
·-.- . - . 

L\STR DE 
RNTl-IMP'ER 1 RL15TR5 

.
-

--- --=- ~ =:::::.. - -- = 

-

;_ ¿¡-~ ~ 
- - -= ~/-~ 
§ ~ ¡ 

t 

Os esforzados senadores galegos 

Xerardo Quintiá 
Un rabaño de ovellas brancas 

Un rabaño de ovellas brancas 
é unha colección de historias que 
contemplan desde dentro a vida e 
as xentes da Galicia rural, descrita 
cunha enerxía e unha fondura que 
colocan a Quintiá no ronsel 
dos mellores escritores. galegos. 

O PP sitiado 
polos 

estudiantes 
(páx. 15-16) 

Palmou defende 
unha aproximación 
ao PSOE para illar 
os nacionanstas 

(páx. 7) 
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PEPE CARREIRO 

ÜS PARLAMENTOS NACERON PARA DISCUTIR 
os orzamentos. O Goberno Aznar, a imaxe do PP na Galiza e 
desde que acadou a maioría absoluta, está a subvertir a esen
cia parlamentaria. Ás poucas semanas de aprobar no Congre
so os números que van rexer a vida económica do Estado, o 
Goberno central decidiu virar as mangas de todo. Teimoso co 
"déficit cero", aos poucos días decide aumentar os impostos 
por consumo de carburantes, pretextando que é preciso dotar 
de máis diñeiro a sanidade, cando esta vai ser trasferida ás co
munidades autónomas que ainda non teñen competencias na 
materia. O executivo anunciou tamén, pouco despois, o au
mento dos impostas para o tabaco e os alcois. Todo envolto 
nas promesas de que descende a presión tributaria. E está no 
certo: cóbraselles menos aos de ingresos máis elevados (po
lo que gañan, polo que posúen) e teñen que pagar máis os 
asalariados baixos (polo que consomen para vivir). Esta foi 
sempre a política da dereita, pero para que non exista ver
dadeira discusión métese todo no saco (incluida a RTVE) da 
Lei de Acompañamento Orzamentario: a lei da trampa.+ 
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Coa universidade 
galega á cabeza da 

oposición á LOU 
en todo o Estado, 

os senadores e 
senadoras do 

Grupo Territorial 
de Galicia do 

Partido Popular 
non teñen 

observacións que 
facer na Cámara 

Alta, nen sequer a 
prol da moción do 
Govemo Aznar. A 

forza do debate 
actual trae a 

primeiro plano un 
silenzo que é 

norma da 
representación 

galega do PP no 
Senado. 

O senador do PP por Lugo, Francisco CacharTO Pardo parola cos seus compañeiros de grupo durante un pleno. CacharTo acude á Cámara pero .._.. intenén. 

Os representantes galegas do PP distínguense 
por ser os máis pasivos da Cámara 

Francisco Cacharro Pardo, por 
exemplo, o poderoso xefe de 
clan do PP en Lugo, ocupa un es
cano á esquerda do hemiciclo do 
Senado, á beira do corredor. Ca
charro non intervén nunca no 
pleno. O seu aspecto descontraí
do, de lombo encostado encol do 
asento e sen un papel na mesa, 
invita aos paseantes a praticar 
con el as · clásicas tertulias de 
descortesía coas que se procura 
indicar ao orador da oposición 
que o seu parlamento non servirá 
para nada. 

Cacharro ten sona de conver
sador agudo e escéptico, coma o 
seu Montaigne de cabeceira. 

Nesta lexislatura non presentou 
ningunha iniciativa e non falou 
en Pleno. En comisión interveu 
tres veces, dúas delas para recu
sar iniciativas do senador do 
BNG Anxo Quintana. 

O senador lugués establece o 
patrón de bronce da indolencia 
do Grupo Territorial de Galicia 
do PP, que fora refrendado cun 
alto discurso rexionalista do vo
ceiro conservador Esteban Gon
zález Pons, celebrado con viño 
branco de agulla e emparedados 
de salmón. O Grupo está forma
do por trece senadores e unha se
nadora que representan o 5,4% 
da Cámara e aporta as figuras so-

GUSTAVO LUCA 

mudos 
oito meses da VIl Lexislatura. Fi
xera no pleno de 20 de decembro 
de 2000 unha pregunta acerca do 

branceiras do cadro dos mudos 
da institución. Dende o diada súa 
constitución non fixo ningunha 
intervención que convenio laboral 

entre Francia, Es
D , .......__.. Ares paña e o Principa
lllllm ·-~ do de Andorra. A 

xustificase o seu 
rango teritorial. 

Ramón Rodrí
guez Ares, alcalde fixO lllha 1111a111lllhll 
de Sada dende hai ............ 

instancias da re
dacción de A NO
SA TERRA Ro
dríguez Ares recu-

23 anos, só fallou • delaoilo meses 
dous plenos no 
que vai de lexisla-
tura. É unha mar-
ca sobresainte de 
asistencia que contrasta coa sua 
pasividade. O semanario Interviu 
elévao á galería de honra dos 19 
senadores máis pasivos en deza-

sou explicar os 
seus ritmos de tra
ballo no Senado. 

Xan Manuel Corral Pérez, foi 
designado senador polo Parla
mento autonómico, despois dun
ha forte caída de votos do seu 

grupo nas municipais de Vigo. 
Fraga impuxérao como cabeza 
de lista contra o criterio do comi
té local do partido. Os seus desa
fortunados comentarios públicos 
na campaña produciran baixas 
de militantes conservadores. En 
ano e medio fixo unha interpela
ción por unha precisión de limi
tes da Confederación Hidrográfi
ca e unha moción consecuencia 
dunha interpelación do senador 
nacionalista Anxo Quintana. 

Os ... da lllllllZI 

Outro senador galego ben colo
Cootinúa na páxioa seguinte ..... -................................................................................... . 
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Dciativas e iltervencións 
de - de Galicia 111 BADO 

Grupo Político Iniciativas Intervencións 

A Coruña 

Belén do Campo pp 18 7 
Miguel Pampín Rúa pp 2 o 
Ramón Rodríguez Ares pp 1 o 
Francisco V ázquez V. PSOE 7 o 

Lugo 

César Aja Mariño pp 8 o 
Francisco Cacharro P. pp o 3 
Luis A. Lago Laxe PSOE 138 3 
Femando Rodríguez Pérez o 5 

O orense 

Xurxo Bermello Fdez. pp 1 o 
Mª Pilar Nóvoa C. PSOE 19 7 
Manuel Prado López pp 3 1 
Amador V ázquez V ázquez 4 o 

Pontevedra 

Xosé M. Cores Tourís pp -2 o 
Carlos G. Principe PSOE 72 3 
Cés~ Mera Rodríguez pp 1 2 
V. V ázquez Portomeñe ·pp o 3 

Parlamento 

Xan Manuel Corral o 2 
Victorino Núñez pp 1 1 
Anxo Quintana BNG 43 104 

Dciativas e intervencións 
Anxo Quintana {arriba á esquerda) do BNG, Víctor M. Vázque2: Portomeñe (PP), Xan CorTGI {PP) e Francisco Vázque:z: (PSOE). de - de Galcia 111 CONGRESO 
Vén da páxina anterior 
cado para o palmarés do silenzo 
é Xurxo Bermello Fernández, 
tanién do partido de Fraga por 
Ourense, que pedira en pleno a 
opinión do Govemo central so
bre os resultados do convenio 
de 1997 entre o ICEX e as cá
maras de comercio. De a pouco, 
Bermello explicou así o seu sis
tema de traballo na Cámara: 
"Eu traballo ao estilo do meu 
equipo, sobre todo no relaciona
do coa indu tria e as finanzas. 
Nen e tou na palestra nen arra
beo por estar. Son 

(Ourense), tres preguntas orais e 
unha por escrito; Manuel Prado 
López 3 e unha moción conse
cuéncia de interpelación. 

Un primeira espada como 
V ázquez Portomeñe consume o 
seu tempo no Senado sen inicia
tivas. Intervén nun proxecto de 
Lei e duas mocións. Vitorino 
Núñez só fixo unha pregunta 
oral e participou nun proxecto de 
Lei. O alcalde de A Coruña Fran
cisco Vázquez fuera neste tem
po sete preguntas por escrito, ·na
da a ver co seu compañeiro do 

grupo socialista 
unha persoa prác
tica". 

Xosé Manuel 
Cores Tourís, se
nador do mesmo 
grupo por Ponte
v edra, iguálao 
cunha soa pregun
ta en Pleno. Estas 
intervenciós úni
cas sucederon na 
mesma sesión 
plenaria de 20 de 
decembro do 
2000 no que se 
dera a coñecer o 
alcalde Ares. Al
. gúns senadores 

0 Brlfla TBl'l'ltorlá 
de Ballcla do PI', 

Luis Anxel Lago 
(Lugo) que fixo 
138 preguntas e 
varias interven
cións en pleno. 

está lol1118do por trece 
senlllores e lllha 
senlllora que 
represenbll o 5,4% 

O senador do 
BNG Anxo 
Quintana pre
sentara oito in
terp el aci óns e 
15 preguntas 
orais en Pleno; 
unha pregunta 
en Comisión; oi
to preguntas por 
escrito, duas so
licitudes de in
formes a órga
nos da adminis-

da Cámn. Dende o lla 
da súa constlluclón 
•lixomuma 
idervención. 

interpretárono co
mo un alarde pro-
gramado dende a 
direccion do PP 
para o silente grupo de senado
res, ainda que non se menciona
se para nada a adscripción terri
torial. 

A pedrea de preguntas non se 
volveu producir. A suma de ini
ciativas e intervencións do resto 
dos senadores do Grupo Territo
rial mantense na mesma medida 

· de poucas palabras: Miguel Ra
món Pampín Rúa (A Coruña) fi
xera duas preguntas orais en ple
no; Amador Vázquez V áiquez 

tración do Esta
do e unha a ou
tras entidades 

públicas; sete peticións de com
parecencias de membros do Go
vemo en Comisión e unha de 
funcionarios en €omisión. En 
pleno interven en 16 proxectos 
de Lei, catro proposicións de 
Lei no Senado e unha no Con
greso, tres para o regiarnento do 
Senado, duas de declaracións 
institUcionais, 42 mocións en 
Pleno, 14 interpelacións, 17 
mocións consecuencia, de inter
pelación e 5 preguntas orais. 

"A Cámara non impide aos 
senadores traballar pero é evi
dente que non funciona nen co
mo cámara de segunda leitura 
nen como instancia de represen
tación territorial -sinala o sena
dor nacionalista- Sen necesidade 
de modificiar o regulamento, o 
Senado pode exercer as mesmas 
funcións que ten o Congreso pa
ra promover mocións e proxec
tos de Lei". 

Para Quintana, a razón da 
actividade ou inoperancia de ca
da senador debe buscarse no 
proxecto político co que se 
identifica e no grao de enfeuda
mento da sua actividade. "É re
levante que o debate sobre Gali
za se multiplicou por mil dende 
que o BNG está representado na 
Cámara, o que non presupón 
que o senador nacionalista sexa 
máis activo senon que pode ter 
outra perspectiva da política 
estatal. O PP ten un grupo gale
go que nunca se caracterizou 
nun pleno como tal grupo".+ 

Grupo Político 

A Coruña 

Carlos Aymerich C. BNG 
Ceferino Díaz Díaz PSOE 
Femanda Faraldo Botana pp 
Hipólito Fariñas Sobrino 
Carmen Marón B. PSOE 
Xesús M. Pérez Corgos pp 
F. Rodríguez Sánchez BNG 
Xosé M. Romay Beccaria pp 
Mª Xesús Sáinz García pp 

Lugo 

Xosé Blanco López PSOE 
Mª Reyes Costas M. pp 
Xúlio Padilla Carballada pp 
Benito Xesús Rego Cobo pp 

Ourense 

Celso Delgado Arce pp 
Alberto Fidalgo F. · PSOE 
Carlos Revuelta Méndez pp 
Ana Vázquez Blanco pp 

Iniciativas Intervencións 

316 246 
176 84 

4 7 
25 17 

102 48 
13 50 

604 255 
2 o 

11 34 

70 13 
18 8 
3 2 
4 3 

74 52 
104 20 
76 8 
35 13 

A LOO: • debate que non chega á Cámara 
Mentres os estudantes galegos o debate é moi forte na socieda
abren a marcha contra a LOU de e os estudantes galegos re
en todo o Estado, os catorce re- presentan a avangarda da opo
presentantes do PP por Galiza sición ao proxecto de Lei, pare
no Senado están dispostos a ce lóxico reclamar que a oposi- · 
que o trámite da Lei se convir- ción popular se convirta na Cá
ta nunha carreira de galgos. mara en política de áltura. A re-

En Comisión votaron parª' alidade é outra: a dinámica 
que cada enmenda teña un só contra a LOU puido darse por
mfuuto de exposición. Para de- que unha forza política, o 
bater o polémico título 11 habe- BNG, levou o sentido da pro
rá como máximo dez minutos. testa á Cámara". O senador xa 

"A medida da funcionalida- anunciou a recollida de asinatu
de do grupo de senadores gale- ras para presentar recurso de in
gos do PP pode dala o debate constitucionalidade, se o PP re
da Leí Orgánica de Universida- cusa o debate. O nacionalista 
des -comenta o senador do . volverá presentar no Senado a 
BNG Anxo Quintana~·: .Pdi's que'' · 'eninenda a totalidade. .. '·H ~ i<:. -· 

Os socialistas coidan que 
non é lóxico tramitar en menos 
de dous meses unha Lei que 
pode paralizar a universidade 
por dous anos, ainda que non 
están polo recurso ·de amparo. 
"O trámite no Senado anúncia
se coma unha pantomima que 
vai reproducir o que xa pasou 
no Congreso onde o PP despa
chou en media hora 163 en
mendas -di o ponente do PSOE 
Manuel Femández Fanga- A 
vontade de diálogo do PP é un 
conto. Na realidade esperan 
facer magas da representación 
política e ac_uñar a "!-;.e,i ~un pa
seo cuartelerro". + 
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Unha revista 
publica a foto dun 
escocés sentado, en 
atitude relaxada. 
Leva chaqueta e 
gravata, pero por 
debaixo viste saia de 
cadros e calcetí ns 
altos. É imposíbel 
non pensar nunha 
se rea. 

Hai pouco 
morreron cinco 
alpinistas vascos no 
Everest. Non se 
rescataron os 
carpos. Parte das 
familias dixeron que 
non tiña lóxica 
expoñer novas vidas 

1 

na busca de 
cadáveres. A outra 
parte prefería 
intentalo. A fin de 
cantas, o alpinismo 
non é un xogo de 
lóxica. 

Mani contra a LOU. 
Unha masa de 
cráneos entre 15 e 
25:· Pero hai algo 
raro. Tantas 
mulleres coma 
homes. Propio da 
idade. Despois 
casan ou arrí man se. 
Elas, cos tillos, na 
casa. Non importa 
que señan de 
esquerdas. Aí tamén 
pasa. 

O título <leste artigo, como ven, é tradución di
recta do que deu nome a un filme norteameri
cano, en várias entregas, con vocación direc
tamente cómica. Simples constatación do in
fluídos que estamos polo español e vontade de 
tratar unha actuación da Real Académia Gale
ga, se pudésemos ! , en clave hilarante. Mais 
non é así, naturalmente, porque coas cousas 
de comer non se xoga -e a língua nacional é 
unha delas. No debate aberto que se xerou 
após esta institución rexeitar, o 17 de Novem
bro, a proposta de acordo normativo que se lle 
apresentou, teño interese en recordar, se as lei
toras e os leitores me acompañan, os seguintes 
factos, prévios a calquer valoración: 

l.- A Disposición Adicional da Leí 3/1983, 
de Normalización Lingüística, reza así: "Nas 
cuestións relativas á normativa, actualización · 
e uso correcto da lingua galega, estimarase co
mo criterio de autoridade o establecido pala 
Real Academia Galega. Esta normativa será 
revisada en función do proceso de normaliza
ción do uso do galego". Tal aconteceu cando a 
Académia deu por válidas as normas de 1982 
(publicadás por Decreto ad hoc, decreto un 
ano anterior á Leí de Normalización citada) 
ou cando avalou as modificacións de 1995, in
troducidas naquelas e que actualizaban al
guns dos seus extremos. Agora, a Académia 
actua de costas viradas á sua abriga legal e in
cumpre o deber de "actualización" e "revi
sión" que a Leí lle encomenda. 

2.- Non outra causa que "revisar" e "ac
tualizar" a normativa de 1982-1995, fixo este 
documento denominado acórdo normativo. É 
máis: limitaba-se a legalizar variantes da nor
mativa de 1982, xa existentes nela e nas nor
mas de 1980. Mesmo, na liña continuísta das 
primeiras Normas, da Real Académia Gale
ga, de 1970, obra de D. Ricardo Carvalho Ca
lero, coas que tanta xente -en anos decisivos 
para o progreso do idioma- funcionou (fun
cionamos), na escola e fora dela. 

3.- No seu día, o ingreso na R.A.G. dos pro
fesores doutores Antón Santamarina, Francisco 
Femández Reí e Manuel González, membros 
destacados do Instituto da Lingua Galega 
(1972) e da Universidade de Santiago de Com
postela (1492), xustificou-se mesmamente pala 
sua autoridade científica e pola sua alta compe
téncia en matéria lingüística, que non adornan, 
precisamente, á maioria dos académicos ( co
mezando, nalguns casos, por unhá prática so
cial nula do idioma que agora se castiga). ¿Co
mo é que, nesta ocasión, o que elaboraron e 
acordaron os expertos se bota por terra? 

4.- Durante moitos meses consecutivos, 
os Departamentos.técnicos das tres Universi
dades Galegas máis o Instituto citado, aten
dendo a convocatória da Asociación Sócio 
Pedagóxica Galega (1976), elaboran e con
sensuan os termos da actualización e da re
vi~ióµ da normativa, mesmamente cumprin
do un deber patriótico, extrabiográfico e ex
tracurricular, con vista a elevaren á institu
ción legalmente prevista, a Académia, o re
sultado dos seus traballos, científica e acade
rnicamente solventes. ¿Están estas persoas 
capacitadas para o faceren ou estarán máis e 
mellor capacitados, por exemplo, o alcalde 
da Coruña ou o señor Fraga, que levan toda a 

Cartas 

ANA PIUADO 

Louca académia 
(de policía) 

.M8 PILAR GARCIA NEGRO 

¿A quen asustan brandindo o "fantasma" do portugués? Non se trata de na
da disto. Trátase de aproximar a escrita do galega legal a unha boa parte 
da ~scrita do galego real. A Academia ainda está a tempo de correxirse. 

sua vida empeñados nunba impecábel defen
sa, como é sobradamente coñecido, dos usos 
sociais e públicos da língua galega e que, os
tentan, aliás, vários títulos de alta especiali

idioma- por un estado de saúde crítico do 
idioma, de real "prognóstico reservado' ? Ela, 
que publica e paga, con fundos públicos, un 
Mapa Sociolingüístico en que se revelan da-

dade na área de coñecimento ga
lega-portuguesa, por non falar
mos da sua abundante bibliogra
fia de animación ao uso público 
e escrito do idioma do país? 

Acheguemos unhas cantas 
conclusións. Vaian por <liante os 
nosos parabéns á académica e 
máis aos académicos que, segun
do inf ormacións de prensa, tive
ron a ben facer caso do documen
to apresentado polos expertos 
·que, xunto con outros, nel traba
llaron. Adiantemos tamén que 
xulgamos ben frutífero e provei
toso o traballo realizado como pa
ra derramá-lo agora con esta posi-
ción dunha Académia que se nega 
a cumprir as suas obrigas legais. 

