en rede a séptima edición 
do Bulletím Onda Nada, magazine 
electrónico de cultura e actualidade, 
http://bulletim.tripod.com. 

• Vendo forno xlratórlo, para pana
daria ou confitaria, de catro metros de 
diámetro. Dous anos de uso, en perfec
to estado. Funciona con leña ou fuel, 
incluído mecheiro .. Telf. 650 069 438. 

• Alugo habltaélón en Compostela 
(Avd. de Lugo} por 15.000 pta. Sen 
humi.dade, direito a cociña e lavadora. 
Preguntar por Lufsa Mera no telf. 981 
554 219 ou no móbil 686 732 242. 

- • A Asociación Cultural Obradolro 
da Hlstórla vén de publicar un trípti
co e marca-pá)clnas para comemorar 
o VIII cabodano da morte do crego na
cionalista Moncho Valcarce. Os intere· 
sados en recibilo, de balde, poden soli
citalo a: Asociazón Cultural "Obradoiro 
da História"', apdo. 42, 15.680, Ordes. 

• Véndese piso na Travesia de Vigo 
(Vigo) de 111 m•, todo exterior, alto, lu
minoso, 3 cuartos, 1 despacho, cociña 
nova, calefacción individual, garaxe e 
trasteiro. 19 millóns. Telf. 986 378 101. 

• A peña deportJvlsta Pardo de Ce
/a tén á venda camisolas, puchas.,. 
coa simboloxia da equipa branquia
zul. Tamén organizamos·viaxes en 
auto-carro a Riazor. Máis información 
n·o próprio local social: Bar San Pe
dro, Correlos 19, Mor Alfoz (Lugo). 

• Alúgase casa amoblada por tem
padas na Rlbelra Sacra (Nogueira 
de Ramuin). Telf. 986 376 022: 

• Milhomes (grupo· gal da Coruña) 
dá infonnación, apoio, brinda servizo 
de videoteca e biblioteca, e capta só
cios para o activismo ou simpatizantes 
da liberación gai nos telf. 981 144 151 
e 686 307 543, de 18 a 20 h.e todo o 
dia respectivamente, ou no Apdo. de 
Correios 24 c.p. 15.080 da Coruña. Ta
mén no correo electrónico: milho
mes53@latinmail.com 

busca traballo nese campo ou do que 
sexa. Disponibilidade total de mobilida. 
de xeográfica. 9~1 20Q 229, Sérgio. 

• Alugo piso en Compostela totalmen
te amoblado. Tres cuartos, 2 baños esa
la. Frente ao Hipercor (bairro do Resto
llal). Telf.639129585/981578070. 

• Coleccionista merca monecos 
Geyperman, Madelman, e Scalex
trlc. Non importa o esta<;io. Pago moi 
ben. Telf. 699 590 273. 

• Para non ter que emigrar á$ ~ 
nárlas, diplomado en primária ·bUSéá" 
calq-uer traballo na Galiza. MaQúel, 
telf. et6 354 911. 

• Rapaz retornado da emlgraclóri' .. 
desexa contactar con xente na mes
ma situación para intercámbio éle ópi
nións, vivéncias, etc. e, de cadrar, criar 
un foro de debate sobre a imigi:ación; 
retomo ... Apdo 134 de Burela 27.88.0. 

• Se quigeres participar na campanha 
contra as novas matrfculas Impostas 
polo Govemo espanhol solicita no ap
do. 2.134 de Compostela o autocolante 
GZ para colocar em cima do E ou ao la
do das matrículas velhas (deves man
dar 150 pta. em selos por unidade). Po
des tambén colaborar economicamente 
com o fundo de resistencia da Platafor
ma Cidadá Galeguiza a tua Matrícula 
para sufragar as multas depositando. a 
quantia que considerares portuna no ~ 
de conta 2091/0316/91/3000206989 
Caixa Galiza. 

• 
• Busco compañelrola de vlaxes pa-
ra facer o Transiberiano (Moscova
Ulan Bator-Belgin) o próximo verao. 
Tamén agradeceria consellos e infor
mación de alguén qué xa o fixera Teño 
36 anos. Interesados contactar no en
derezo electrónico: Danpress@ozu.es 

• Vende-se piso en Alacant (zona 
centro), impecábel de 100 m• con-4 
cuartos, 2 baños completos, salón
comedor, terraza e trasteiro, por 24 
millóns negociábeis. Máis informa
ción no telf. 686 753 105 ás noites. 