'Como é que 
aAcadémia 
non se ten 
inquietado 
até agora 

polo estado 
de saúde crítico 

do idioma? 

dos estatísticos de auténtica alar
ma na míngua de transmisión do 
galego como língua inicial, na 
porcentaxe baixísima de mocida
de galego-falante, Mapa que, por 
outra banda, non vén mái que 
confirmar o que xa abiamo o
bexamente pola própria expe
riéncia social, ¿como é agora tan 
cursidosa e esixente á hora de dar 
carta legal a unhas formas míni
mas que ninguén inventa e que 
están máis que acreditadas na 
produción e crita en galego? 

¿A quen asustan brandindo 
histericamente o "fantasma" do 
portugués? Se D. Ramón Me
néndez Pidal vivese e lle dixe
sen, alarmados: "¡É que queren 

¿Como é que a Académia non se ten in
quietado -agora tan preocupada por introducir 
pretensos elementos desestabilizadores no 

achegar o galego ao portugués!", <liria: "¿Y 
qué? Son la misma cosa en su nacimento" E, 
con el, to- Continúa na páxina seguint.e 

Reforma ortográfica de hai unhas semanas e, en espé- Unha decisión que ás claras pre- nou. Cómpre retomaren as seño
cial, estes últimos días, logo de se tende anular a capacidade dos no- ras e señores académicos a cues-

e consenso . dar a coñecer a decisión contraria sos filólogos e lingüistas asinantes tión para asegurarmos a evolución 
á aprobación da denominada nor- do acordo, alén de desautorizar a natural do idioma e evitarmos a 

Botar a lingua a clareo, ao orballo, mativa de concordia. A propia. de- opinión dalgúns deles que, asema- súa parálise e posterior desapari
ter lingua de subela, de trapo, de signación é merecente de respec- de, son tamén académicos, á hora ción. Por último, quera dicirlles a 
víbora, son algunhas das expre- to, pois implica diálogo, consen- de proporen, de común acordo, aqueles que, desde o español, se 
sións de noso, subliño de noso, so, debate, intercambio de opi- unhas modificacións mínimas, senten tan cualificados para opi
malia a C'!ffaxe que algúns pade- nión, concesión, isto é, vocábulos maioritariamente recollidas como naren sobre o galego desde a ig
cerán por soberbia, complexo, au- que calquera demócrata de verda- propostas alternativas na norma norancia, que esta carta se axusta 
todesprezo ou simple ignorancia, de e reivindicador do idioma de- actual, con plena base filolóxica e na súa totalidade á proposta nor
que o idioma galego foi creando fendería sen tregua. Mais os ¿no- con proxección social adquirida. mativa de consenso. ¿Onde está o 
durante a súa milenaria existencia sos? académicos decidiron censu- Sabemos que as linguas vivas problema? ¿Cales son as imposi
e no que aínda hoxe nos comuni- rar o longo e laborioso traballo avanzan e que as normas que as cións lusistas? A aqueles que, sen 
camos máis dun 70% de gale- elaborado por un conxunto de es- rexen tamén deben mudar e adap- coñecemento de causa e por pura 
gos/as, segundo datos oficiais do pecialistas de alto nivel das tres tárense aos novos usos que a so- difamación ou intereses partidis
Atlas Sociolingüístico Galego. Universidades. galegas, xunta- ciedade demanda, como recente- tas desleixados, -direilles que a 
Mais, tamén parecen ser expre- mente coa máxima autoridade ofi- mente fixo a Real Academia Es- · Academi~ non entérrou o pri
sións comprendidas, á luz das cial para este tema, o. Instituto da pañola coa súa reforma ortográfi- ' meiro acordo riormativo de con-

Nas beiras da 
mani (observando a 
marcha). Unha nai 
encantada: 
paréceme 
estupendo, o meu 
fillo Mancho coñece 
por primeira vez os 
compañeiros. E iso 
que é de Minas. 
Falan entre sí, 
chámanse por 
teléfono (a nai fai 
acenos qµe indican 
gozo e moita 
admiración). 

, pouco.,ou nada afortunadas opi- < ~ LiBgua_·.Galega, .. -e ~mais ' ªAso- -.-:. ea, .da.que_parece.qu.e.n:inguén se ~·.;·.senso~ senóma--semente do,:futu
nións publicadas nos xomais des- ciación Socio-Pedagóxica Galega. enterou nin moito menos cuestio- ro. Direilles tamén, volvendo ao 

·. 

-
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Vén da páxina anterior 
dos os "popes" da filoloxia románica, até que 
se deu en praticar o deporte interesado de iso
lar o galego, tribalizando-o, ad maiorem glo
riam do español. E nós dicemos: se ese fose o 
"perigo", cJ.iga-se por que tan pernicioso re
sultaria que a nai se '.aproximase á filia antes 
do que á pea usurpadora que a desposuiu. 
Mais, amigas e amigos leitores, non se trata 
de nada disto: trata-sed~ aproximar a escrita 
do galego legal a unha boa parte da escrita do 
galego real. Nen máis nen menos. Que nin
guén se asuste, que o problema que temós 
non é o de que o portugués nos coma terreo 
senón, mesmamente, que o galego vaia pola 
deriva de "nadie'', "alguien'', "te dixo", "me 
vou", "escuela", "colegio" e tantos castela
nismos máis que o mortifican e o desangran ... 

Enfin. Queixan-se os académicos refrac
tários ao acordo de que se ataca a sua "auto
nomia" de decisión. Segundo a miña nai, a 
única frase en español que pronunciaba a 
sua, miña avoa, era: "Manos que no dais, qué 
esperáis?" Apliquen-se a moralexa ... 

Unha deHadeira pergunta, dirixida aos 
xornalistas orgánicos do rexime, con so
bresoldo ou sen el. Señores: este artigo ¿en 
que idioma está escrito? Para quen teña algo 
de hábito leitor ¿incorre na utilización de for
mas tan distantes do galego comun como pa
ra provocar graves interferéncias na com
prensión? Po is o acordo normativo nen se
quer utiliza signos gráficos que neste artigo 
aparecen... Deixen de botar pauliñas igno
rantes sobre o que non pratican e, se tanto in
terese teñen pola sorte presente e futura do 
galego escrito, comecen a usá-lo. De contrá
rio, o que amosan é pura impostura. 

Que a Académia non sexa louca (irres
ponsábel) nen policial (brazo institucional 
valedor do pobre e raquítico galego que que
ren os seus inimigos, poderes públicos ale
gais e ilegais, que tanto fan por un galego 
acadarmado e domesticado --0u simplesmen
te inexistente).• 

Pilar Garcia Negro é sociolingüNa e deputada do BNG 

Unha nova etapa para ANT 
Calquera empresa de xornais recoñece 
hoxe que 'un aumento de lectores, por mí
nimo que sexa, constitue unha meta difí
cil de alcanzar. Paradoxalmente son cada 
vez máis os cidadáns, cando menos en 
Galicia, que botan en falta unha informa
ción máis rigorosa e veraz. Esta descone
xión entre oferta e demanda vén provoca
da, ao noso modo de ver, polo feito de 
que as melloras técnicas conseguidas nos 
últimos anos, co correspondente aumento 
da cantidade de información dispofübel, 
non viñeron acompañadas dunha mellora 
na calidade. En A N osa Terra pensamos 
que é o momento de recoller está inquie
tude facilitando unha transformación do 
semanario que da cabida a máis de vinte 
novos colaboradores, unha transforma
ción tamén no modo de escribir que pro
porcione máis elementos de xuízo que 
conclusións e que, sen ocultar o ponto de 
vista do que partimos, permita o achega
mento ao noso medio de lectores que 
buscan, ante todo, o rigor e a profesiona
lidade que se lles supón aos xomalistas. 

Non é a nos a intención realizar aquí 
unha análise política do momento actual, 
pero pensamos que son bastantes os cida
dáns conscientes de que a situacióp que 
vivimos non é a máis favorábel para o 
exercicio da liberdade de información, nin 
a nivel local, nin a nivel internacional, e 
dalgún modo coidamos que é a nosa obri
ga contribuír a que o· debate de ideas, ho
xe bastante condicionado, se amplie e a 
que secto~es non representados case nunca 
nos medios ou só representados por razóns 
sensacionalistas e frecuentemente mani
pulados, encontren un lugar no que ofrecer 
a súa versión. Resulta para nós, sen dúbi
da, un traballo ímprobo, dados os medios 
cosque contamos, pero estamos convencí-

dos de que este pei;iódico, que cumpre es
te mes de decembro 24 anos na actual eta
pa, coincidente coa chegada da democra
cia e co regreso da cabeceira do exilio, 
non debe conformarse con permanecer on
de está, senón que debe intentar anoar to
das as forzas posíbeis no ~amiño de cons
truír un diario nacional no que os galegas 
nos sintamos centro aberto ·ao exterior e 
non un apéndice incordiante para os· que 
ven o mundo con olios dunha soa cor. 

• CUMPRIMOS o NOSO PAPEL. Cando 
en 19$2 a Real Academia aprobou unha 
primeiia normativa para o noso idioma, a 
falta dJ consenso ·Con outras propostas or
tográfi~as anteriores e en uso, despois dun 
longo periodo de ostracismo do galega, fi
xeron que o desencontro fose a nota domi
nante. Daquela A Nosa Terra, seguindo 
cunha construción feíta desde 1978, utili
zou as denominadas Normas de Mínimos, 
elaboradas pola Asociación Socio-Peda
góxica Galega, por considerar que se 
achegaban mellor á casa común do noso 
idioma. Ademais de servir de vehículo pa
ra o debate de ideas sobre os camiños a se
guir para a normalización lingúística, a 
nosa liña editorial mantivo sempre a nece
sidade de acadar un amplo acordo en ma-. 
teria normativa que despexase o camiño 
de pexas e permitise deter o perigoso de
valo de usuarios do galego que detectan 
'todos os estudos, incluídos os roáis recen
tes da propia Academia, a pesar de vinte 
anos de autonomía e dezaseis- de lei de 
normalización lingüística. 

E-\2\~A. l 

Na nosa consideración, o logro acada
do polos Departamentos de galego das 
universidades de Vigo, Santiago e A Co
ruña xtmto ao Instituto da Lingua Galega, 
verdadeiro centro de investigación que 
traballou as normas vixentes, é un fito 
fundamental na procura desa aperta ne
cesaria que debe lograr amplas maiorías 
entre os defensores do galega como lin
gua de Galiza. Partindo dese amplísimo 
espacio actual de concordia --0 resultado 
do cal recollemos neste mesmo número-
apostamos por dar un novo paso de ache
gamento. Nese sentido, considerando ter 
servido con honestidade á causa común 
do galego, desde este número A Nosa Te
rr4 opta pola utilización das normas ofi
ciais. Ao mesmo tempo chamamos aos 
membros da Academia Galega a pensar 
con xenerosidade no grande paso dado 
entre tantos e a reconsiderar a súa posi
ción, polo ben de Galiza e do galego. + 

E5TADE5 
VE.ND\ DC>S ! ! ~ 

NOVOPREZO 

A~TE5 AGORA 
Despois de seis anos sen modificacións, e a 
partir <leste número, A Nosa Terra actualiza 
o seu prezo a 290 pesetas (1,74 euros).+ 

principio, que cómpre non botar 
a lingua a pacer, pois esta ten 
moi bo curral. + 

MERCEDES QUEIXAS ZAS 
(A CORUÑA) 

Universidade 
eiJ, revisión 
O sistema universitario galego 
noh se pode dicir que responda ás 
demandas sociais, económicas e 
culturais do país. Galiza é a única 
na~ión do Estado que carece dun
ha i licenciatura de Antropoloxía 
S~ial e Cultural, dende a que 
poidamos facer estudios de en
vergadura da nasa identidade cul
tural, e deste xeito facer i;ealidade 

o inacabado soño do que foi o Se
minario de Estudios Galegos. 

Case na metade de universi-:
dades públicas españolas impár
tese a licenciatura de Ciencias 
Ambientais, e non existen en nin
gunha das universidades galegas. 
No eido dos sectores produtivo~ 
e de transformación da nosa na~ 
ción, hai unha aproxim~ción bas+ 

Os textos enviados a esta sección non : 
deben sobrepasar as 45 liñas. 

Estarán identificados co nome do autor,. 
enderezo, documento de identidade e 

asinados. 
A Nosa Terra resérvase o d.ireito de . 

publicación e resume. 
Non se mantén correspondéncia sobre 

orixinais non solicitados. 

tante completa á realidade econó
mica, mais seguen a faltar estu
dios que atinxan campos como o 
do textil (Enxeñería Técnica In
dustrial, especialidade textil), o 
vinícola (licenciatura en Enolo
xía), e só hai estudios de Twismo 
na Universidade de A Coruña, e 
iso que se tenta fomentar tanto. 

Desde un punto de vista inter
no percíbese unha lenta esclerose 
desta institución no descenso do 
número de matriculados nos dous 
últimos cursos académicos, debi-. 
do á crecente falta de confianza 
na universidade en relación ao 
futuro laboral. Constátase a cer
teza de que teñen moita máis saí
da cie traballo bastantes módulos 
de FP que moitas licenciaturas, e 
mesmo hai moitas empresas nas 

Correo electrónico: info@anosaterra.com 

que ocupan mellares postos de 
traballo os que teñen feito FP ca 
os propios licenciados. 

Por outra banda xa hai tempo 
que se acadou o teito do Estado bu
rocratizado, principal fonte de de
manda de titulados desde os ano~ 
60no (educación, sanidade, admi
nistración ... ), e esa é razón püla 
que hai un superávit de licenciados 
en paro ou en traballos que non se 
corresponden para nada co estudia
do. Conclusión provisional: como 
se soe dicir, que as árbores non nos 
impidan ver o monte. Só é unha hi
pótese. Estudiar hoxe na universi
dade é como estudiar teoloxía en 
pleno século xvrn .• 

MAXIREI 
(ABEGONDO) 

Un xuíz do Brasil 
condena a catorce 
anos a catro tillos 
de boas familias 
acusados de 
queimar vivo o indio 
pataxó Galdino 
Jesus dos Santos. 
O presidente, o 
socialdemócrata 
Fernando Henrique 
Cardoso afirmou ao 
coñecer a 
sentencia: por 
ningún motivo do 
mundo unha persoa 
pode ser queimada 
viva. (Se o 
presidente fixo esa 
declaración é 
porque pensou que 
non se trataba 
dunha obviedade). 

Milton Friedman 
(Nobel de economía, 
Escola de Chicago, 
un dos pais do 
neoliberalismo), está 

1 

aos seus 89 a!nqs en 
plena forma. Os que 
participan nas 
manifestacións 
antiglobalización 
-acaba de dicir
son os tillos da 
clase media ben 
situada que o que 
queren é divertirse. 
E conclúe: non é 
máis ca un 
movemento para 
pasalo ben. (Nota, 
por asociación de 
ideas: o segundo 
sector exportador 
dos EEUU é a 
industria do 
entretemento). 

Cada xeración 
descobre, cando se 
fai adulta, que os 
mozos de 20 que 
veñen detrás beben 
moito e séntense 
atraídos polo risco. 
Grave problema 
social, din 
alarmados. Antes 
resolví ase 
mandándoos á 
guerra, ou no seu 
defecto á mili, para 
que se d~sfogasen e 
se fixesen homes 
(algúns 
suicidábanse nas 
garitas).+ 

• 1 
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'Guerra civil 
da opinión' 
nos EE UU, 
segundo 
MickJagger 
O contrapunto á uniforme 
prensa internacional, que in
sistiu despois do 11 de se
tembro no elevado patriotis
mo norteamericano, deuno 
nada menos que 11ick Jag
ger, o cantante dos Rolling 
Stones, de 58 anos. Jagger di 
dos norteamericanos que "es
tán moi alterados. ¡Os que 
defenden a moderación son 
capaces de estrangular aos 
que defenden o ataque fron
tal! A polarización afecta ás 
familias e aos grupos de ami
gos. Rompéronse todo tipo 
de alianzas e trincheiras. É 
unha situación paralizante. 
Unha guerra civil da opinión. 
O importante nesa guerra é 
que hai cada vez máis xente 
que disinte da maioría. O pa
triotismo é unha reacción ins
tantánea que se dilúe cando 
empeza a guerra" (El País 
Semanal, 4 de novembro). 

Terror 
na Academia 
Juan José R. Calaza publica 
en La Voz de Galicia un arti
go contra a chamada normati
va de concordia que destaca 
polo seu estilo literario, entre 
Lovecraft e Jiménez Losan
tos. E aí un resumo de cualifi
cativos: "ambiente de coac
ción", "los nacionalistas han 
intentado aterrorizar inte
lectualmente, como es habi
tual, a los académicos", "gue
rracivilismo cultural", "círcu
lo de fanáticos que sólo acep
tan la discusión cuando se les 

O Instituto Gallup quere saber o 
que pasa en Vigo, o que pensan 
os vigueses no ámbito municipal 
e a pasada semana sentou nun 
hotel a varios grupos selecciona
dos de profesionais, empresarios· 
e outros influentes veciños aos 
que dous sociólogos invitaron a 
reflexionar durante varias horas. 

A cinco mil pesos por "jam 
session". Saíron os diaños de 
sempre, as infraestruturas, a 
valía dos políticos vigueses, o 
esforzo histórico de Vigo en fa
celo todo sen axuda de nin
guén, a fórmula Paco Vázquez 
e outras manidas afirmacións. 
A ninguén se lle ocurreu pre
guntarse por qué en Galicia 
non se coñecen os datos do in
vestimento territorializado ou 
se a política xeral económica 
que se segue no paí~ pod~ría 

da la razón", "la amalgama 
que practican los nacionalita
ristas les lleva a impostar el 
vozarrón de los heroes liber
tadores", "los mismos que 
propician taimadamente una 
habilísima y desleal ingenie
ría constitucional y estatutaria 
pavimentan el camino de re
vanchismo cainita", "táctica 
del bombero pirómano", "han 
prendido la llama de la dis
cordia lingüística", "inmolan
do la libertad de expresión", 
'1os lusistas y asimilados se
rían los sumos sacerdotes, en 
una indecente misa negra 
cultural organizada por la fra
tría de acólitos nacionalistas", 
"sesgada argumentación", 
"perpetradas en el conspirato
rio sigilo de los despachos y 
presentadas por la prensa 
adicta como un hecho consu
mado'', "los Ben Bella lusis., 
tas con su engreída megalo
manía", "Basta ya de mani
pulaciones sectarias, de llori
queos, de irresponsabilidades 
y de presiones'', "sesgados 
trabajos técnicos'', "insufri
bles informes de comisarios 
políticos con fufulas de asép
ticos y neutrales especialistas 
versados en sociolingüística y 
bacallau". (La Voz de Gali
cia, 20 de novembro). R. Ca
laza é catedrático de Teoría 
Económica, actualmente en 
Lovaina.+ 

Balas e bombas 
contra 
xornalistas 
El Mundo publica as condo
lencias recibidas na redacción 

pola morte en Afganistán do 
seu xornalista Julio Fuentes. 
Morreu dun tiro seco, detrás 
dunhas penas. É un máis na 
lista de reporteiros asesinados 
nesta guerra. A corresponsalía 
en Kabul da televisión árabe 
AI-Yacira foi bombardeada, 
pero os seus xomalistas, ao 
parecer, salváronse gracias a 
que se solían refuxiar nun so
to nada máis sentir a chegada 
dos B-52.+ 

Aprensa 
hai vinte anos 
O 29 de novembro de 1981, 
hai agora 20 anos, duas <lu
cias de membros da policía 
militar, comandados por un 
oficial e por un paisano ar
mado interrumpían, con dis
paros ao aire e golpes de mo
ca, unha manifestación anti
Otan que se estaba a celebrar 
na Praza de M!! Pita da Coru
ña. O lema da marcha era 
"contra a Otan e a nucleariza
ción. Pola paz" e ata aquel 
momento transcurría con ab
soluta tranquilidade. Aquel 
mesmo ano rivera lugar a in
tentona golpista do 23-F. Ao 
dia seguinte, luns, a noticia 
da carga foi oferecida pola 
Hoja del Lunes de Vigo, que 
dirixía daquela o xornalista 
Gustavo Luca de Tena. Os 
demais xornais non oferece
ron información sobre o te
ma. Ao dia seguinte, martes, · 
La Voz de Galicia deu conta 
do suceso cunha breve nota. 
O mércores El País levou o 
tema á súa editorial. O xoves 
La Voz reproduciu o editorial 
do diario madrileño.+ 

A policía militar intenvmpindo unha movilización legal contra a OTAN, hai ago
ra vinte anos. 

VIGO 

Beiras e Fraga cando o primeiro tomou posesión como deputado en 1985. 

'Beiras debeulle dar a man 
a Fraga', opinan 
agora sectores nacionalistas 

M.V. 
As críticas comezan a se concretar no debate que manteñen os na
cionalistas despois dos últimos comicios. Sectores do BNG cuestiónan
se o non recoñecemento de Fraga, non xa tras os últimos resultados, se
nón cando o BNG se convertiu en primeira fornida oposición no 97. 

Segundo un responsábel na
cionalista que participa desta 
opinión: "daquelas non valora
mos correctamente o feito de que 
o BNG pasase de ter 13 deputa
dos a ser alternativa de gober
no". "A xefatura da oposición -
engade esta fonte- non era un 
cargo institucional, pero case". E 
resume: "Beiras debeulle dar a 
man a Fraga, como lla deron os 
nosos alcaldes ou como Francis
co Rodríguez lla deu ao Rei". 

O non ter valorado adecuada
mente o novo rango acadado polo 
nacionalismo non axudaría a visu
lizar que o BNG se convertira en 
alternativa de goberno. O elevado 
nivel das descalificacións entre 
Beiras e Fraga tería xerado en sec
tores da sociedade a opinión de 
que non podería darse unha alter
nancia, nunha situación de norma
lidade democrática Fraga tería 
xogado consce~temente esta tácti
ca -nomeando.1. por exemplo ao 
"dobennan" Pita como portavoz
e o BNG tería caido na trampa. 

Estes sectores consideran, en 
todo caso, que a contundencia 
nos labores de oposición e a pre
sentación das correspondentes 
alternativas, non teñen porque ir 
acompañadas do intento de des
lixitimar institucionalmente ao 
presidente da Xunta. "É unha 
postura -indican- que conta con 
sólidos fundamentos, pero que 
gran parte da sociedade non en-

tende ou non lle dá importancia". 
Desta liña de análise, que tra

ta de abrirse paso nos debates co
marcais con vistas á próxima 
asamblea nacional a celebrar po
los nacionalistas en Abril, partici
pan membros de todos os colecti
vos da organización frentista. 

Noutro ámbito temático, as mes
mas fontes consideran que o 
BNG non tivo en conta sufi
cientemente o crecemento eco
nómico producido nos últimos 
anos. "Seguimos pivotando a no
sa política -por exemplo na mo
ción de censura- sobre os secto
res produtivos en crise, esque
cendo que os asteleiros tiñan car
ga de traballo, que a automoción 
estaba a crear empregos ou que 
en bares e tendas dalgunhas ci
dades comezaran a aparecer le
treiros de búscase dependente ou 
camareiro, algo que non ocurría 
desde hai máis de unha década". 

"Neste sentido, consideran 
estas fontes do BNG, debeu e in
sistir máis no ectore emerxen
tes, sen esquecer aos que están 
en crise, tomando conciencia, 
desde o ponto de vista laboral, de 
que nos último catro ano o pro
blema non foi o paro, senón o 
exceso de horas de traballo e a 
eventualidade". + 

xistencia de corrupción consti
túa unha sorpresa. 

Carlos limpos 
Luns pasado o pleno do Con

cello case que se pon en pé para 
aplaudir ao socialista Uxío Gon
zález, supostamente crítico_, con
celleiro saído do movemento ve
ciñal, que en vez de considerar 
que algunha empresa facía baixas 
temerarias na adxudicación das 
obras de saneamento no rural, pe
diu un novo informe e aforroulle 
ao Concello perto de 800 millóns 
de pesetas que, como dixo o por
tavoz do PP, alguén lles ía dar ou
tro uso. Queda só incluir esta ac
titude nas manidas afirmacións. 
Quizais teremos logo máis peso. 

XOHÁN VtLA 

Nun debate do Instituto Gallup un empresario anunciou que des
de hai dous anos non se fala de corrupción no concello de Vigo. 

procurar tratar a Vigo· coa mes
ma vara. 

O discurso, xa digo, seguía 
polo mesmo camiño ata que "un 
dos empresarios fixo unha afir
mación que provocou primeiro 
silencio e logo un grande inte
rese entre os asistentes e os pro
pios sociólogos. O que dixo era 
unha obvied~de, qv~ d~nde hai 

-.... I ~ .:;á, .. 

dous anos non se fala no Con
cello nin de corrupción nin de 
cartos que non sexan limpos. O 
que pasou é que tal nova non 
estaba na lista e seica a corrup
ción municipal debe formar 
parte da mesma por herdanza. 
O que tamén é comprensíbel 
-se ternos en conta que algúns 
~os conce_lleiros de Portanet -

chegaron a pasar polo cárcere-, 
que concelleiros como Alvite 
nin siquera camuflaban o seu 
interese polas porcentaxes ou 
que Pérez chegou a recibir no 
pazo municipal a un dos maio
res narcotraficantes para tentar 
arranxar os intereses econó
micos de Vioque na Praza Elíp
tica. Visto así, pode que a ine-

' .. 

Nota: Sobre este último asunto, 
Sr. Director, sería comenente que 
yostede e outros colegas lle manda
sen un·exemplar gratuito a fiscalía. 
Por se teñen tempo para a lectura. + 



Parlamento 
2001 

FRANCISCO CARBALLO 

H ai anos saudabamos 
aquí a hora do noso 
Parlamento. Podía ser 

un parladoiro ao estilo dos 
que Otero Pedraio mantiña 
no xornal. Un parladoiro re
ceptor dos desexos deste pa
ís e sobre os que os ''pais da 
patria" elaborasen leis e 
controlasen a Xunta. 

Por unha década, a dos 
80, o Parlamento de Galiza 
florecen: foi abril chuvioso 
para unha terra sedenta. 
Logo, nos 90, todo renxe: 
fronte a propostas 
científicas, a palabras exac
tas, hai respostas nebulosas, 
palabras espesas e silencios 
mortos. O Parlamento mur
chou: un aire bacteriano, 
das covas de Luis Candelas, 
de pitidos rancios. 

Existe un abismo entre 
o Goberno da Xunta e o 
Parlamento, entre a cultura 
clientelar da Xunta e a 
democracia. Fenómeno non 
exclusivo de Galiza senón 
moi na liña do PP español. 
Fenómeno que aumenta. 
Vexamos: as rúas rebentan 
de estudantes contra a ani
quilación da liberdade uni
versitaria. ¿ Vai dar o noso 
Parlamento un adarme de 
apoio á universidade? O 
rolete do PP esmagará toda 
esperanza. 

Fraga pide a extinción 
do BNG; na Academia Gale
ga sobrepesa o sector 
anfibio que obstaculizou un 
avance necesario na norma
tiva do idioma. ¿Como a so
ciedade aguanta tales 
ataques á dignidade colecti
va? Porque un amplo sector 
vive na inseguridade e non 
confia nen no Parlamento 
nen non futuro mellor. Ao 
fin e ao cabo todos somos 
afectados polos "media" que 
son a voz do seo amo; que 
agachan a realidade e son 
capaces de demoler persoas 
e alternativas diferentes das 
corrosivas do presente. Vivi
mos, a dicir de G. Améndola 
segundo G. Loca, unha eta
pa superior do fascismo, ou 
sexa, unha situación de 
poder estatal e autonómico 
con formas psicópatas de 
neoliberalismo salvaxe. As 
que leva no peto Amar para 
presidir a UE no 2002; as 
que practica Fraga desde 
sempre: Parlamentos 
decorativos, fundacións sen 
control público, diaria 
prédica desinformativa, 
reparto de prebendas a inte
lectuais orgánicos e siareiros 
afíns. Dura realidade. 

O Parlamento é 
símbolo: serve para algo. 
Mais nesta hora dificil ten 
unha función ben precisa: 
desenmascarar o engano 
oficial. E levar ese esforzo 
ao pobo na súa casa e nos 
medios posíbeis de comuni
cación. Coa seguridade de 
que nada interesa da cáma
ra se previamente non se 
desmiuzou e gañou 
atención fóra. • 

GOiim ..---,--, 
N2 1.01 O • Do 29 de novembro ao 6 de decembro de 2001 •Ano XXIV g__{_J 

Palmou defende unha aproximación 
ao PSOE que reforce a liña de Francisco Vázquez 

O PP apoiará as iniciativas dos socialistas para 
romper os acordos da esquerda 

XAN CARBALLA 

O PP vai tensar o arco da ~ua estratexia contra os naciona
listas mediante unha activa política de división dirixida a 
erosionar os intereses electorais comúns do BNG e do PSOE. 

Os representantes do partido de 
Fraga nas institucións favorece
rán con toda a largueza posíbel 
as propostas socialistas, tanto 
nos concellos como no Parla
mento ou nas deputacións, co fin 
de acuñar as fon-
das abertas entre 

do 21-0, Xesús Palmou é explí
cito na sua intención: quer afon
dar afinidades cos socialistas pa
ra probarlles que todos os desen
contros habidos nos concellos e 
no Parlamento entre eles e os na-

cionalistas non se 

Bloque e PSOE e 
desbrozar o cami
ño para acordos 
concretos entre o 
partido de Touri
ño e o PP. 

A recomenda
ción interna da se
cretaria de Xesús 
Palmou aos ca
dros do partido é a 
de rebaixar ao lí
mite as condicións 
precisas para vota-

A recomendación 
de Palmou aos 
cargos do PP é a de 
rebaixar ao límite as 
condicións para 
votaren iniciativas 
socialistas. 

terían producido 
coa dereita. "A 
experiencia vivi
da nalgúns con
cellos con alcalde 
Bloque polos 
mesmos socialis
tas -indica o se
cretario xeral do 
partido de Fraga 
nunha entrevista 
publicada en Fa
ro de Vigo-, indi
ca que a nota do-

ren iniciativas so-
cialistas e explicar con feitos con
cretos a avantaxe de facer política 
común contra os nacionalistas. 

minante polo de 
agora é a da difi

culdade e isto supoño que debe
ría facer reflexionar ao PSOE so
bre que pode haber mellores al
ternativas para os cidadáns e pa
ra o progreso das cidades". 

Actuando coma se existise 
comunidade de intereses cos 
grupos socialistas, os de Fraga 
confian en poder recortar a ope
ratividade do Bloque e encher de 
razóns á fracción de Francisco 
V ázquez que defende un enten
dimento positivista co PP. 

Na marea de demonización 
dos nacionalistas, o PP confía nes
te plano para arrodear ao Bloque e 
alixeirar, ao mesmo tempo, o peso 
crítico no seo do socialismo gale
go daqueles militantes que consi
deran a Galicia un país a recons
truir en clara diverxencia co alcal
de de A Coruña que só recoñece 
unha rexión española con exceso 

Xesús Palmou, secretario xeral do PP galego. 

Xesús Mnou eJQllíclto 

En declaracións públicas despois 

A cidade de Ourense tiña arredor 
de quince mil persoas, cando co
menzou o século XX. Só 50 anos 
antes abríase a urbe á modemida
de, deseñando o que sería a rúa 
do Progreso e a comunicación co 
barrio de A Ponte, entón concello 
independente de Canedo; foi ese 
espúito tamén, o da modemidade 
e o progreso, o que simbolizou 
Curros recibindo na estación Ou
rense á primeira locomotora no 
seu coñecido poema. Aquela pe
quena cidade, onde os comer
ciantes se entusiasmaban coa no
va luz eléctrica e mandaban facer 
fermosas mansións modernistas, 
foi pouco despois o centro cultu
ral de Galiza e tamén o centro de 
universo a través do labor xigan
tesco dos homes da Xeración 
Nós. Labor que foi quen de arte
llar plataformas, revistas, xor
nais, institucións culturais que 
crían no país e na ilusión dunha 
historia recoñecida no orgullo de 
sermos nós mesmos. Os gale
guistas daquela hora mesmo tive
ron a valentía de emprender esa 
tarefa desde o respeto á máxima 
pluralidade, porque naque! barco 
inmenso do galeguismo militaron 
en man común republicanos, ra
dical-socialistas, homes de es
querda exentes de diversas ideo
loxías. 

Foi tamén naquela hora, na 
Segunda República, cando Ou
rense tivo un alcalde republicano, 
independente, un pequeño indus-

de atribucións autonómicas. 
A estratexia do PP cara os so

cialistas en Galicia ven coincidir, 
paradoxicamente, cos plantea
mentos federalistas que se abri-

OURENSE .......................................................................................................................................... 

Lembranza dun 
alcalde ourensán 

MARCOS VALC:ÁRC:EL 

Ourense pode ser outra cidade. O exemplo do alcalde re
publicano Antonio Álvarez Dopazo debe estar presente. 

trial asentado no Posío, respetado 
por todos pola súa honestidade e 
capacidade. Este home declaraba 
nunha entrevista que quería facer 
o necesario para lograr unha cida
de que respetase o seu casco anti
go e o entorno inmediato, rodeada 
de parques que comunicasen cos 
ríos de Auria e apta para ser pase
ada e admirada nun tempo en que 
os automóbiles eran aínda excep
cionais. Foi o primeiro soño inte
lix.ente dunha cidade diferente, 
unha urbe orgullosa do seu patri
monio e cun cinturón ecolóxico e 
medioambiental ó seu arredor. 

Todos sabemos qué pasou des
pois: o horror e a miseria. A cida
de da posguerra é outra cousa, al
go que medra de forma escandalo
sa, ó abeiro da especulación urba
na e dos cartiños dos emigrantes 
en Europa: novos pisos e torres en 

San Francisco, A Carballeira, O 
Polvorín, etc. sen dotacións infra
estructurais, nin parques, nin esca
las nin nada. Pasou moito tempo, 
algunhas festas (o Festival do Mi
ño) e pouco máis. Chegou a de
mocracia e novos alcaldes, vota
dos polos cidadáns, entre eles bas
tantes nomes que merecen ser es
quecidos pola súa ineficacia e in
competencia. Houbo algunhas, 
moi poucas, excepcións e houbo, 
si, as primeiras medidas de enri
quecemento do deseño urbano: 
novos parques á beira do Miño e 
do Barbaña, zonas peatonais no 
centro, rehabilitación de fachadas 
no casco antigo, etc. Ourense cam
biou sequera en parte e iso é inne
gable, anque quedan moitas cou
sas por facer: por exemplo, mello
rar a habitabilidade dos edificios 
do casco antigo, despois de ter re-

ron paso nas últimas semanas no 
seo da dirección estatal do 
PSOE, da man de Pascual Mara
gall e do secretario do partido 
José Luis Rodríguez Zapatero.• 

mozado as súas fachadas. E poñer 
en marcha as primeiras infraes
tructuras culturais que teñen todas 
as cidades do seu nivel (menos 
mal que os cidadáns salvaron o Te
atro Principal). E medidas urxen
tes de defensa do patrimonio mo
numental e documental, por exem
plo para unArquivo Municipal ho
xe sen medios, nin espacio, nin fu
turo. Cada día saen novos proxec
tos nos papeis: potencialidades na 
súa riqueza termal e balnearia, un 
Auditorio e outras infraestructuras 
culturais, mesmo o reclamo do seu 
pasado como cidade cultural e his
tórica. ¿Pódese facer moito máis 
nesta dirección? Desde logo hai 
na vella Auria de Blanco Amor as 
capacidades e enerxías para levar 
a cabo ese esforzo: xentes do 
mundo da cultura, do deseño e da 
economía que apostan por un ou
tro Ourense e que, nos seus cam
pos respectivos, están a erguer fer
mosos "edificios" culturais, eco
nómicos e empresariais. Só falta 
vontade política e a necesaria inte
lix.encia para unir os esforzos ne
cesarios nun mesmo proxecto co
mún. E despois recoñecer que ese 
soño do futuro xa foi no seu día 
pensado por un grande alc~de re
publicano, don Antonio Alvarez 
Dopazo, que quizais ata merecese 
o nome dunha rúa na súa cidade 
que, por outra parte, aínda garda 
no seu noménclator lembranzas 
dun franquismo cruel e inútil para 
a historia desta cidade. • 
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A .sustitución de Villarino por Liliañ Álvarez pode darlle maior(a aos críticos . 

A debildade de Príncipe propicia o consenso no goberno vilués 
. A. E. 

Contra o que pudera parecer, as augas baixan moito máis calmas 
no goberno municipal vigués. Os cambios e as rifas internas no gru
po socialista empurraron a Carlos Príncipe á procura do consenso 
co BNG e, tamén, a dar marcha atrás nalgúns asuntos polémicos. 

A sustitución de Dores Villarino 
por Lilian Álvarez terá repercu
sións no grupo do PSdG-PSOE, 
pero tamén no funcionamento do 
Goberno municipal. Todo indica 
que Carlos Príncipe vai conti
nuar nunha posición de debilida
de interna. Lilian Álvarez entrou 
na política da man de Príncipe (o 
mesmo qut? os tres concelleiros 
"desidentes") pero foise separan
do del aos poneos. A elección pa
ra a executiva, da man de Pérez 
Touriño, propiciou que Álvarez 
se achegase cada vez máis ás te
ses do secretario xeral socialista. 

Algúns dados poñen de ma
nifesto nestes días que a sintonía 
da nova concelleira co responsá
bel do grupo non é a de hai dous 
anos. Lilian Álvarez négase a 
apostar por Príncipe como candi
dato á alcaldía, afirmando unica
mente que votará a quen pense 
que "pode ser o millor alcalde" 
nas eleccións primarias. 

Pola súa banda, Carlos Prín
cipe semella que non lle vai dar 
un papel estelar. O voceiro socia
lista aínda non manifestou cal 
será o cometido de Lilian Álva-

Deputación e Xunta 

rez, pero, segundo fontes socia
listas, pretende adxudicarlle o 
posto de responsábel de festas. 
Festas que unicamente terá que 
organizar o Pióximo ano. 

Os contestabl'ios agardan 

Mentres tanto, Belen Sío, Uxío 
González e Delfín Femá.ndez, os 
tres contestatarios, agardan mo
vementos na executiva socialista 
para posicionarse outravolta, 
despois de decidir votar afirmati
vamente os orzamentos e o pro
xecto da Casa das Palabras. Dú
as cuestións que centraban, apa
rentemente, a discordia. Carlos 
Príncipe non os sustituíu aínda 
na Xerencia de Urbanismo. Eles 
tampouco anunciaron se acepta
ran ou non a proposta do seu ca
beza de grupo. Lilian Álvarez 
ten na súa man darlle a maioría a 
un dos ·sectores que puxan ·pola 
candidatura socialista, o verda
deiro cepo de desencontro. 

Príncipe, despois de anun
ciar rufamente que a marcha de 
Dores Villarino lle deixaba as 
mans libres para "comezar unha 

faranse cargo de pagarlle a Autopistas 

A _.. de Rande gratis 
a medias 

ANT 
Se vostede se empadrona na pro
vincia de Pontevedra e cruza 
mensualmente a ponte de Rande 
máis de dez pero menos de oí

. tenta veces, devolveranlle o pa-
gado a conta dos presupostos pú
blicos. AUDASA, a empresa pú
blica que ten a concesión, sae ga
ñando e a gratuidade total recla
mada desde hai anos, así como a 
rebaixa do carísimo tramo Vigo
Pontevedra, seguerá esperando. 