• Venden-se porcos alimentados 
na casa (Melide). Telf.: 981 505 972 / 
636 270 817. 

• Música clásica para vodas. Dife- · • Vende-se temário orixinal oposi-
rentes grupos de cámara e soprano. cións Educación Secundária-Tec-
Telf. 981 507 925, simo32@teleline.es noloxia a metade de prezo. 71 temas 

específicos, 12 temas LOGSE. Telf. 
•Técnico de son con experiéncia 981284837.+ 

galeria Visual Labora (Ló
pez de N eira 5) até o 24 de 
Maio. 

ÜETIINGER E JUSTO lLHUICAMINA Bra .. ga 

SoSTRES 
O Coléx io de Arquitectos 
organiza n os seus locais 
(M. de Valadares 27) unha 
mostra sobre este grande 
artista da arquitectura mo
derna. Até o 30 de Maio. 

P AISAXES EUROPEUS E 
CUBANOS 
Dos s. xvu-xx na Casa das 
Artes, baixo o patrocfnio 
do Concello e_ Caja Duero. 

THOMAS BRINKMANN 
Xunto con DJ Michael 
Mayer van estar no Vade
mecum o Sábado 19 

CONCERTO DAS 
LETRAS 
Organizado pola Máximo 
Gorki teremos un concerto 
de corais polifónicas o Sá
bado 19 ás 20 h. no Audi
tório do Concello. 

•TEATRO 

Loco 

A galeria Arcana (Sta. Lucia 
11) acolle unha mostrada 
sua pintura até o 11 de Xuño. 

Barakald.o 
• EXPOSICIÓNS 

FERNANDO 
S. DE}UÁN 
Tradicións, rituais, herd~
zas ... colección de fotogra
fias ao bromuro e viradas, 
titulada Terramar, que po
demos ollar na Casa de Ga~ 
liza durante este mes. 

• EXPOSICIÓNS 

APART 
OF MY LIFE 
Con motivo dos Encontros 
da Imagem, que se realizan 
nesta cidade, a galería Má
rio Sequeira acolle esta 
mostra de Marianne Mü
ller e outra, W ork in pro
gress, de Laura Torrado 
e Alicia Martín. Até o 31 
deste mes. Máis informa
ción en www.mariosequei
ra.com.t 

~~ o-
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Ü CORPO ESTRA.'\10 
Mostra de Carme No
gueira que se poderá ver 
na Ad Hoc (García Barbón 
17) até o 18 de Maio. 

• LEITURAS 

DINOSÁURIO 
BELISÁRIO 
O Venres 19 a libraría Li
bros para soñar (Triunfo 1 ) 
organiza un encentro con 
Pepe Cáccamo que apre
sentará este libro. Será ás 
18:30 h. e está pensado pa
ra maiores de 3 anos. 

Moncho Borrajo vai ac
tuar baixo a dirección de 
Enrique e Alán Cornejo 
do Venres 18 até o Luns 21 
no CC Caixanova. 

STEREOLOGOS 
Noescfé teatro &enton• 
ceskostia.es cenifica esta 
obra o Venres 18 ás 21 na 
Cova dos Ratos. 

EL ALCALDE DE 
ZALAMEA ' 

Nr.-aRífl.'l 
Bf~ntmhoo ; 

mulhe.rno 
nacionalismo 

Amulherno 
nacionalismo galego 
(1900--1936) 

IÍ MÚSICA 

QUEMPALLOU 
A A V de Bauzas organiza 
no seu local este concerto 
folc para celebrar o as Le
tras Galegas, o Xoves 17 ás 
20 h. E o Sábado '19 Fer~ 
nando, do grupo Noitarega 
e profesor de gaita da aso
c iaCión vai oferecer un 
concerto didáctico á mes
ma hora. 

Esta obra de Calderón de 
la Barca forma parte da 
mostra de arte cénica MO
ARE e poderemos vela o 
Xoves 24 no teatro-cinema 
Fraga ás 20:30 h. represen
tada pola compañía de 
Francisco Portes. 

Vilaga.rcia 
• EXPOSICIÓNS 

lDEARIUM 
Obras de Guillermo Pe
drosa que podemos ollar 
na Casa da Cultura. 