As xentes da Plataforma pa
ra a Supresión da Peaxe, que 
desde hai anos ven teimuda
mente manifestándose nas ruas, 
elaborando todo tipo de docu
mentos sobre a discriminación e 
pondo de acordo a todo tipo de 
axentes políticos, non se consi
dera satisfeita. Pergúntanse, cál 
é o motivo de que unha persoa. 
que vaia catro ou nove veces 
por mes aos centros hospitala-
rios aos que está obrigada a ir 
teña que seguir pagando por un 
servicio teoricamente gratuíto 
para todos os cidadáns. Ou por-
qué, se se paga con cartos de to-
dos os galegosJ só se benefician 
os empadronados na provincia. 

O acordo Deputación-Xunta 
supón ademais unha grande bu
rocracia porque hai que solicitar 
unha tarxeta nunha entidade 
bancaria, estar ao dia de todo ti
po de impostas, e pagar por 
adiantado para, ·superada a con
dición dos números mínimo e 

Carlos Príncipe afinna que se aledou da marcha de Villarino, pero agora pode quedar en minoría no grupo municipol. 

nova etapa política", gabouse de 
que Pablo Portes fose o sustitu
to. Pero o médico redondelán 
decidiu non aceptar o cárrego, 
despois de que, desde Compos
tela, lle indicasen que se expo
ñía ás protestas públicas de 
moitos doentes que xa o den.un-

ciaran por comportamento pro
fesional pouco axeitado. 

O deputado Guillerme Her
nández, ratificou a sua preferen
cia pola actividade parlamentaria, 
polo que a acta de concelleira lle 
correspondía a Lilian Álvarez. A 
filia do ex concelleiro Álvarez 

A CORUÑA 

Salgado, aceptou de contado. Vai
se atopar cos mesmos problemas 
que a dimisionaria Dores Vtllari
no: compaxinar a política marca
da por Carlos Príncipe coa de e
ñada por Pérez Touriño, ao for
mar parte igual que a dimisiona
ria, da executiva galega• 

....................................... .............. .. ................ ....... ................... ........................................... ....................... .-.......................................... . 

'Acoso e castigo' 
nos orzamentos 

do Estado 
MANUEL MONGE 

En 1997 o alcalde da Coruña criticaba moi duramen
te os orzamentos do goberno popular na Coruña. Ho
xe a situación é igual ou pior, pero V ázquez cala. 

Confeso que o titular non é ori
xinal, xa que recolle a califica
ción que en 1997 facía o alcal
de da Coruña, Francisco Váz
quez, da actua~ión do Gobemo 
Central e da Xunta do PP, fala
ba tamén da "agresión perma
nente que sofre a cidade" e in
sertaba publicidade pagada nos 
medios de comunicación cunha 
ampla relación de agravios e 
discriminacións. Para entender 
estas declaracións hai que si
tualas no seu contexto: V ái
quez era, daquela, Secretario 
Xeral do PSdeG-PSOE, esta
ban próximas as eleccións ao 
Parlamento Galego, defendía 
unha alternativa ao f Pe aposta
ba pola xubilación de Fraga. 

Cando o investimento me
dio por habitante previsto en 
España é de 75.000 pesetas, se
gundo o Proxecto de Orzamen
tos do Estado para o 2002, na 
comarca da Coruña non chega 
á metade (36.000 pesetas). Es
tamos, como en 1997, ante un
ha operación de castigo, pero 

agora Francisco Vazquez cala. 
Estes son algúns dos inves

timentos previstos: 
Para o Plan viario comar

cal aparecen 450,9 millóns de 
pesetas (os mesmos que nos 
presupostos para o 2001, que 
non se executaron) sobre un 
investimento total de 10.600 
millóns. Retrásase a amplia
ción do aeroporto de Alvedro, 
xa que só hai unha partida de 
138 millóns. A conexión da 
autoestrada A-9 con Alvedro, 
que xa figuraba nos orzamen
tos de 1999, non se iniciará 
esta ano porque só hai 20,8 
millóns para un estudio. 

Non aparece nin unha pese
ta para a estación intermodal, 
nin para o porto exterior. 

A estación depuradora de 
Augas Residuais (EDAR) de 
Bens é o conto de nunca aca
bar; está previsto un investi
mento de 1120 millóns de pe
setas, o mesma que en 1991 e 
que non foi executado. Agora 
xa se fala do ano 2006 para o 

I J 

remate das obras. 
A ampliación do paseo Ma

rítimo ata o Portiño non se in
ciará no 2002 porque só hai 5 
millóns. 

Para o "rapidiño galego" de 
A Coruña a Vigo -non confun
dir co tren de alta velocidade
hai 14.340 millóns de pe etas 
sobre un investimento total do 
Estado de 119.000 millóns ata 
o ano 2010. Lembremos que 
por poñer un exemplo compa
rativo, o investimento previsto 
só no 2002 en Cataluña para o 
AVE Madrid-Barcelona é de 
143.923 millón de pe etas. 

Estes ridículos investimen
tos amosan o fraca o da políti
ca de compadreo co PP prota
gonizada polo Alcalde da Coru
ña. A pesar da excelente cam
paña que este fixo de apoio a 
Fraga como candidato á Presi
dencia da Xunta, parece que o 
Partido Popular non premia os 
servizos prestados; as visitas 
institucionais e repetidas entre
vistas de V ázquez con Cuiña, 
Fraga e Álvarez Cascos, que 
anunciaban investimentos de 
miles de millóns, quedaron en 
mera propaganda. 

Co seu silencio Francisco 
V ázquez non defende como Al
calde os intereses da cidade e, 
ademais, xustifica este castigo 
dicindo exactamente o mesmo 
que o PP. "O importante é que 
os conceptos figuren nos orza
mentos, as cantidades serán un
ha cuestión a negociar des
pois"; é dicir, xustifica que, ano 
tras ano, figuren os mesmos 
conceptos e cantidades .sen que 
haxa execución dos investi
mentos prometidos.• 
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Francisco Díaz-Fierros 
'A ciencia non é neutral' 

PAULA BERGANTIÑOS 

Francisco Díaz-Fierros ven de ser elexido no
vo membro da Academia Galega, unha deci
sión que quedou opacada pola virulencia do 

debate normativo. Con el entra a especiali
zación científico-técnica, un traballo que 
exerce desde hai anos no departamento de 
Edafoloxia da universidade de Compostela. 

Que importancia ten a entrada especies en perigo de extinción) 
don científico na Real Acade- hoxe esgotada, ou o Atlas de 
mia Galega? Vertebrados. Pero a ciencia e a 

Na Academia sempre houbo tecnoloxfa, teñen aspectos moi 
científicos, non é unha novida- relevantes, desde o punto de 
de. O que é certo e que se leva- vista cultural, que van máis aló 
ba un tempo, penso que desde do patrimonio. Por iso criase 
que morreu o matemático Vidal hai dous anos a sección Cien
Abascal, sen que houbera al- cía, Tecnoloxía e Sociedade, 
gún. Realmente, esta foi unha que eu dirixo. A cultural actual 
decisión do presidente, Femán- ten uns contidos científicos evi
dez Del Riego, que quixo que dentes. Hoxe moita xente pensa 
dalgún xeito a sensibilidade que nun senso positivista, pide unha 
pode ap4>rtar a especialidade demostración experimental das 
dun cientffi.co puidera chegar á cousas. Pero non só iso. A nece
institucióh. Podemos ser ínter- sidade de ter artefactos que nos 
locutores! válidos para a incor- poñan en contacto co noso me
poración de léxico. A Academia dio sitúanos, claramente, dentro 
é fundamentalmente unha insti- dunha sociedade tecnolóxica. É 
tución de lingua, pero a lingua dicir, na cultura popular hai un
non é algo que se crea no valei- ha base tecnolóxica e científica 
ro, senón nun contexto cultural, importante. Por outra banda, as 
no que a ciencia cada vez ten un investigacións dos super-espe
papel máis relevante. cialistas son empobrecedoras 

Vostede é membro tamén desde o punto de vista humano, 
do Consello da Cultura Gale- incluso dos resultados. A cien
ga. cia non debe pecharse en si 

Cando se fundou asignáro- mesma, tamén precisa que se lle 
me na sección de Patrimonio faga unha valoración cultural. 
Natural, _onde penso que fixe- Isto implica cultivar a interdis
mos un labor importante. Editá- ciplinariedade, que exista unha 
ramos, por .exemplo, a publica- · · interacción e unha riqueza de 
ción Natureza Ameazada (sobre intercambios. Hai algo que está 

na sociedade que é científico e 
que, polo tanto, ternos que co
ñecer. Pero tamén dentro da 
propia ciencia hai unhas caren
cias culturais importantes. Ne
ses dous eidos queremos pro
fundizar. 

Máis no concreto, en que 
proxectos traballan? 

Isto vaise concretando con 
moita imaxinación. As primei
ras xomadas que celebramos 
versaban sobre Economía e Me
dio Ambiente, os novos xeitos 
de valorar o medio ambiente 
que non entran na economía 
clásica. Outro exemplo: pensa
mos que o problema das vacas 
tolas estaba tratándose dun xei
to moi unilateral, só desde o 
punto de vista do diagnóstico, e 
xuntamos a máis de vinte espe
cialistas para que discutisen so
bre aspectos que trascenderan a 
casuística. En canto aos proxec
tos, agora traballamos nun con
greso sobre biodivers.idade e 
nunha xomadas con especialis
tas en xenética para debatir so
bre o discurso da raza galega; 
para, cos fundamentos xenéti
cos que se teñen oferecer unha 
valoración máis positivista. Ta-
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mén puxemos en march~ un in
forme para saber como SI:} trans
miten os contidos científicos 
através dos medios de comuni
cación, das revistas, dos mu
seus ... Para coñecer s~, por 
exemplo, só trascende o máis 
espectacular. . 

Cales son os probJemas 
cos que se enfrenta a ciencia 
no país? 

O medio científico está glo
balizado desde hai moito tem
po. A ciencia sempre funcionou 

sempeñan non é fácil porque di
fícilmente poden \ser neutrais. 
Poucas veces son c.hamados pa
ra dar a súa propia interpreta
ción. Normalmente a resolución 
do problema que se lles pide ten 
un sentido predeterminado por 
quen a encarga. Ao estar contra
tados por empresas ou entida
des públicas, poucas veces te
ñen as mans libres. Cando hai 
un experto traducindo dados 
sempre se corre o risco de caer 
na simplificación. Facer públi-

cas as nosas opi
nións é funda

por patróns e mé
todos case que 
universais. As 
modas chegan 
deseguida e en 
boa medida a 
ciencia que se f ai 
aquí é semellante 
á que se está fa
cendo en Europa. 
Un problema im
portante é que 
entre os investi

'H . oxe nop hai 
mental, pero, á 
hora de dalas, ás 
veces non é doa
do ter unha inde
pendencia plena. 

ninguén d~sposto 
a traballar 
nun· departamento 
en algo do\ que non 
obteña resultados 

gadores prodúce- no primeiro ano" 
se unha necesi-

Eu podo facelo 
desde o meu des
pacho, na uni
versidade, con 
liberdade se non 
é por encargo. 
Opino, pero can
do alguén me 
chama, dalgunha 
maneira estou 
mediatizado. 

dade, case que 
obsesiva, por dar 
a coñecer os seus 
traballos en pu
blicacións intemacionais, por
que esa é cecais a única manei
ra que se ten neste momento de 
pór en valor a ciencia. A conse
cuencia é que desde hai dez 
anos procúranse investigacións 
punteiras, fáciles de colocar 
nunha revista de fóra ou nun 
congreso, pero que teñen pouca 

· relevancia para resolver proble
mas concretos aqui. Cando eu 
empecei a traballar nun eido tan 
aplicado como é o estudo dos 
solos, tiñamos moi claro que 
era o que se necesitaba para a 
agricultura. Hoxe esa valora
ción non é tan <loada de facer. A 
xente que traballa nos departa
mentos pídenos propostas orixi
nais, pero que raramente coin
ciden nosas necesidades cientí
ficas que ternos aquí. Hai inves
tigacións moi rudimentarias 
que ninguén quer facer porque 
levarían moito temp~, e o resul
tado sería unha publicación pe
quena, sen repercusión. Podo 
poñer un exemplo no campo fo
restal. Unha árbore tarda déca
das en medrar e unha tecnolo
xía nova para o seu medre é un 

. resultado que non se pode obter 
en dous ou tres 

Unha das sú
'as especialidades é o cambio 
',climático, un fenómeno que ca
~a vez preocupa a ~áis xente. 
\ Fun un dos once especialis
ias 4o Estado -a nível mundial 
kuntaríamonos uns setecentos
~ue revisamos o último infor
ine do IPCC, institución inter
~aciOnal que cada cinco anos 
fai unha avaliación do cambio 
~limático no mundo. A miña 
~specialidade roáis concreta é o 
~studio do solo. Para para abrir 
9ampos, empecei a traballar 
bastante coas interacións do so-
10 coa auga. Isto conéctame 
qon cuestións máis alleas ao 
núcleo da miña especialidade, 
como o cambio climático, o 
p~oblema ambiental máis im
pprtante que ternos neste mo
IIlento. Sobrepasa con moito a 
t.1dos os demais, pola sua di
mensión espacial, 1 abrangue a 
t~do o planeta, pero sobretodo 
p~la súa dimensión temporal. 
~ non se toman medidas inme
di¡atas vai transfoi:mar radical
mente o noso ambiente. 

Perdbese aquí? 
1 O que existe é unha evolu

ci~n da temperatura similar á 
que se está de

anos. Pois ben, ho- 'O 
xe non hai ninguén esde hai ~ anos 
disposto a traballar lanse .11V~ 

tectando no he
misferio norte, 
que ven sendo un 
crecemento de 
entre medio grao 

nun departamento 

punteiras, en algo do que non 
obteña resultados 
no primeiro ano. láciles de colocar 

e un grao desde 
hai cen anos. En 
relación coa Vostede foi 

unha das opi
nións cualifica
das que cuestio
nou o encoro do 
Úmia. Como va
lora a relación 
da comunidade 
científica coa 
Administración? 

llllha revista, choiva, percíbe
se unha tenden
cia a longo prazo pero que teñen pouca 

relevlllCia para 
resolver probl8mas 
concretos 8Qlf.' 

a que os veráns 
sexan máis secos 
e os invernos 
máis húmidos. 
Nos últimos 1 O 
ou 15 anos, de-

Un problema 
que non só afecta 
a Galiza, senón 
que tamén é uni
versal é o dos expertos. · Está é 
un acepción dos franceses que 
eu utilizo moito. Os expertos 
son científicos que lle traducen 
ao político ou ao empresario as 
cuestións técnicas e científicas 
que precisa. Son os asesores de 
ministerios, de consellerías, de 
empresas ... e o papel que de-

rec'one 

téctase que cho
v e progresiva
mente máis, un 
aumento que se 

fundamentalmente no 
inverno. Pola contra os veráns 
tenden a ser máis cálidos. 

Pode adiantarnos sobre que 
versará o sen discurso de en
trada na Academia? 

Ainda lle dou voltas pero se
guramente sobre a conservación 
dos solos en Galiza. + 
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A Deputación vende unha finca pola cuarta parte. do seu valor 

San· Rosendo lai milagres en OureDse · 
· -A.N.T. 

A Deputación de Ourense aprobará o acordo de venda da 
Finca da Residencia no pleno do venres 30 de novembro. 
Despréndese dela por 1.397 millons de pesetas 
(8.396.139,10 euros) pagados pola inmobiliaria catalana 
Flager, que poderá construir alí 1.200 vivendas. BNG e 
PSOE describen a operación como "pelotazo urbanístico". 

Un dos argumentos da oposi
ción refírese a que Flager 
contou con información privi
lexiada. Mercou os dereitos 
de reversión, que se atopaban 
en litixio, dunha finca desti
nada a usos agrícolas antes de 
que as normas urbanísticas do 
concello de Ourense cambia
ran. Se antes só permitían a 
construcción de catrocentas 
noventa vivendas, o novo 
PXOU, ainda sen publicar, 
permite a máxima edificabili
dade. Foi no ano 1940 cando a 

- Deputación expropiou os te-

rreos para construir unha es
cola de capacitación agraria. 
Despois de que o concello in
clu1se no PXOU, hai quince 
anos, a posibilidade de cons
truir 490 vivendas, os herdei
ros dos ~xpropiados comeza
ron un proceso xudicial para 
reclamar os seus dereitos xa 
que entendían que a finalida
de da finca cambiara. De co
mo chegaron os direitos a 
mans de Benigno Moure, pre
sidente da Fundación San Ro-· 
sendo, dá conta a morte riuri 
asilo desta entidade dun dos 

hei:deiros dos' dereitos de re
versión. 

O nacionalista Xosé Rodrí
guez Cid, deputado provin
cial, non se explica como San 
Rosendo, fundación mimada 
pola Deputación, vendeu os 
dereitos a Flager e non á ins
titución proviricial. "Por <lian
te Xosé Luis Baltar dicíanos 
que os fins da finca non_ ian 
cambiar, que seguiría sendo 
propiedade da Deputación. 
Pero, por outro, só cabe pen
sar que xa estaba negociando 
coa empresa catalana. Ao 
mesmo tempo, concello e de
putación acordaban os cam
bios urbanísticos para favore
cer a operación", sinala. Na
cionalistas e socialistas consi
deran que a finca estase a ven
der á baixa xa que pode xerar 
un negocio de 30.000 millóns 

de pesetas. Rodríguez Cid 
anuncia que o BNG vai p:ropo
ñer que a Deputación continúe 
coa propiedade aínda que lle 
teña que pagar os 1.397 mi
llóns á empresa por rematar co 
proceso xudicial dos dereitos 
de reversión. "Estase privando 
á cidade dun espacio público 
único'',· conclúe. · 

Ás once hectáreas desta fin
ca súmanse oito máis de duas 
fmcas anexas tamén da institu
ción provincial. Gonzalo Igle
sias, alcalde de Xinzo e porta
voz provincial do PSOE, califi
cou de "viciado" o proceso ao 
considerar que o galego Xosé 
Castro Sousa, que figura como 
adininistrador de Flager, aga
cha tamén a Isaac Vtla, ex alcal
de popular de Xinzo, do que os 
socialistas apuntan que é socio 
da empresa.• 

A casa do pobo dos labregos fara arrasada polo franquismo 

O Sindicato de Agricultores de Teis, 
lembrado cun monumento 

G.L. 
O busto dun labrego en granito, 
obra do escultor Xan Vázquez, 
lembrá en Teis ao Sindicato de 
Agricultores, fundado en 1900, 
que a represión franquista es
magara en 1936. A homenaxe é 
iniciativa da Asociación de Ve
ciños de Teis e do Concello de 
Vigo, que conmemoraron nun 
acto público o labor da institu
ción. 

Coñecido coma O Local ou 
a casa do pobo no antigo con.: 
cello d~ Teis, hoxe anexionado 
a Vigo, o Sindicato de Agricul
tores cumpría a función dunha 
casa do pobo que irradiaba for
mación e información útil para 
a convivencia e albergaba acti
vidades de interese social e cul
tural. O alcalde de Vigo, Lois 
Pérez Castrillo, descobreu o 
monumento instalado no antigo 
solar do Local convertido para 
a ocasión nun parque público, e 
salientou o esforzo do ·pequeno 
grupo promotor do sindicato 
por axudar aos veciños. Un la
bor que a represión fascista non 
deixou continuar pero que a 
memoria da cidade debe con
servar. "É preciso recuperarmos 
a historia e lermos nos seus 
acertos e nos seus erros". 

O alcalde de Vigo, Lois Pérez Castrillo inaugura o busto realizado polo escultor Xan Véuquez, que sinala o solar do Sindicato de Agri· 
cultores de Teis esmagado pola Dictadura. A.N.T. 

berro/ e o legón aferrado/ Gali
za e liberdade/ do traballo e do 
chan". 

Ao acto de descobrer a dbra 

conmemorativa de Xan Vázquez 
asistiron numerosos veciños de 
Teis, representantes da Aso
ciación de Veciños, a concelleira 

de Participación Cidadán de Vi
go, Mariló Cabaleiro e o deputa
do socialista por Pontevedra 
Guillerme Hernández. + 

Anxo Iglesias, seG_retario da 
Asociación de Veciños, rendeu 
homenaxe aos homes e mulleres 
que levantaran o Sindicato e en
careceu a coriservación do seu 
exemplo. Do valor da institución Dionisio Pereira fala dos Mártires de Sobredo 
comunitaria anulada pola repre- A Confederación Galega de 
sión, falou Avelino Gómez Qui- Asociacions Veciñais Rosalía de 
rós, presidente da Asociación de Castro conmemora o domingo 2 
Veciños, que propuxo a alcaldía de decembro o 79 aniversario 
dar o nome do Sindicato ao pe- dos Mártires de Sobredo, cunha 
queno parque inaugurado xunto concentración na Carballeira de 
co monumento. San Xosé ás 11 da mañá e unha 

O busto leva un poema que intervención do historiador Dio-

ha homenaxe ao mestre Francis
co Xabier González Martínez. 
Ao final do programa haberá 
unha ofrenda floral. 

rendía anualmente en especie 
-millo, viño, froitos ou gado- ou 
en diñeiro. Os gardas disolveron a 
tiros a concentración de dous mil 
veciños que se xuntaran a toque 
de campás, matando a Cándida 
Rodríguez, de Pazos; Xaquín Es
tévez Besada, de Soutelo e Venan-

.. cío Glez. Romero. de Budiño así 

O pp acadou a sua 
cuarta victoria elec
toral consecutiva e 

conseguiu que o problema 
do país radique na especta
tiva pola sucesión de Fraga, 
máis ca na esperanza dun 
cambio político tan 
urxente, coma necesario. 

O panorama da 
. oposición demanda, pola 
súa parte, unba revisión 
crítica dos postulados que 
informan a súa acción polí
tica. PSdeG e BNG abónan
se ó suicidio político na súa 
disputa pola primacía da 
oposición, descuidando a 
súa obrigación de exerce-la, 
ó tempo que deberan afon
dar na súa relación política 
para converterse realmente 
nunba alternativa de poder. 
Ambolos dous partidos 
refugan o pluralismo e 
ignoran a necesidade dunba 
coalición para conquerir a 
confianza do electorado. 
Pola contra, a imitación do 
PP, pretenden unha 
hexemonía alternativa 
baseada na exclusiva forza 
política de cadanseu grupo. 
Tal devezo, non fai máis 
que transvasar en cada 
elección, os votos da 
esquerda dun partido a ou
tro, sin afectar para nada ó 
patrimonio electoral do PP. 
Esta situación nin se arran
xa na tentación permanente 
de connivencia co goberno, 
nin se supera tampouco, 
coa va ilusión de monopoli
zar a oposición para 
instalarse coma única forza 
política alternativa. 

A maior abondamento 
os concellos, que deberan 
cosntituir espellos da efica
cia política da coalición en~ 
tre socialistas e 
nacionalistas, non renden 
con suficiente veracidade, o 
exemplo de madurez reque
rida par esperar deles unha 
eficaz alternativa nas tare
fas esixidas para un futuro 
goberno da Comunidade. 
Non parece predecible no 
espectro político de Galicia 
o ansiado bipartidismo po
lo que tanto degoiran os 
partidos da oposición. O 
nacionalismo é ben certo 
unha peza inexcusable, pe
ro non pode pretender 
alzarse como única alterna
tiva fronte o PP. Os 
socialistas beneficianse 
tamén dun profundo enrai
zamente na memoria histó
rica do país, pero non son 
quen de nuclear unha forza 
hexemónica capaz de 
vencer á dereita. 

A tentación de sustituir 
unba maioría por outra, é 
unba ilusión de pésimas 
consecuencias políticas. O 
acordo ideolóxico esixe o 
mellor perfil federalista por 
parte do PSdeG e implica 
un tono menos radical pola 
banda do BNG. Atacar 
polos extremos está ben, pe
ro para ~arcar gol é 
inevitable. centrarse. • Ramón Cabanillas adicara ao nisio P~reira ao pé do monl).-

:Sin 'cato: " áns erm!-ede º - ........... tn._e:ut . As 12:30 cefübraraseun-

O 28 de novembro de 1922, a 
Guardia Civil apresentouse en 
Sobredo (Guillarei) co xuíz para 
embargar os bens dun veciño que 
non pagaba o foro, a renda esta~ 
ble~ida sobre uriha tem:a que se 'do . + . ~1fi~~!l!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!I~--
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Sobre a 
normativa 
XOSÉ MANuEL SARILLE 

decisión da Real 
· Academia Galega de 

egar a reforma 
normativa foi unha 
surpresa nos círculos 
nacionalistas. Hai anos 
sabíase que a Academia era 
un cadáver, un cenário 
gótico no que ninguén 
atendia o telefonee as teas 
de araña estrangulaban os 
restos dos Eoas. Mudouse 
de criterio sen que 
mediasen reformas 
estruturais no organismo. 
Tampouco se escoitaron 
novas reflexións, e segue 
sen haber razóns para 
aprezar á Academia como 
unha institución 
homologábel. Pero a estas 
horas o máis preocupante 
non é ese galeguismo que 
só mira para o campanario, 
senón a deriva dos sectores 
comprometidos co idioma, 
o escorregamento na 
valoración da Academia até 
darlle creto. Enténdase. 
Desde aquí non se está a 
censurar a nengunha 
organización e moito menos 
ás persoas que impulsaron 
a valiosa iniciativa; só se 
pretende resaltar a carencia 
da mobilización cidadá e o 
esquecemento -xeral no 
nacionalismo- de que os 
suportes máis sólidos 
conséguense facendo 
política na rúa, nos 
colectivos e nos lugares de 
traballo. Quizás sexa 
importante que aínda 
agora, a muíño pasado, se 
explique o documento e se 
pidan apoios para o cambio 
nonnativo, porque non 
existen xigantes con pés de 
barro. Sen embargo 
cómpre acertar no manexo 
dese movimento, e antes 
cómpre considerar que se 
carece de tensión práctica 
na normalización 
lingüística. Diante diso o 
problema normativo é 
secundario, importante 
pero secundario, e pode 
ocorrer que se convirta en 
principal, en centro de 
debates e paixóns, en 
bandeira de enganche, 
abeirando a incorporación 
da Iingua a novos ámbitos. 
Sería a mellor ''pax 
lingüística" para o Partido 
Popular. Non hai máis _que 
ver como gostan desta 
polémica.• 

A campaña terá en xaneiro o seu acto central 

Sectores implicados na defensa da linguá 
pídenlle á Academia que reconsidere a súa posición 

CARME VIDAL 

Escritores, editores, ensinantes, a comisión promotora e dis
tintas asociaclóns e organizacións non quedarán parados des
pois da decisión tomada poi~ Academia o pasado día 17 de re
xeitar o acordo normativo. A sede da rúa Tabernas comezará 
a recibir mostras de apoio á proposta, actos informativos re
petiranse por todo o país nunha campaña que terá. a súa cele
bración central nunha grande xuntanza que se celebrará en xaneiro. 

O rexeitamento da normativa do 
consenso logrou aglutinar nume
rosos sectores que non se confor
man con pecharlle a porta á opor
tunidade que se abrira co acordo 
entre as tres universidades, o ILG 
e a AS-PG. Un dos campos nos 
que a negativa está a ter maior re
percusión é nos centros de ensino. 
Na Universidade estase a recabar 
o apoio de departamentos, profe
sores e demáis sectores implica
dos. Os centros de ensino de pri
maria e secundaria están a dirixir
lle á Academia unha carta na que 
se demanda "chegar a unha norma 
de concordia que poña fin a esta 
prolongada desputa". Cualifica a 
carta a decisión da Academia de ir 
no "sentido contrario ao que se 
demandaba para solucionar o pro
blema, contribuíndo, quizais, a 
agravalo roáis". Solicítanlle á ins
titución que inclúa "dentro do seu 
calendario de traballo próximo a 
recoriSideración da súa decisión 
como fórmula de reconciliación 
entre todos e todas os que usamos 
e defendemos o noso idioma". 

Outro dos sectores nos que a 
resposta foi inmediata foi o dos 
escritores. Un grupo de autores 
reuniuse o pasado sábado en 
Compostela e decidiu crear unha 
comisión de tres membros que xa 
solicitou unha reunión cos autores 
da proposta para estudiar a posibi
lidade de participar na campaña. 

Tamén a Asociación Galega 
de Editores fi.xo pública a sua po
sición en calidade de empresas 
culturais que padecen "grave
mente a falta dun criterio único en 
materia de norma ortográfica, o 
que ten freado de xeito significa-

tivo o proceso de normalización 
lingüística do noso país". De cara 
a centrar esforzos na normaliza
ción do idioma, os editores cha
man "á responsabilidade colecti
va para realizarmos un grande es
forzo converxente, no que se refi
re as regras da escrita do idioma". 

En semellantes termos mani
féstase a Coordinadora de Traba
lladores de Normalización Lin
güística que estiman que a Aca
demia "debería reflexionar sobre 
a posibilidade de conveniencia 
de unificar criterios e reconside
rar unha revisión da proposta". 
Contrasta esta actividade coas 
palabras do Conselleiro de Edu
cación, que afinnou que non 
existía "demanda social". 

llft. e AGAL, en contra da negattva 

Tamén as asociacións relaciona
das directamente coa língua fue
ron pública o malestar producido 
pola decisión da Academia. A 
reintegracionista Associayom Ga
lega da Língua (AGAL) "lamenta 
profundamente" unha resolución 
que cualifica de "totalmente arbi
traria e hostil para cos que de
fenden a extensión de usos do ga
lego, non fai senón confirmar a 
súa actual utilización política, que 
a toma un mero instrumento do 
poder establecido para frear o 
avance da cultura autóctona". 

A Comisión Permanente da 
Mesa pola Normalización Lin
güística reuniuse en Compostela 
e analizou a nova situación como 
un esnaquizamento en dúas ban
das, por unha, a Academia que 
queda illada, "co único apoio da 

Francisco Femández del Riego ven ele cesar como presidente da A.coclemia. 

Xunta de Galiza e dos supostos 
preocupados polo galego, iso si, 
desde o discurso en castellano" e, 
pola outra, os que reclaman "un 
acordo que lles poña fin aos pro
blemas" que agora se senten 
"frustrados e indignados" pero 
tamén cun "sentimento de unida
de ante a burla e un clamor para 
que todo ese esforzo non quede 
en nada. A Academia equivocou
se e ten a obriga de rectificar", si
nalan. Ofrécese a Mesa como re
ferente para promover iniciativas 
que poidan aparecer na campaña 

para "conformar unha mruona 
social que faga mudar a posición 
da Academia". Das organiza
cións políticas, foi o BNG a úni
ca que se dirixiu á Academia so
licitándolle que non peche a por
ta a un acordo normativo. 

A CIG-Ensino está a promo
ver unha campaña informativa 
por todo o paí coa participación 
de representantes da Univer ida
de, o ILG e a AS-PG. A campaña 
terá o seu acto central en xaneiro 
cando se organice un acto multi
tudinario de apoio. + 

O 29 de novembro cesa Del Riego e Constantino Garcia convértese en presidente 

ono académicos estarían dispostos a retomar o debate 
AAcademia entra esta semana nun
ha nova etapa cando está a pasar 
unha das épocas da súa historia nas 
que ve como recae sobre ela unha 
maior atención social. O ~amento 
de Francisco Femández del Riego 
do cargo de presidente o dia 29 de 
novembro coincide co momento en 
que todos os sectores implicados na 
defensa da lingua dirixen a sua mi-

rada á institución. Automaticamen
te, como marcan os estatutos, será o 
secretario Constantino García o 
que ocupe o cargo polo breve prazo 
que detennina o regulamento. Os 
académicos elixirán despois o má
ximo .rexidor e todo indica que o 
historiador Xosé Ramón Barreiro é 
quen está a recabar maiores apoios 
para asumir o cargo nunha etapa na 

que se pode decidir a posibilidade 
de retomar a proposta de consenso 
normativo. 

Se a pasada semana este xor
nal afirmaba por conversas direc
tas con distintos académicos que, 
cando menos, catro, fóra dos pro
poñentes, estarían dispostos a que 
o tema se volvese debater na insti
tución, nesta semana a cifra eléva-

ACTOS PROGRAMADOS 

se xa a oito membros numerarios 
que non verían mal esa posibilida
de. Santamarina, Femández Rei e 
Manuel González asinaron esa re
clamación no acordo conxunto da 
Comisión elaboradora da propos
ta e o teólogo Andrés Torres Quei
ruga fi.xo público o seu voto en 
branco e a súa postura favorábel a 
acadar un acordo normativo.+ 

A.N 
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3 de decembro. 20 

horas na galería Sar
gadelos. Intervirán: 
Xosé Ramón Freixei
ro Mato, Xoán Costa, 
Xosé Luís Regueira e 
Carme V ázquez. 

4 de decembro. 19, 
30 horas na Fundación 
Granell. Coa interven
ción de Xosé R. Frei
xeiro Mato, Alberte 
Ansede, Xosé Luís Re
gueira e Anxo Louzao. 

10 de decembro. 
20 horas na Galeria 
Sargadelos. Intervirán: 
Xosé Ramón Freixeiro 
Mato, Xoán Costa, 
Henrique Monteagudo 
e Duarte Correa. 

11 de decembro ás 
20 h. no Salón de Acios 
do edificio Simeón. In
tervirán: Xosé R. Frei
xeiro Mato, Gonzalo 
Navaza , Alberte Anse
de e Consuelo Campos. 

12 de decembro 
ás 19.30 horas. Coa 
intervención de Xosé 
Ramón Freixeiro 
Mato, Gonzalo Na
vaza, Xoán Costa e 
Marta Dacosta. 

13 de decembro. 
19,30 h. no IES Euse
bio da Guarda. Intervi
rán Xosé R. Freixeiro 
Mato, Alberte Ansede, 
Ernesto González Seo
ane e Dores Gestoso. 

14 de decembro. 
20 horas na galería 
Sargadelos. Coa in
tervención de Alberte 
Ansede, Ernesto Gon
zález Seoane e Laura 
Tato Fontaíña. • 



Antón Santamarina e Francisco Femández Rei, membros da Comisión e académicos. 

Afirma que a RAG e a lingua sairían beneficiadas 

A Comisión explica 
as razóns de que a proposta 
se apresentase pechada 
Os membros da Comisión pro
motora do texto de consenso 
normativo decidiron non disol
verse e instar a Academia a "re
considerar esta proposta, pois o 
gran beneficiado sería o noso 
idioma e, tamén, a propia RAG". 
Dan asimesmo as razóns para 
que a normativa de acordo se lles 
enviase pechada aos académi
cos, un dos argumentos máis 
empregados polos detractores da 
propo ta. Catro dias despois de 
que a Academia tomase a deci
sión de rexeitar a normativa de 
acordo, once representantes das 
tres universidades e do ILG reu
níanse en Compostela na sede do 
Instituto da Lingua Galega. 

Diante das críticas vertidas 
por algúns académicos que acu
san á Comisión de remitir un 
texto pechado no que non se po
dían incluir modificacións, res
ponden alegando que "introdu
cir variacións nun texto destas 
características podería dar lugar 
a solucións incoherentes, ade
mais de quebrar o equilibrio ne
cesario para que as partes impli
cadas e entisen comprometi
das co texto final". Engaden 
ademai que, mália a "absoluta 
di creción' coa que foron leva
das as negociacións, a RAG es
taba informada "do establece
mento desta Comisión e do seu 
desenvolvemento". 

Quix.eron os membros da 
Comisión defender asimesmo o 
proce o desenvolvido para che
gar ao acordo que foi, ao seu 
ver, "impecábel". Representan
tes de catro institucións científi
cas adicadas á investigación fi
lolóxica, moderadas pola AS
PG -que non interviu no debate
"chegaron a unha proposta que, 
segundo todos os indicios, con
citaba a aprobación da maioría 
da sociedade galega". 

~ 
da~· de ll'OfllOClón 

Varios dos compoñentes da Co
misión participarán durante o 
mes de decembro en distintos 
actos públicos que explicarán a 
proposta por todo o país. Res
ponde a medida a un dos acor
dos tomados na xuntanza na que 
os distintos membros se com
prometen a desenvolver un tra
ballo de divulgación e explica
ción da proposta presentada á 
RAG. Despois do silencio que 
gardaron durante os quince me
ses nos que se prolongaron as 

reunións, os lingüístas implica
dos nas negociacións consideran 
que é o momento de dar a coñe
cer a proposta que os académi
cos rexeitaron xa que "<leste xei
to ficará patente que as reformas 
propostas son suficientemente 
ponderadas e flexfüeis como pa
ra non ocasionaren ningunha in
seguridade nos usuarios do gal.e
go, tendo ao mesmo tempo a 
virtude de ampliaren a base so
cial de apoio á norma oficial, in
corporando os sectores discre
pantes". Botan terra tamén sobre 
a acusación de que as normas 
acordadas suporían "un aportu
guesamento do gal.ego", xa que, 
alén de explicar que xa serviu 
como fonte da normativa oficial 
aprobada pola Academia anotan 
que todas as modificacións que 
a proposta incluía, teñen xustifi
cación na tradición do galego. 

Os tres filólogos académi
cos, Antón Santamarina, Fran
cisco Femández Rei e Manuel 
González, xunto cos tres profe
sores da Universidade da Coru
ña, Carlos Paulo Martínez Perei
ro, Manuel Ferreiro e Xosé Ra
món Freixeiro Mato, os profeso
res de Santiago, Ernesto Gonzá
lez, Xosé Henrique Monteagudo 
e Xosé Luís Regueira e os dous 
da Universidade de Vigo, Xosé 
Henrique Costas e Gonzalo Na
vaza asinan o comunicado onde 
explican a sua posición a respec
to da situación que se abre des
pois da reunión da Academia do 
día 17 de Novembro. Manteñen 
viva a Comisión xa que, segun
do sinalan continua a ser o xeito 
acaído para "darlle acollida ás 
propostas que permitan saír des
ta situación de estancamento e 
reconduzan a cuestión polo ca
miño da concordia". De xeito 
simbólico, redactan o escrito coa 
normas consensuadas que a 
RAG rexeitou. 

Adeslóns _. mostran a sQatía 

A Comisión sinala que nos dias 
posteriores ao rexeitamento da 
proposta, as distintas institu
cións recibiron "numerosos tes
temuños de adesión", o que pro
ba, segundo sinalan, a "enorme 
simpatía" que o intento de 
concordia normativa suscitou. 
Aluden ·á "boa predisposición" 
de editores, ensinantes, escrito
res, representantes do mundo da 
cultura e a sociedade en xeral 
para defender a necesidade de 
que a RAG :r:etome a proposta. + 

' 
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Proposta de normativa de concordia (resumo> 
1. O alfabeto Os nomes das letras <q> e <h> pasan a sér que e agá. 

2. A acentuación · Elimínase a acentuación de interrogativos que introducen 
2.7.4. Outros casos interrogativas indirectas, agás se é preciso para evitar anfiboloxías. 

3. O guión Suprímese o epígrafe 3.2 (o guión co alomorfo lo(s), la(s)). O seu 
contido trasládase en forma resumida para o capítulo 13 (o artigo) 

6. Os signos de interrogación O seu emprego é obrigatorio ao final do enunciado e recomendado 
e admiración ao seu inicio para evitar ambigüidades e facer máis doada a lectura. 