· gale~;o 
(l96tl-l 936) 
ld.oolll",,ia e nialid~de 

Ideologia e realidade 

Noa Rios Bergantinhos 

EDICIÓNS 
/ ,,_,~ tre.« t~ 

LAIOVENTO 
ENSAIO 

Telf. 981 564 767. Fax 34 981572339 
Local na rede·: www.laiovento.com 

Hórreo 60. Apartado 1.072 / 15. 702 Santiago de Compostela 

• 

• 

-
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Milleiros de escolares arrepuxéronse ao mal tempo de Compostela e participaron na etapa final. A. PANARO 

Ao redor de 25.000 escolares def enden o galega ás al ancadas 

A tribo da fala proibida 
*CÉSAR LORENZO GIL correr e recalcou que "o galega "Exiximos o máximo prestíxio 

non ten medo." para a nosa voz própria , o ines-

.!/" 
Vigo, Ponteareas, Ourense, A Coruña, Ferrol, Tui, Baixo Miño, a timábel legado dos que forxaron 
Mariña ... e final en Compostela .. Toda Galiza foi testemuña da ca- O galego tamén é un xogo a nasa conciéncia e a nosa no-
rreira da tribo da fala proibida, o Correlíngua 2001, o máis multitu- breza, a irrenunciábel ferramen-
dinário e participativo de todos os ·feitos até hoxe. Alancadas de "Somos as filias e os filias de ta para a consoldiación dun fu-
25.000 escolares, non para gañar, senón para reivindicar que a Galiza que herdaremos no fu- turo esperanzador". O manifes-
língoa galega está tan viva coma a mocidade que suaba por ela. turo imediato a terra fecunda, to nacional do Correlíngua ta-

o mar bravio e xeneroso ... " In- mén quere ser un ponto de saí-
"Somos a tribo do's talantes de Deportistas como Álvaro Pino, clue tamén o manifesto. Como da reivindicativo de cara ás ins-
talas proibidas. Somos o clan Paulo Couñago, Xosé Ramón e catapulta cara a ese porvir, o titucións para demandar delas o 

...: dos inconformes, dos rexos e Coira; humoristas, como Xosé Correlíngua tamén contou cun uso do galega. Os c·oiectivos 
leais,' dos que non se resignan Lois "O Carrabouxo"; literatos, xogo que percorre a história da convocantes desta in iciativa, 
á indignidade". Asi comeza o como Fran Alonso, Manuel Ma- língua. Esta proposta lúdica que o 17 de Maio se manifesta-
manitesto nacional do Corre- ria, Ana Romani e Afonso Pe- une en cada unha das suas 50 ron en Compostela para recia-
língua 2001, unha iniciativa da xegueiro e cantantes como Xur- casas, perguntas relacionadas mar unha maior atención para o 
Asociación Sócio-Pedagóxica xo Souto ou Marisol Marifurada. coa história, a língua e a cultu- galego no ensino, consideran 
Galega (AS-PG), Nova Escala ra galega, preparadas para que é moi preocupante o des-
Galega, Confederación lnter- "Porque o povo que carece de que os alunas poidan tomalas censo de galegofalantes nos úl-
sindical Galega e Coordena- voz própria non ten nada que como ponto de partida para o timos 20 anos, especialmente 

~-
dora de equipas de normaliza- dicir nen que reclamar nen que · debate e a análise. Oeste xei- nas bandas de idades máis bai-
ción lingüística, que percorreu exixir na asamblea dos pavos to, a preocupación polo galega xas e nos núcleos urbanos. Pa-
todo o país entre o 8 e o 16 de do mundo", explica o manifesto. transcendeu os límites da sim- ra a~S-PG e demais organiza- . 
Maio. Foi por isa que os encarrega- ple carreira e foi parte esencial dores, cómpre un compromiso 

dos de apresentar cada unha das clases escolares durante máis contundente entre a Xunta 
Esta edición estivo caracteriza- das etapas salientaron princi- este mes. de Galiza e os actores sociais 
da pola moita participación ci- palmente a necesidade de coi- para lles reclamar que partici-
dadá, que se aderiu, desde as dar a língua e achegarse a ela En Compostela elaborouse un pen dunha maneira axeitada no 
primeiras etapas de Vigo e desde a escola para evitar que xogo de rua no que se chega- desenvolvimento da normaliza-
Ponteareas, dun xeito decidido. · se perda "a nosa tala, o noso ron a inscribir 68 grup.os de dis- ción lingüística. 
A comunidade escolar mobili- tesouro". En Vigo, Fran Alonso tintos centros de ensino. Baixo 
zouse en caaa cita, a pesar de comparou o galego cunha cura o nome de Busca un tesauro, "Nós somos o futuro de Galiza. 