7.Gruposconsonánticos Suprímese a primeira consoante cando precede as vocais i e u 
7.4. Grupos -et- e -ce- (condución, conflito ... ). Con todo, mantense nalgúns tecnicismos 

e palabras cultas de escasa frecuencia (deíctico, dúctil ... ). 
A consoante implosiva vocaliza en i nos casos de reitor 
(reitorádo, reitora[) e seita (pero sectario, sectarismo). 

7.7. [ks] (grafía -x-) Admítese exaxerar, exixir ... a carón de esaxerar, esixir ... 

8. Sufixos e terminacións Ampliase a relación de voces con -zo, -za: diferenza, espazo, 
8.1. -ancia, -encia ... estanza ('estrofa'), graza, licenza, nacenza, novizo, perseveranza, 

presenza, querenza, sentenza, servizo e terzo. 
"Entre estas palabras está Galicia, denominación oficial do país e 
forma maioritaria na expresión oral e escrita moderna. Galiza é 
tamén unha forma lexitimamente· galega, amplamente documentada 
na época medieval, que foi recuperada no gal.ego contemporáneo". 

8. 7. -ble/-bel Considéranse admisibles tanto -ble como -bel. No texto das 
Normas emprégase -ble. 

8.8. -eo, -eu e -ao, -au Engádense chapeu, romeu e xubileu á relación de pal~bras en -eu. 
8.11. -us, -um . Engádense bacallau e pau á relación de palabras en -au. 

8.14. -án /-á, -ano /-ana Engádense ímpeto e tribo á relación de palabras en-o. 
8.15. -án /-ana. Acomódanse ao esquema -án / -á as seguintes formas: afgán, 

alazán, alemán, barregán, bosquimán, capitán, catalán, ermitán, 
escribán, gardián, musulmán, rufián, sancristán, sultán e truán. 
Admítense as variantes locais -ao / -á e -án / -án nos xentilicios 
correspondentes (burelao / burelá, muradán / muradán ... ). 
A terminación -án / -ana queda así reservada para 
caracterizadores pexorativos (bocalán .... ). 

8. 16. -ón / -oa, -ona O esquema -ón / -ona queda reservado para formacións 
aumentativas (homón, mullúona ... ) e para deverbais pexorativos 
(abusón, abusona ... ). Nos demais casos, -ón / -oa (anfitrión/ 
anfitrioa, león, leoa .... ). 

8.18. ~e, -tade Pasan a-dade:faculdade, dificuldade e puberdade. , 
8.19. -edade, -idade 

8.20. -aria/ -ería Dáselle preferencia á solución tradicional -aria, aínda que se ~ 

admite tamén a solución -ería. 

13. O artigo O alomorfo - lo pasa a ser de uso obrigatorio só despois da 
13. l. O artigo determinado preposición por e do adverbio u. Nos demais casos a súa 

representación é facultativa. No texto das Normas só se emprega 
nos casos en que é obrigado. 

13 .1.2. Contraccións O encontro da preposición a co artigo pódese representar 
graficamente como ao ou ó. O texto nas Normas escn'bese con ao. 

14. Pronomes Elimínanse esto, eso e aquelo como formas neutras. 
14.3. Demostrativos 
14.5. Relativos ... Engádese o relativo posesivo cuxo. 

15. Numerais Deglutínanse os numerais entre vinte e trinta: vinte e un, vinte e 
15. l. Cardinais dous ... 

15.3. Multiplicativos Elimínanse triple e cuádruple. 

16. Verbo Prescnoese a acentuación proparoxítona na P4 e. P5 dos 
16.1. Paradigmas regulares pretéritos de subxuntivo (andásemos, andásedes ... ). 
16.3 .13. Oír / ouvir Admítese ouvir ao lado de oír. 

17. Adverbios e locucións 
adverbiais 
17.1. De lugar Engádense á lista alén e aquén. 
17.2. De tempo Aglutinanse acotío, decontado, decontino, decotío, deseguida, 

deseguido, enseguida. Elimínase entonces. 
17.3. De cantidade e Aglutinase a locución apenas. Elimínase alomenos. 

precisión 
17.4. De modo Aglutinase a locución amodo e devagar. 
17.7. De dúbida Aglutinase a locución talvez. 

18. Preposicións e locucións Engádense a respecto de, alén de, após, aquén de, até, cant'? a. 
prepositivas 

-19. Conxuncións e locucións Elimínase anque, nembargantes, sen embargo. 
conxuntivas 

19.3. Adv:ersativ~s Engádese no entanto, porén. 
19.4. Concesivas Elimínase anque. 
19.7. Consecutivas Elimínase entonces. 
19.10. Temporais Aglutinase apenas, decantado que, deseguida que. Engádese até que. 

Outros Sublíñase o recurso ao portugués para a incoiporación de novo léxico 
científico-técnico. Estabelécense como formas canónicas estudo 
(estudar; estudante ... ); vogal (subst.);ftvta. Refórzase a distinción 
entre andara /andase e poténciase o uso do futuro de subxuntivo. 

- -
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Santiago porá en marcha un servicio que xa exi·ste en Vigo 

Canguros 
para as nais con menos recursos 

P.B. 
Para facilitar que ás nais poidan estudar ou ampliar a súa 
formación, buscar un emprego ou participar en aso
ciacións, o Concello de Santiago vai ofrecerlles un servicio 
de canguros gratuítos. Está dirixido a mulleres con poneos re
cursos económicos e xa funciona de mane!ra similar en Vigo •. 

As coidadoras ocuparanse de 
crianzas con menos de dez anos 
no propio fogar e durante catro 
horas ao día como máximo. O 
servicio beneficiará ás familias 
coas rendas máis babeas, pero 
tamén terán preferencia as soli
citudes de nais soas ou que por 
mor dalgún problema de violen
cia doméstica residan nunha ca
sa de acollida e teñan iniciado 
un proxecto de vida indepen
dente. Ademais de facilitar a sua 
integración laboral e promover 
a participación en asociacións 
de veciñanza, culturais, ANPAS 
ou doutro tipo, o programa quer 
servir de axuda tamén en situa
cións de emerxencia, como do
enzas graves ou hospitaliza
cións, que impiden temporal
mente o coidado da prole. 

A reponsábel da Concellaria 
da Muller, Encama Otero 
(BNG), explica que este tipo de 
asistencias son ademais, xunto 
coas garderías públicas "a única 
vía para atallar o problema do 
descenso da natalidade", ao 
permitir compaxinar ser nai co 
acceso ao mercado do traballo. 
"Xa nos chegaron moitas solici
tudes e todas aquelas que non 
poidamos atender apresentaré
mosllas á Deputación e a Xun-

ta", comenta a concelleira, que 
se laia de que a Administracíón 
autonómica -que é a que ten· as 
competencias en educación
non garanta a atención "univer
sal" dos nenos e nenas de entre 
O e 3 anos, "como acontece 
noutros países da UE". 

En Vigo ó Servicio _de -Asis
tencia Domiciliaria para a In
fancia (SADI) dirixido ás fami
lias con menos recursos, funcio
na desde hai máis dunha década 
e está xestionado pola aso
ciación Mulleres Progresistas. 
"Son as que apresentan sempre o 
mellor proxecto e teñen xente 
moi preparada", explica Ana 
Gandón. (BNG), responsábel da 
Concellaria da Muller no muni
cipio. O programa está orientado 
en duas direccións. Contempla a 
asistencia individual, pero ta
mén colectiva, a asociacións de 
diferente tipo e nos pavillóns de
portivos municipais. "Máis do 
70 por cento das solicitudes -di 
a concelleira- son de familias 
monomarentais, é dicer, nais sol
teiras, viuvas, separadas ou di
vorciadas que necesitan puntual
mente . <leste servicio para poder 
asistir a un curso de formación, 
ir a unha entrevista de traballo 
ou porque están enf~rinas". + 

A menos recursos económicos, máis dificultades para que a muller poda desenvol· 
ver a súa vida persoal. PACO VILA BARROS 

A Marcha Mundial celebra en Santiago o Día Contra a Violencia de Xénero 

Mulleres de 'lila contra a guerra 
P. B. A xomada inaugurábase co 

Aminetou está en contra da simulacro dun bombardeo. Des
guerra. É mauritana pero este pois de escoitar unha serea, as 
ano celebrou o Día Interna- participantes permaneceron bo
cional de Loita Contra a Vio- tadas no chan, entre o aramado, 
lencia de Xénero no noso país. para logo levantarse e berrar 
Foi unha das contra a violencia 
mulleres que se e a pobreza. Entre 
sumou, desde s as actuacións non 
Santiago, ªº le- ó en Lugo, faltou a de Pilo-

lencia de xénero e lembraron 
que estas agresións causan máis 
mortes entre mulleres de 15 a 44 
anos que os acidentes de tráfico. 
Din que as actuacións progra
madas polo Govemo central e 
autonómico non ahondan e de
mandan a elaboración por parte 
da Xunta -e en colaboración co-

as organizacións feministas
dun verdadeiro Plano de Acción 
que conte coa dotación orza
mentaria precisa. Nestes días ta
mén se fixeron públicos datos 
como o de Lugo, onde, no que 
vai de ano, a Concellería da 
Muller recibíu 636 denuncias 
por maltrato.+ 

ma "nin guerra cha, xunto con G 
que nos mate, nO QUe Vai de ano, Canne Blanco e ~A_R_R_l_N __ C_H_A ____ ~-------~----. 
nin paz que nos a Concellería Milladoiro. Hai 
oprima". agora un ano que 

A Praza da da Muller recibíu as mulleres da 
Quintana (Santia- Marcha Mundial 
go) tinguiuse de 636 denuncias se presentaron an-
lila o domingo 25 11 1 te a ONU e recla-
de novembro du- por ma ra o. maron, sen éxito, 
rante os actos or- o respecto aos de-
ganizados pola reitos humanos, a 
Marcha Mundial aplicación de to-
das Mulleres na das as súas con-
Galiza con moti- vencións e un Te-
vo do día da non violencia contra gulamento político para negociar 
as mulleres. Houbo convivio, ex- conflitos, como o que agora lle 
posicións sobre a actividade do afecta a Afganistán. 
movemento feminista nos últi- Aínda que a denuncia da 
mos meses, pero sobre todo-mú- ·guerra tivo un protagonismo es
sica e cancións contra a guerra pecial neste día, as representan
como "máximo expoñente da tes das coordenadoras locais da 

ARMANDO, A ÑOSA AGoR.A ÑON, 
!<EL.ACIÓN ESTASE GlLJEl<IDA- Dlil.>'AA Poi< 

6oTAfJDo A PEl<DE~- AÍ GlLJE .>'A A AMA.Jo 

,----__,,~~ 
CAIJDO TE.JA TEMPO-

Don Diego 
PERFECTO CoNi>E 
; 

E o astro emerxente do 
narcotráfico. O novo 
gran xefe da mafia co

lombiana. Chámase Diego 
León Montoya, só ten 
corenta anos, é casado, pai 
de dous ftllos, e ten estudios 
profesionais. Peñtl baixo. 
Pouca vida social, nada de 

. ostentación. Camufla os ne
gocios ilícitos a través de 
empresas que non son de 
fachada senón que 
funcionan realmente en 
distintos campos e países. 

Segundo a DEA e o FBI, 
Don Diego -os seus 
chámanlle así- é responsá
bel da introdución de mil 
toneladas de cocaína en Es
tados Unidos a través da 
fronteira con México, país 
no que mantén contactos 
mafiosos coa organización 
de Félix Arellano, cataloga
do polos USA como un do 
homes máis perigosos do 
mundo nunha lista que en
cabeza Ben Ladeo. 

Só coa cocaína que lles 
vende aos norteamericanos, 
Don Diego ''factura" 
arredor de cincuenta 
millóns de dólares por mes. 
A súa organización é unha 
das máis expertas na camu
flaxe dos envíos de droga. 
Montoya representa un 
escorregadizo estilo dentro 
da última xeración de 
narcotraficantes. Ten pouco 
que ver coa prepotencia e o 
exhibicionismo que mostra
ron no seu tempo Pablo Es
cobar, Carlos Ledher, 
Rodríguez Gacha, os Ochoa 
ou os irmáns Rodríguez 
Orejuela. 

Don Diego xoga a varias 
bandas. Ata chegou a nego
ciar coa DEA algunha 
forma de colaboración que 
lle facilitara un status xurí
dico a cambio de entregar 
nomes, itinerarios, datas e 
cantidades da droga que 
negociaban os demais. Non 
cbegou a acordos porque o 
intermediario, Baruch 
Vega, un fotógrafo da jet, 
foi descuberto no medio 
duo gran escándalo. 

Agora empeza a saberse 
que Don Diego tamén anda 
metido no financiamento dos 
grupos paramilitares de Co
lombia. Concretamente, no 
do grupo Colima que 
asasinou máis 140 persoas 
en menos de unha semana. 
Don Diego é un 
narcoterrorista. 

Mentres tanto, por aquí 
andamos -xuíces coma Gar
zón ou como o arousán 
Taín- pensando que a 
represión vai rematar co 
maior negocio ilegal de dous 
séculos. Se antes xa era difí
cil que se debatera a 
legalización das drogas, co
mo posíbel fórmula para re
solver un dos grandes 
problemas do primeiro 
mundo, logo do pasado 11 
de setembro, ¿quen é o gua
po que se atreve· a reformu
lar a cuestión?+ 
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A manifestación do Obradoiro reuniu, por primeira vez, á1 tru univenidades galegas. 
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A. PANARO 

nifestantes. Nas rúas tamén ha
bía un precinto e carteis nos que 
se podía ler que o mobiliário ur
bano estaba privatizado. "¡Ar, 
ar, privatizar!", berraban os 
efectivos destas particulares 
FOP. 

As consignas ensaiadas nas 
últimas semanas, os tambores, 
as pandeiretas, as sentadas es
pontáneas que remataban en on
das como as das bancadas dos 
partidos de fútbol e as adapta
cións de cancións · coñecidas, 
animaron o percorrido. Vestir de 
cor e orixinalidade as manifes
tacións ten os seus custes e os 
estudantes aproveitaron a oca
sión para xuntar fondos con bo
tes, venda de material ou mes- ' 
mo de camisetas, no caso dos de 
Lugo. Ademais dos megáfonos, : 
un coche do Partido Privado, 
convidaba á "festa-mitin" que 
celebraron o mesmo día ao se
rán na Quintana. 

Santiago acolle a 40.000 manifestantes que pid_en a retirada da lei 

Non faltaron os ·represen
tantes dos sindicatos CIG, UGT · 
e CCOO, responsábeis, xunto 
coas Coordenadoras dos Cam
pus da convocatoria. Tampouco 
as organizacións estudiantís, 
CAF, CAE e AGIR. Participa-Masivo ;non á Laul . ron tamén os parlamentarios do 
BNG -que na véspera solicitou : 
no Congreso a demisión do De
legado do Govemo pola carga 
contra os estudantes da use- e 
do PSOE, así como os portavo
ces, Xosé Manuel Beiras e 
Emilio Pérez Touriño. Tamén 
estaban as súas organizacións 
de mocidade, Galiza Nova e 
Xuventudes Socialistas. 

PAULA Bl!:RGANTIÑOS 

Ao redor de 40.000 persoas xuntou a manifestación galega con
tra a Lon en Santiago. En autobuses, pero tamén en tren e co
ches particulares, chegaron estudantes, profesores e PAS dos 
düerentes campus para protagoni7.ar, coa praza do Obradoiro 
abarrotada, unha espectacular insnbmisión á maioría do PP. 

advirte que tampouco. A xoma
da do mércores 28 de Novem
~ro comezou cedo para moitos. 
As dez da mañá saían os auto
buses dos campus de Vigo (25), 
Pontevedra, Ferrol (5), A Coru
ña (6), Lugo (9) e Ourense e un
ha vez en Santiago, moitos non 
daban creto ao que alí se xunta-

ra. Máis de tres horas tardou en 
chegar ao Obradoiro a manifes
tación. Saiu da Alameda e fixo 
escala en San Caetano, perto 
dos edificios da Xunta, onde 
máis de trinta estudantes vesti
dos de Fon.as do Orden Priva
do simularon con metralletas de 
cartón unha carga contra os ma-

O Gobemo central non dá mar
cha atrás, pero a comunidad.e 

'Estanse 
rindo de nós' 
lago Negueruela. 
Asamblea de Estudantes
Compostela 

universitaria galega, á cabeza 
das mobilizacións no Estado, 

'lmos seguir 
coas 
mobilizacións' 
Miguel Villaverde. 
CAEF-Vigo 

"A manifestación é impresionan
te. Pero o PP non vai dar marcha 
atrás. Van pulir as 600 emendas 
en dous días. Estanse rindo de 
nós. Aplican o rolete da maioría 
e fan ouvidos xordos a estudan
tes, profesores e PAS. Non saben 
que isto é democracia. Se seguen 
insultándonos e sen facemos ca
so seguiremos mobilizándonos. 
Eu como estudante de Santiago 
estou orgullosísimo de que lide
remos as mobilizacións. Poi un 

lago Negueruela. A. PANARO 

movimento espontáneo, que se 
organizou rápido e que é plural. 
A ventaxa é que a xente percibe 
que participa". • 

"O sentido desta manifestación 
era xuntar toda a comunidade 
educativa en Compostela, para 
colapsar a ciclarle e mostrar que 
estamos xuntos contra a LOU. 
Pór de manifesto que a loita non 
só se tece en Madrid senón tamén 
en Santiago, sede dos edificios 
administrativos da Xunta e do 
Parlamento, que teñen moitas res
ponsabilidades neste asunto. En 
Vigo ternos pensado seguir cope-

Miguel VHlcwerde. A. PANARO 

che indefinido na Faculdade de 
Ciencias, o máis longo do Estado, 
e con mobilizacións e folgas polo 
menos unha vez a semana".• 

Desde o minúsculo palco 
colocado no Obradoiro, a porta
voz estudiantil falou da loita 
"por un futuro no que todos te
ñamos as mesmas oportunida
des". Ademais de repasar os 
seus aspectos máis contestados, 
dixo que a LOU pon de mani
festo a "cobardía" do Gobemo 
por elaborar unha leí ambígua, 
non escoitar as uniyersidades ou 
ampararse nunha maioría '~des
lexitimada desde o momento 
mesmo no que se negan a acei
tar que pensamos diferente, que 
non aceitamos imposicións. Por 
iso non aceitamos a LOU e todo 
o que a fai retrógada e reaccio
naria"'. No manifesto criticase 
tamén que a lei trate de "impor 
un control directo desde o Go
bemo central negador da diver
sidade nacional e lingüística do 
Estado español, dunha realidade 
singular e activa como é a nosa, 
a que estamos a demonstrar a 
dos estudantes galegos". • 

Non sei se nalgunhas igrexas seguirán 
pasando a boeta. Eu lembro a viveza da 
expresión que usabamos de rapaces, 
mesmo falando en castelán: pasar la bo
eta. A boeta era o peto de madeira coa 
que durante a misa se pedía esmola para 
a Igrexa facendo resoar os cartos mentres 
o pasaban polo medio dos asistentes. 

É ben curiosa esta palabra, que non 
existe en español. 

Procede do francés boíte, "caixa", pero 
o que é importante dende o pwito de vista 
lingüístico é a súa adaptación en galego: 
boeta. Unha adaptación que nos transmite 
unha información interesantísima: a súa 
data de nacemento no noso idioma. 

A grafía francesa oi é hoxe pronun
ciada uá (por exemplo no pronome su
xeito moi, "eu", ou no verbo avoir, "ter") 
pero houbo toda unha evolución fonética 
ao longo dos séculos: primeiro pronun
.ciouse ói, como é a forma escrita aínda 

O FÍº DA LIN~UA 

Caixa 
IIENRIQUEllARGUINDEY 

hpxe; despois, oe, e logo oé, máis tarde, 
ué e, finalmente, uá. Recapitulemos: 
ói>oe>oé>ué>uá. 

De aí que se tire a conclusión de que se 
boíte entrou en galego como boeta tivo 
que ser na época en que a Pronunciación 
francesa común era boete. E dicir, que a 
data de aparición da palabra en galegopor
tugués debeu ser cara o século XIII-XIV. 

Modernamente, xa no século XX, vol
veuse empregar entre nós a palabra, desta 
vez coa forma francesa plena boite e a pro
nunciación buizt. Pero o significado agora, 
pa(tindo tamén do orixinal "caixa", xa se 

fixo distinto no proprio francés. Deno
minou un establecemento público con or
questra e baile (e mesmo atraccións) xeral
mente de horario contra a noitiña. O que 
despois -as modas mudan- foi substituido 
pola discotheque, local se cadra máis xu
venil e popular, de horario menos sero
dio ... e con música "enlatada". 

Tamén esta acepción de boite ten a súa 
miga en francés: ao parecer, algúns cafés e 
bares con terraza pechaban esa zona du
rante o temix.> frío cun gran cerramento de 
cristal, o que constituía unha especie de 
caixa -de boite- e nese espacio colocábase 

a orquestra que tocaba para que o público 
que quixese puidera bailar. 

Caixa relixiosa ou caixa de diversión 
profana, tanto a palabra francesa como a 
súa equivalente inglesa (box) proceden 
do nome latino dunha madeira con sona 
de dura: o buxo. Unha madeira que, a 
partir do italiano bUssola, denominou 
outra caixiña ben útil para nos orientar
mos: a brúxula, que o portugtiés -fiel ás 
orixes- escribe bússola. A palabra, se
gundo a actual normativa do galego non 
existe na nosa lingua pese a existir nas 
outras linguas románicas. 

Esperemos que un día chegue a inevi
tábel reforma da normativa e non esqueza 
a revisión léxica (tamén aquí sería mínima 
pois afectaría a menos do 1 % do vocabu
lario) que restitúa palabras como brúxula 
( ou búxolalbússola) e grafías como mara
villa e acepte creacións. como lonxano e 
variantes como embrullar, freba e boda.• 
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Coa aprobación do proxecto da 
LOU no Congreso, o 24 de 
outubro, as universidades ga

legas deixaron de ser o que eran. 
Estudantes, prófesores e PAS sai
ron das aulas e usaron a nía para 
contestar unha lei que só defende o 
PP. Cumpriuse un mes e continúan 
as pi:ot@stas que nutren grandes do
ses de imaxinación e asamblearis
mo. En calquer momento flúe a 
propaganda que recorda Non a 
WU porque, entre outras cousas, 
os adhesivos pasaron a formar par
te imprescindfüel da indumentaria. 
Os universitarios galegos, vangarda 
no Estado, fixéronse notar porque 
combaten a indiferencia con me
morabeis mobilizacións multitudi
narias, pero sobre todo orixinais. 
Sorprenderon ata o máis escéptico 
con sonadas caceroladas contra a 
falta de debate ou estremecedores 
enterros dunha "universidade pú
blica" coa que aseguran estar com
prometidos. E para demostralo dei
xaron vacíos os bares e pubs da mo
vida compostelana a golpe de Xo
ves,colapsaron edificios públicos e 
pecháronse neles. A ocupación 
máis longa mantense de xeito inde
finido na Facultade de Ciencias, de 
Vigo. Transformaron as aulas na 
sua casa e algún ata levou o pixa
ma. ¿E por que non? Ilusión é o que 
desperta este'COmbativo bo humor.+ 
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O programa europeo de axudas prima o despece 

A fin da Ilota do Sáhara deixa os mariñeiros sen atternativa 
A.N.T. 

A Unión Europea (UE) púxolle punto e final á reconversión 
da flota do banco sahariano. Os armadores e sindicatos mi
nimizan as axudas mentres o goberno español e a Xunta 
destacan que se poderán revitalizar as comarcas afectadas. 

Finalmente, a UE planificou un 
orzarnento de 197 rnillóns de 
euros (ao redor de 33.000 mi
llóns de pesetas) para a recon
versión do conxunto da flota es
pañola que traballaba nas aguas 
do Sáhara. Esta cantidade estará 
destinada ao despece de buques, 
á recolocación dos barcos en 
novos caladoiros e a axudas pa
ra os mariñeiros. Para o secreta
rio nacional da CIG-Mar, Xa
bier Aboi, as medidas aprobadas 
son un parche ineficaz que non 
arranxa a situación. "Houbo 
desprezo cara aos sindicatos e 
desinterese polo estado no que 
quedan os mariñeiros. As axu
das destínanse principalmente a . 
eliminar a flota". 

Para o sindicalista, o plano 
carece de fortaleza porque es
quece as principais reclama
cións de todos os implicados no 
sector. Segundo a súa apre
ciación, non se lles ofrece aos 
armadores ningunha opción fac
tíbel. "Cando falan de novos ca
ladoiros, pensan en países como 
Omán ou Iemen, tan perto dos 
ventos de guerra. ¿ Ou pensan en 
faenar en Alxeria, ao bordo dun 
confuto civil?", explicou. 

Desde a CIG, critícase moi 
duramente a escala de axudas 
sociais para os mariñeiros. "É 
unha proposta social moi ráca
na. No borrador falábase de 
conceder unha axuda de 50.000 
euros (ao redor de 8 millóns de 
pesetas) para aqueles que aban
dona en a pesca. Mais agora fá
lase de que a axuda de 60.000 
euros (10 millóns de pesetas) só 
a poderán percibir os que pre-
enten un proxecto empre a

rial', afirmou Aboi. 
Para o que segue a ser porta

voz da Me a pola Defen a da 
Pe ca, a comarcas pagarán rnoi 
caro e te programa de recon
versión e o impacto ocial só se 
minguou a travé da recoloca
ción do pescadores neutras 
flotas. "Moitos traballan baixo 
bandeira pirata, outros en pre
cario. Hai que pensar que Ri
beira perde a maioría dos bu
ques. lso vaise notar en todo o 
Barbanza. Todos os seus veci
ños van sufrir as consecuencias. 
Este proxecto non garda nin
gunha cantidade para crear em
presas en terra." 

Os armadores consideran un 
ataque ao corazón do sector esta 
reconversión. O presidente dos 
cefalopodeiros, Xosé Ramón 
Fontán, rnanifestou o seu pesar 
pola non inclusión das súas de
mandas no plano final. "Nada do 
que recibimos axuda a salvar a 
situación. Perdernos calquera es
peranza de saír da crise. Os úni
cos que se benefician son os tra
balladores, que gañan un 20 por 
cento máis", salientou. 

O programa de despece con
templa que pasen polo "soplete" 
o 40 por cento dos barcos. Neste 
sentido,_ desde a Confraría de 
pescadores da Guarda, xa se la
mentou da "perda de case todos 
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os buques, incluso os máis no
vos, que aínda podían dar rnoito 
gaño", destacou o seu patrón 
rnaior, Bertín Rodríguez. 

Entente Bruxelas-MadrilH:ompostéla 

A UE cornpartiu a súa satisfac
ción co gobemo español e o ga
lego. Segundo o comisario eu
ropeo de Pesca, Franz Fischler, 
estas axudas son superiores ás 
previstas e cobren "perfecta
mente" todas as necesidades 

Xabier Abai, arriba, e Henrique LópeJ: Veiga. 

dos afectados pola crise do tra
sacordo con Marrocos. 

O optimismo tarnén se ins
talou entre os rnembros dos go
bemos de Madrid e de Santia
go. Para o ministro de Pesca, 
Miguel Arias Cañete, as sub
vencións europeas son suficien
tes. "Este diñeiro permite dar
lles resposta a todos os aspectos 
que precisabarnos solucionar: o 
futuro dos rnariñeiros, a alter
nativa para os buques que que
ren seguir a pescar e o necesa
rio apoio para os que queren co
mezar unha nova actividade fó
ra da pesca". 

O conselleiro galega do ra
mo, Henrique López Veiga, des
tacou o importante papel que 
vai xogar na reconversión o ern
presariado. "Esta axuda é im
portantísima para arranxar o 
problema que tiñamos logo da 
negativa de Marrocos a asinar 
un acordo pesqueiro. As institu
cións puxernos todo o que pui
demos enriba da mesa. Agora é 
a quenda da iniciativa privada. 
Deles depende crear riqueza nas 
comarcas pesqueiras". + 

Annadares e sindicatos coinciden en prever o ocaso da pesca na Galiza. 

Galiza perdeu 2.500 b'aballos no mar 
RAMÓN MACEIRAS 

Galiza e Andalucía foron as duas 
autonomías do Estado español 
que mais sufriron os continuos 
recortes no sector pesqueiro im
postos pola Unión Europea coa 
cumplicidade do gobemo do PP. 

Os dados relativos ao segun
do trimestre do ano da Enquisa 
de Poboazón Activa (EPA) sina
lan que Galiza pasou dos 35.700 
traballadores rexistrados no sec
tor pesqueiro no primeiro tri
mestre do ano 2000 aos 33.200 
do segundo trimestre de 200i, 
ou sexa, 2.500 empregos menos, 
un 7%. En Andalucía, a caída foi 
do 23,4% no mesmo período. 

Pero a revisión dos datos 
nun período mais longo fala 
mais claramente da gravidade da 
sittiación que atravesa o sector 
pesqueiro galega. Pasou de 
52.900 empregos rexistrados en 
1989 a case 36.000 en decemhro 
do 2000, o que representa unha 

caída do 32% en 12 anos. As 
maiorías absolutas de Fraga fo
ron mortais para a pesca galega. 

Pero a traxedia continúa. O fa
moso plano de :reconversión será 
a estocada final para este impor
tante sector pesqueiro gal.ego. 
Mentres Paulina Prata, conselleiro 
de Pesca da Junta de Andalucía, 
cualificou de estafa o plano da UE, 
pois, ao seu xuízo, a letra pequena 
que lle acompaña fai inviábel a 
aplicación das medidas sociais, os 
responsábeis da Xunta non fan se
non aplaudir as medidas. 

Os Quince atinxiron esta se
mana un acordo que no papel se 
traduce nun investimento de 416 
rnillóns de euros (69.000 rni
llóns de pesetas) en tres anos pa
ra o conxunto do Estado, surnán
dolles aos 197 rnillóns de euros 
as previsíbeis partidas orzarnen
tarias por outros conceptos. Des
tas axudas beneficiaríanse os ar
madores de 400 barcos e os seus 

4.300 rnariñeiros. Pero as condi
cións fu.atlas para tal subven
ción son impracticábeis. 

Adernais, as industrias de terra 
e os barcos rnáis novos fican ex
cluídos. o plano de reconversión 
tamén recolle unha partida de 125 
rnillóns de (21.000 rnillóns de 
pta.) para reactivar a econonúa 
nas bisbarras mais afectadas. 

Galiza é a única comunidade 
autónoma que asinou un acordo 
co ministerio para investir, por 
cofinanciación ao 50%, 54 rni
llóns de euros (9.000 millóns de 
pesetas) en proxectos industriais 
para a bisbarra do Morrazo. 

O futuro da flota do banco ca
nário sahariano está xa sentencia
do. Renegociar un novo acordo 
con Marrocos é practicamente 
irnposíbel. Nos próximos anos, as 
bisbarras galegas afectadas sufri
rán nas súas carnes e sen volta 
atrás as consecuencias da política 
pesqueira da UE e do PP.+ 
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A polltica económica que dirixe Rodrigo Rato, baséase en previsións de crecemento erradas. A.N.T. 

O gobemo sobe os impostos 
JORDI CLIVILLÉ 

Os presupostos xerais dun estado son a lei máis im
portante que aproban os parlamentos de calquer es
tado democrático. O presuposto é o libreto que de
berá interpretar o gobemo no seguinte exercicio, 
delimita a marxe de xestión e condiciona en moito 
os niveis de benesiar dos cidadáns. Un presuposto 
nunca é neutro, ten unha forte carga política. Ana
lizando o capítulo de in-

Francia, EU A, admiten que as súas economías es
tán en recesión, ¿que fai pensar que van incremen
tar as súas compras? Pensalo é pura fantasía ou o 
que é peor, un engano premeditado. Os presupostos 
prevén un crecemento do consumo do 2,4% basán
dose nun incremento da ocupación nun 1,8% os úl
timos· datos sobre emprego indican claramente o 

contrario, prevese un in
gresos saberemos o con
cepto de xustiza social do 
goberno que o elaborou. A 
distribución das .cargas fis
cais mostraranos, se nun 
presuposto os impostos di
rectos -os que gravan so
bre o que un cidadán gaña
significan unha porc en ta -
xe amplamente maiori
taria dos ingresos do esta
do. Daquela podemos pen
sar que son presupostos su-

'La Caixa, institución 
nada sospeitosa de intentar 

socavar o prestixio do gobemo, 
afinna que o déficit do Estado 
crece de maneira imprevista 

por un .descenso dos ingresos" 

cremento do paro. A de
manda no sector da cons
trución crecerá 1, 7 puntos 
menos que no 2001. ¿De 
onde deduce o gobemo 
que a demanda vai crecer? 
Se a demanda se estanca 
ou decrece, ¿como é posí
bel afirmar que a recada
ción por IVE (o principal 
capítulo de ingresos) vai 
incrementarse? O certo, 
según o info~e económi-

postamente xustos. Se polo 
contrario, os que predomi-
nan son os impostos indi-
rectos -aqueles que gravan o consumo, todo o con
sumo, mesmo o ináis imprescincHbel-, constatamos 
un forte grao de inxustiza social. O imposto indi
recto comporta, na maioría dos casos, alevosía e en
gano, posto que o cidadán de a pé, maioritariamen
te, non é consciente da súa contribución ao erario 
público. Se o capítulo de endebedamento é moi sig
nificativo poderá indicar unha certa tendencia a car
gar de responsabilidades a gobernos futuros e hipo
tecar o noso futuro: pan para hoxe, fame para mañá. 

Hai máis. Á hora de confeccionar un orzamen
to, é absolutamente imprenscindfbel prever a reali
dade económica a que deberá enfrontarse o país. 
Mesmo deberá sopesarse a realidade económica 
das diferentes áreas mundiais e fixar os parámetros 
reais en que se confecciona o proxecto. Este non 
foi o caso dos Presupostos Xerais do Estado para o 
2002 e por iso os califico de virtuais. 

As previsións do Banco Central Europeo, a Re
serva Federal Americana, o Banco Mundial, o Fon
do Monetario Internacional, a Organización para a 
Cooperación e o Desenvolvemento Económico, ou 
sexa de todos os organismos con peso especffico 
no mundo, falan non dun frenazo no crecemento 
económico senón dunha clara recesión. O gobemo 
do Partido Popular, co apoio dos seus fieis Con
vergencia i Unió e Coalición Canaria, aproban no 
Congreso dos Diputados uns presupostos en que 
ningún deles coincide, nin de lonxe, coas predic
cións dos organismos anteriormente mencionados 
e que mundialmente están contrastados e aceptados 
como a realidade máis probábel. Como fieis her
deiros do franquismo resucitan aquel famoso eslo
gan '~España é diferente". 

Previsións falsas. A · derradeira previsión do 
crecemento económico (PIB) anunciada pola OC
DE situao no -0,3%, crecemento negativo. España, 
según o presuposto, vai medrar da orde do 2,9%. 
Arguméntase afinnando que o consumo vaise man
ter e que as exportacións van seguir a súa tenden
cia expansiva. Se os nosos clientes Alemania, 

•' , ... ) .4. 1 > 1 } J 

co de La Caixa, institución 
nada sospeitosa de intentar 
socavar o prestixio do go-

bemo, afirma que o déficit do Estado crece de ma
neira imprevista por un descenso dos ingresos e a 
pesar diso mantense a intención de "déficit cero". 

Falernos da inflación prevista. Como cada ano ff
xase nun 2%,. Se este obxectivo se cumprise, é posí
bel, sería pola disminución da demanda que se prevé, 
nunca por mor dunha diminución de custos de pro
dución. Istos, en principio, deberan incrementarse 
sobre todo se os aumentos salariais están, como de
bería ser, por riba da inflación. Para diminuir custes 
de produción deberían incrementarse as inversións 
en tecnoloxía e instalacións e isto non se está a dar. 
Consecuentemente o descenso da inflación irá a car
go dos benefici~s empresariais e como resultado a re
cadación, do Estado por este capítulo decrecerá, difi
cultando o obxectivo do ingresos. Non se poden 
manteros custes baseándose en baixos salarios. O sa
lario mínimo interprofesional español é o segundo 
máis baixo da Unión Europea, 72.120 pesetas men
suais. Só Portugal, con 64.890 pesetas nos supera. 
Grecia teno establecido en 76.205 pesetas e ambos 
países teñen un índice de riqueza moi inferior ao no
so. Irlanda cun PIB semellante, teno establecido en 
163.557 pesetas, Gran Bretaña en 176.702 e outros 
países superan as 200.000 pesetas. 

A diminución de ingresos é tan evidente que o 
gobemo anunciou un incremento lineal nos im-
postos especiais sobre carburantes, alcohol. .. Dí
xose que istos incrementos serán finalistas, que 
irán directamente a mellorar a sanidade pública. 
Certo que é necesaria a mellora e estaba prevista 
no presuposto, pero através dos ingresos nor
mais. A forma de vendlo foi unha argucia para 
conformar ao cidadán. 

Seguramente esta artigo lle resulte pesado ao 
lector. Haberia que falar moito máis do tema por
que a cuestión meréceo pero temas como Afganis
tán e Gescartera acapararon a atención do cidadán 
e favoreceron a alevosía do goberno.+ 

Jordi Clivillé é economista 

Os carburantes 
e a saúde 

MANUEL CAO 

O pasado 22 de novembro, o Consello de Política Fiscal e Fi
nanceira, decidiu aprobar un novo imposto sobre os carbu
rantes vencellado ao financiamento da sanidade. A contía do 
imposto establécese en 4 pta/litro, a partir de xaneiro de 
2002, podendo tamén as CCAA aumentar no tramo autonó
mico en 1,6 pta/litro a contía do imposto durante o ano 2002. 
Son importantes e variadas as derivacións desta medida. 

O vencellamento entre a obtención de recursos dos carbu
rantes e a súa ~tilización na sanidade supón un cambio impor
tante de forma que en lugar do compromiso social de financiar 
a sáude coa imposición global directa ou indirecta especifica
se unha .cantidade, asociada á utilización dos automóbiles, pa
ra destinar á saúde. Ao tratarse dun imposto indirecto, o efec
to redistributivo non se pode considerar progresivo senón que, 
en última instancia, será o consumidor final o que acabará pa
gando este aumento que, igualmente, se trasladará ao conxun
to da economía reactivando levemente as taxas de inflación. 
Nas políticas fiscais actuais, facer que os impostos indirectos 
financien, cada vez máis, as políticas públicas é o máis habi
tual sendo, só neste caso, destacábel o feíto de que se especi
ficase con claridade que esa cantidade adicional era para a sa
nidade. Esta política de transparencia e asociación entre ingre
sos e gastos é altamente positiva e ven ben en países nos que 
o nivel de xestión e transparencia fiscal é tan baixo. A elección 
dos carburantes como fonte de obtención dos recurso ten van
taxes dende o punto de vista medioambiental debido á in
fluencia na contaminación atmosférica, acústica, no medio fi
sico e no tratamento dos residuos. Ademais, o dano para a 
saúde ocasionados polos accidentes de tráfico e os altos custos 
para o sistema sanitario están fóra de toda dúbida. 