' / coincidir en moitas ocasións a - milagrosa de todos os males atopa "Unha língua, os rapaces Somos galegas e galegas e fa-
carreira cun tempo chuvioso que nos ameazan. Na Coruña, tiñan que achar a solución final lamos galega. Porque só falan-
que aconsellaba ficar a cuberto. Xosé Lois pediu, con retranca, através de pistas distribuídas do galego somos galegas, . so-

un bilingüísmo con acentó e lé- en comércios e e entidades da mos galegas". Asi remata o 
A carón dos participantes es- xico de Francisco Vázquez, al- cidade que se desenv.olven en manitesto até o vindeiro ano, 
pontáneos e anónimos, sumá- calde desa cidade. Aí. tamén, galega. Os. gañadores viaxarán con moitos meses polo médio 
ronse á proposta persoeiros da Xurxo Souto recibiu ao berro de a Lodoselo, paraxe natural do para non esquecer a forza des-
cultura e da sociedade galega. "ghaiteiros" os rapaces que ian ooncello de Sarreaus, na Límia. tas palabras.• 

~ 

Palabra e 
silenzo 
FRANCISCO CARBALLO 

Galiza é unha nación plu
ral. lsto trae consecuén.
cias incómodas. Pode 

derivar cara compartimentos fe
chados, multiculturalismos, ou 
tamén a un embaciado amorfo 
dirixido desde fora. 

Contra senllos perigos ternos 
unha tarefa inexcusábel: maxi
mizar a cultura própria, na sua 
totalidade e no seu ferrete, a lín
gua. Neste intre a língua refaise 
desde o cerne e nos sectores da 
técnica, mass me&a., depone, ill
timidade, intercomunicación. 
Desde o domínio dunha língua 
en despregue podemos com
prender ou sexa, reducir ao bási
co e manter un fundo comun. 
Desde este a pluralidade dunha 
ricaz convivéncia. 

Steiner está-nos a enviar desde 
Cambridge a mensaxe da diver
sidade: porque cada língua teste
muña unha cultura diferente; 
forma parte dunha constelación 
como estrela insustitulbel. Cada 
palabra é máis ca unha pérola, é 
luz, criación, pensamento. T ra
ballar a linguaxe, buscar a exac
ti tude, afiar cada vocablo na 
sua den otación, iso expresa 
amor ao país, ao progreso, á ele
vación cultural. Porque "a Pala
bra é a verdad e ira luz" (Xn, 1,9) 
que existe desde sempre e cría a 
Sabiduría. (Prov. 8,23) 

Satisfacción prcxluce o manifesto 
da Rede Escarlata a prol da nosa 
palabra coa coraxe de vencer 
nesta siruación "abafante". Igual 
que o Faro da Cultura., numeroso 
en sócios, cando convoca para 
decisións necesárias. E outros 
moitos nesta comun empresa. 

T raballemos na paz, no silen
zo, xa que somos moitos os im· 
plicados na longa marcha para 
o esplendor dunha Galiza nor
malizada e segura de si mesma. 

Quen máis deberian reivindicar 
o silenzo e a palabra galega n 
os profesores, os proxenitores e 
os actores con poder simbólico. 
Cando algun <lestes rexeita a 
comun empresa dun país, can
do se refúxia en pretextos, en 
prexuizos, na preguiza ... algo 
doe nas cinzas de Rosalia, de 
Castelao. Algo nos doe nos 
miolos; sentimos o bafo deser
tor. A que nivel de insolidarie
dade e solipsismo poden anco
rar as mentes colonizadas!• 

V OLVER AO REGO 

Desta vez calaron todos. 
Na noite eleitoral gale
ga de 1997, o agora mi

nistro Juan José Lucas e o pre
sidente extremeño Rodríguez 
Ibarra, didan que haberia que 
cambiar as leis porque non se 
podia aguantar que o naciona
lismo gºalego subise tanto . 
Agora Aznar leva vários días 
desaparecido en combate, 

\.,. Arenas disimula o roibén da 
vergonza co seu moreno de se
ñoritingo, Fraga lembra pÓlo 
babeo que a el tamén o xubila
ron de, .dirixente do PP unhas 
eleicións ·b~cas, ... • 