A implementación deste imposto ten vantaxes ficticias pa
ra as CC AA. En xeral, o PP está a dotar de maiores recursos e 
capacidade impositiva ás CCAA nunha política de correspon
sabilidade fiscal aparente que se ve limitada, na práctica, por 
normas básicas tales como a Lei de Estabilidade Orzamentaria. 
En realidade, o Goberno de Madrid quere obrigar o Gobemo 
autonómicos a seguir as súas políticas redistribufudo cu tos e 
beneficios. A tendencia a ceder fondos e capacidade normativa 
ás CCAA xunto coa aprobación de leis básicas centralizadoras 
nas materias asumidas no proceso de institucionalización auto
nómica converte ás CCAA en entidades territorializadas que 
executan as directrices básicas do Goberno central. Este pode, 
agora, cargar contra os Gobernos autonómicos apoiado no po
derío mediático estatal e na maioría absoluta. 

O conselleiro galego de Facenda, Xosé antón Orza, deberá decidir se enea· 
rece aínda máis os carburantes 

'Nas políticas fiscais actuais facer 
que os impostas indirectos financien 

as políticas públicas é o máis habitual" 
O imposto sobre os carburantes xa produciu os primeiros 

resultados en materia de oportunismo político. Algunhas ce 
AA que apoiaron o Acordo, aducindo precisamente ás novas 
competencias para as autonomías, indicaron que non aplicarían 
o aumento no tramo autonómico debido, tal vez, á proximida
de das Eleccións Autonómicas do 2003. Isto indicaría que o ci
clo político-electoral induce nos grupos gobernantes autonómi
cos comportamentos semellantes aos de calquera outro gober
no forzando a estes a captar o voto da cidadanía recorrendo aos 
métodos tradicionais en democracia: mellor goberno e presta
ción de bens e servicios públicos cun nienor custo impositivo e 
unha maior eficacia na xestión das políticas públicas. 

Este imposto ten un efecto favorábel para a maioría go
bernante. Dado que redistribúe fondos dos grupos máis di
námicos, novos e mediana idade (maiores consumidores 
de carburantes) cara aos máis vellos (maiores consumido
res de servicios sanitarios) estes últimos tenderán a retri
buír a un gobemo que Hes proporciona saúde de certa ca
lidade pagada por xeracións que dificilmente recibirán 
eses beneficios na súa xubilación. + 
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Zapatero responde ao 'patriotismo co~stitucional' do PP 
procurando apoios nacionalistas 

Os socialistas propoñen 
un Estado federal QUe asente as autonomías 

A.N.T. 
Os socialistas consa§n consensuar un modelo de Estado co que 
se presentar ás pró as eleccións xerais. A través dunha peque
na muda na Consti ción que permita a reforma do Senado, per
filase un sistema fi eral que regule os poderes das autonomías. 

O Partido Socialista lbreiro Es
pañol (PSOE) quere arlle unha 
resposta global fiº d nominado 
"patriotismo constitucional" 
que defende o Partido Popular 
(PP). Por primeira vez desde hai 
varios anos, os socialistas abri
garon, ao redor do seu secreta
rio xeral, José Luis Rodríguez 
Zapatero, unha idea en común 
que conta co beneplácito das 
principais correntes do partido. 
O novo modelo de Estado, base
ado nas ideas perfiladas polos 
socialistas cataláns de Pasqual 
Maragall, avoga por compatibi
lizar a fortaleza da idea de E~
paña por sí mesma coas reiv~
dicacións autonómicas. 

Desde a maioría absoluta de 
José María Aznar, en marzo de 
2000, o PP procurou revitalizar 
a armazón política do Estado 
mediante a centralización e a 
disputa constante coas comuni
dades que non están gobernadas 
polos populares. Esta posición 
supuxo un contraataque dos 
partidos nacionalistas e das au
tonomías de presidente socia-. 
lista. Agora, o novo modelo fe
deralista pretende facer de pon
te e achegar apoios dos prexu
dicados pola reconquista da 
grande política por parte da de
reita. 

A xogada mestra que preten
de Zapatero pasa por contentar 
os barón rexionais (o presiden
te extremeño, Juan Carlos Ro
dríguez lbarra aderiu e de de o 
primeiro momento) e aproveitar 
a repre entación política dos 

novos líderes que gobeman as 
Baleares, Aragón e Asturies. 

Outra faceta da reforma é a 
que máis contradicións contén. 
O Estado federal ábrelles as 
portas a un recoñecemento 
maior do sentido plurinacional 
de España pero acota e regula as 
competencias. Se o actual siste
ma autonómico é flexíbel, a no
va federación ponlles un teito 
aos autogobernos. 

O novo lanado 

A "estrela" da reforma constitu
cional é o papel político do Se
nado. A Cámara alta pasaría a ser 
o foro de discusión entre o poder 
central e os poderes autonómi
cos. A reforma mantén o número 
de senadores (257) pero a elec
ción da metade dos representan
tes faise nos comicios autonómi
cos, por provincias pero sen pre
minencia alfabética (famosos fo
ron os traballos que levou o al
calde coruñés, Francisco V áz
quez, para arrodearse de candi
datos socialistas ao Senado que 
tivesen un apelido máis achega
dos ao z có seu). 

O gran cambio dáse no seu 
papel lex.islativo. Amais de re
presentar as autonomias (as ca
tro linguas estatais pasan a ser 
oficiais ), mantén o papel de 
control do Congreso, ainda que 
perde o seu dereito ao veto, que 
pode substituír por unha emen
da que se converta nun texto al
ternativo. 

No texto da reforma do 

Maragall, cabeza dos sectores federalistas, dalle unha aperta a Zapatero. 

PSOE, a Cámara alta pasa a ser 
tamén punto de encontro entre 
o presidente do gobemo espa
ñol e os presidentes autonómi
cos, cun regulamento que prefi
xa as xuntanzas e obriga ao 
executivo central a explicar to
das as normativas que lles afec
ten ás comunidades. 

Na idea de representar as au
tononúas, fracasou o proxecto de 
Maragall para representar direc
tamente as autonomías nos con-

sellos de ministros europeo4. En 
troques, as autonomías poqerán 
colocar oficinas propias en ¡Bru
xelas e Estrasburgo ao xeito de 
"embaixadas culturais". 

Entre outras ideas, tamén se 
esboza neste primeiro plano po
lítico unha reforma da lei el~cto
ral que regula as corpora~ións 
locais. Segundo o proxectc;>, os 
alcaldes serían escolleitos direc
tamente, independentemente dos 
concelleiros. + 

MADRID 
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Oklclhoma 
MANUEL LOMBAO 

Froµte a unha política de disparar en 
todas direccións compre f alar e f alar. 

1 

! 

Jordi Pujol e Jiménez de Parga. 

O novo Presidente do Tribunal 
Constitucional, o max.istrado 
Jiménez de Parga, sentiuse na 
obriga de facer unha gracia ou 
de impartir unha primeira lec
ción na estrea do seu cargo. 
Deixou nidiamente claro que 
nos USA -pese a ser un Estado 
federal- non se lle ocorre pro
testar a ningún "lehendakari 
de Oklahoma" as decisións do 
"sheriff' Bush no tocante á 
guerra presente. ¿Este parolei
ro granadino e noutrora cen
trista Ministro vai presidir o 
Tribunal que entende dos re
cursos nun Estado das Auto
nomías? Estámosche· aviados. 
Máis tarde dixo que fora ma
linterpretado, pero... "tarde 
piaches". 

O caso é que este símil das 
películas de vaqueiros ten ple
na vixencia no escenario da 
política española: dispáralle 
Aznar ó PNV, sen acougo e con 
máis saña desde a perda das 
eleccións en Euzkadi. Dispara 

sobre Rato algún sinalaklo 
compañeiro de partido quer~n
do cobrar a peza e adiantar 
postos na sucesión. (Neste <;a
so, ademais, usa perioditas/pis
toleiros a soldo). Disparan so
bre Zapatero uns para ver se 
espabila e outros para ver se 
cae antes de callar. Este obser
vatorio privilex.iado da polítj.ca 
que é Madrid e o Congreso qos 
Deputados semella, ás veces, . 
mesmo un "western". Claro 
que todo isto non son máis que 
disparos de barraca de teµa 
comparados cos disparos asa!si- ' 
nos ó corazón da nosa demo
cracia que nos estremecen 4e
cote. E aquí sí que o berro Jde 
dor da sociedade enteira deli>e
ría ser escoitado polos direc
tores da película. Non v~en 
trucos · nin efectós especüµs. 
Hai que botar lle... o que hai 
que botarlle. Non abonda ~oa 
forza e con disparar. Hai que 

· falar, faiar e falar ... mesmo '.co 
"lehendakari de Oklahoma'\ + 

A. ETA coloca 
a Er1zaintza no 
punto de mira 

A.N.T. 
Dous supostos activistas da 
ETA son os responsábeis do 
asasinato dos ertzainas Ana 
Isabel Aróstegi e Francisco 
Mijangos, o pasado venres, 
23 de novembro, cando estes 
controlaban o tránsito nun 
cruce de estradas na locali
dade guipuscoana de Bea
sain. Este atentado chegou 
poucos días de'spois doutro 
que lles causou feridas a 
dous axentes en Bilbo. 

Este atentado supón un 
cambio cualitativo radical na 
estratexia da ETA. Aínda que 
xa algúns mandos da Ertzaint
za estiveran no obxectivo do 
grupo armado, oeste mes, por 
primeira vez, os ameazados 
son os membros de a pé do 
corpo policial autonómico. 
Gobemo autonómico e sindi
catos policiais perfilan as me
didas de seguridade necesa
rias para protexer a integrida
de duns ax.entes (caso dos en
cargados do tránsito), que son 
fáciles brancos. + 

ACIA 
proporcionou 
o nome dos 
árabes detidos 
en España 

A.N.T. 
O xuíz Garzón ordenou a de
tención a pasada semana de 8 
cidadáns de orixe árabe, sos
peitosos de estar conectados 
con Al-Qaeda, a rede terroris
ta de Osama Ben Laden. Es
tas detencións forman parte 
da guerra invisíbel contra o 
terrorismo á que o presidente 
Bush, dos EE UU, fai referen
cia de xeito cotiá . 

Segundo o xomal The 
Washington Post, estas deten
cións (350 en 50 paises) realí
zanse a instancias da CIA. No 
caso concreto do Estado Espa
ñol, segundo o xomal estadou
nidense, foi a axencia nortea
mericana quen lle proporcio
nou á policía española o nome 
dun dos sospeitosos que for
maría parte da célula de oito 
posteriormente desmantelada 
na súa totalidade. Esta persoa 
sería Abu Dalulah, considera
do o xefe da célula latente. 

Por outra banda Los An
geles Times publica unha am
pla reportaxe sobre Raza Na
sir Khan, un paquistaní de 29 
anos "que estaba no momen
to equivocado (pouco des
pois do 11 de septembro), no 
lugar equivocado (preto dun
ha central nuclear)". Segun
do o xornal californiano, que 
recolle diversas testemuñas, 
incluso da xuíza que leva o 
caso, Raza é inocente, sen 
ningún tipo de dúbidas, pero 
continúa entre reixas. + 
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o edificio d«l! Pentágono desapareceron rapidamente. Esta é a foto feita máis perto do lugar do ataque. 
1 

A d a de hoxe non se sabe 
cántos martas houbo nin os danos reais producidos 

o esquecido ataque ao Pentágono 

dan a impresión de que o im
pacto do Boeing foi mínimo e 
que rapidamente se volveu ao 
ritmo habitual nas · instalacións 
do corazón militar dos EE UU. 

Segundo as informacións 
oficiais, que deixaron de actua
lizar as .noticias a partir do 19 
de setembro, o número total de 
mortos foi de 190 persoas. Va
rios xomais ilustraron as súas 
informacións con testemuños 
de superviventes da traxedia, 
normalmente grandes executi
vos de varias empresas puntei
ras que, curiosamente, estaban 
reunidos aquela mañá no Pen
tágono. 

Á confusión das primeiras 
horas, cando se dixo que terían 
morrido no atentado máis xene
rais que en todas as guerras nas 
que participaran os EE UU, se
guiulle o silencio. O secretario de 
Estado, Donald Rumsfeld, falou 
de 900 mortos pero a cifra caeu 
da noite para rnañá. Se as prirnei
ras novas aseguraban que o da
nos impedirían a volta á normali
dade do complexo militar duran
te alomenos unha semana, pronto 
a autoridades anunciaron que to
dos os problemas estaban resol
tos, incluída a reposición dos ar
quivos destruídos, gracias ás co
pias de seguridade ocultas en 
búnkeres subterráneos. 

C.L. 
O 11 de setembro non só caeron as Torres Xemelgas de Nova York. Aín
da que case que ningún medio o lembre a cotío, ese día un dos avións 
suicidas caeu sobre o Pentágono en Washington. Despois de case tres 
meses, parece imposibel averiguar qué foi o que realmente pasou na ca
pital estadounidense e por qué o gobemo de Bush teima en esquecelo • 

Calquera internauta con ganas 
de_ saber as chaves do atentado 
sobre o Pentágono. pode pasar 
horas e horas procurando na re
de sen atopar ningunha respos
ta. É unha busca de ouro nun la-

meiro. Non hai a penas datos 
sobre vítimas. As imaxes que se 
publicaron desde entón restrín
xense a un feixiño de fotografí
as, algunhas feitas polo propio 
gobemo estadounidense, que 

Hai que lembrar para com
prender o ánimo do governo e -
tadounidense por pechar defini
tiv arnente a porta deste atenta
do, que o Pentágono é un dos 
máis grandes símbolos do po
derío imperial de Washington. 
O seu deseño responden a un 
ánimo de axuntar nunha figura 
arquitectónica os cinco · conti
nentes. Os funcionarios dividí
anse, daquela, pola zona xeo
gráfica que manexaban. Aresto
ra, por non saber, nin se coñece 
a qué parte do mundo pertencía 
a asa atinxida. + 

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

Mentres algúns na China e moitos máis 
no resto do mundo celebran a súa entrada 
na Organización Mundial do Comercio, 
por todo o vello hnperio do Medio reví
vese a devoción pola figura de Mao. A fe
bre afecta especiahhente ao mundo dos 
transportes. Conductores de metro, bus, 
camión ou taxi, colgan a estampiña co re
trato do Gran Temoneiro nun lugar ben 
vis!ble da súa cabina. ¿Será que a cidada
rula quer transportar de volta o réxime ao 
maoísmo? Polo que parece o fenómeno 
garda relación cun grave accidente de trá
fico acontecido hai uns meses na provin
cia rperidional de Hunan e no que se in
volucraron numerosos vehículos. O me
llor parado resultou un bus que levaba un 
retrato de Mao colgado do seu parabrisas. 
A noticia co'rreu como a pólvora por todo 
o país e Mao pasou a converterse nun ta
lismán dos transportistas, unha especie de 
San Cristovo de oriente. 

Se na orde social, era o que lle faltaba 
a Mao para consagrarse a pesar dese trin
ta por cento de erros que o propio Comi
té Central do Partido concretou en 1981 
como contrapeso do setenta por cento de 
acertos, na orde política, a erosión das 
danwei (empresas estatais) ameaza con 
eliminar un dos últimos vestixios do ma
oísmo. Zhu Rongji, o primeiro ministro, 
presenta a reestructuración destas empre
sas como un imperativo e unha esixencia 
da entrada na OMC. A pesar de todos os 
cambios producidos, o sector estatal re
presenta aínda hoxe o 70% dos activos, o 
62% do capital, o 60% do emprego, o 
50% do valor da pr9duc~iq11 OlJ ~44% do 

AQUÍFÓRA 

Mao e San Cristovo 
XuuoRíos 

empiego urbano. Zhu Rongji iniciou en 
1997 un impetuoso plan de saneamento 
do sector estatal, pero sen acadar resulta
dos espectaculares. É verdade que das 
6.600 grandes ou me-

urbanos. O número de despedidos do sec
tor público dende o inicio das reformas 
en 1997 se eleva a 13 millóns e soamen
te a metade puideron ser recolocados. 

Mentres a pobreza ru
dianas empresas esta
tais que naquel ano re
xistraban perdas, o 
63% amosaron signos 

"A entrada de China 
ral se reduciu a 50 mi
llóns de persoas en 
1997, hoxe deambulan 
nos medios urbanos 32 
millóns de desampara
dos que antes non 
existían. O emprego 
crece moito menos que 
a economía e dificil
mente ese problema 
atopará unha solución 

de ¡ecuperación en 
1999 pero no seu con-

na Organización 
Mundial de Comercio 

xunt , o volume total 
de p rdas soamente se 
redu iu nun 13% nese 
periotlo. A carga social 
que deben soportar 
(pagan ata as pensións 

tensionará o debate 
sobre a orientación 

da reforma" 

dos seus propios xubi-
lados) dificulta a súa 
competitividade. 

Despois de Qatar é 
previsible un novo impulso da reforma no 
sector público. Pero non lle vai resultar 
nada <loado. En primeiro lugar, deberá 
vencer a resistencia dos poderes provin
ciais e locais e dos "directores vermellos" 
que non asumirán de boas a prirneiras 
medidas drásticas. As dificultades, ade
máis, axexarán a numerosos colectivos 
sociais. O desemprego e a precariedade 
afectan xa a un de cada,sete empregados 

coa entrada na OMC. 
;A China confía en que 
1a enorme envergadura 
ida súa economía lle 
~ermita sortear as difi

cultades, pero o e~uilibrio social e políti
co, máxima do prvceso de reforma, pen
de dun fio. A Chin~ carece dun sistema de 
protección capaz 1de amortiguar a crise 
social que se avec~a. 

A entrada na O C, por último, tensio
nará o debate poli · co sobre a orientación 
final do proceso dfireforma. Ata agora, os 
chamados pragmá · cos aseguraban que o 

· sentido final da a tual: política non era a 

destrucción do sistema ociali ta enón a 
súa mellora e perfeccionamento a travé 
do chamado ocia.Íi. mo de mercado, ga
rantindo o dominio da pr piedade pública 
(e tatal e colectiva), a atenuación d de i
gualdades sociais e a con trucción dun pa
ís forte e próspero. Pero ¿como e poderá 
manter no futuro e a defensa dunha per -
pectiva hipotéticamente sociali ta coa ple
na integración nun sistema mundial domi
nado polo capitali$mo? ¿Pennitirá a entra
da na OMC afon$r no contido potencial
mente socialista d~ sistema ou culminará o 
lento tránsito ao capitalismo "cruzando o 
río e sentindo cada pedra baixo os pés"? A 
entrada da China ~a OMC ben podería sig
nificar non soame~e o principio do fin dos 
últimos vestixios do maoísmo, senón ta
mén unha profun reorientacióm do den
guismo, abrindo paso a unha opción ca
pitalista e autocrátlica sen restricqións. 

A adaptación s imperativos Ida OMC 
vai desenvolvers nun contexto¡ de cam
bio sucesorio mo delicado pois non soa
mente abandonar/ os seus cargos Jiang 
Zemin, quen pro ablemente manterá por 
un tempo· a presi encia da Comisión Mi
litar Central, sen n tamén a maior parte 
dos membros do omité Permanente do 
Buró Político (L~·: Peng, Zhu Rongji, Li 
Ruihuan, Li La qing, Wei Jiangxin). 
Non o vai ter fác' Hu Jintao, o chamado 
·a liderar o PCCh o ano próximo, ·para 
evitar o derrape ~o socialismo con pecu
liaridades chinesas e manter o Partido 
"como unha roe~ en medio dunha co
rrente impetuosaT', como acostuma sa
llen!~ ~iaug ;Z~~!~ , 
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Militares ocidentais dirixen á. represión dos presos d~ Mazar-i-Sharif 
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o Afganistán virtual vístese ·de fraQue en Bonn 
CÉSAR LORENZO GIL 

A diplomacia estadounidense 
creou un Afganistán virtual, 
que discute sobre o futuro do 
país en Bonn, Alemaña. Sobre 
o mapa de cartón, fálase de no
va constitución. No territorio, a 
Alianza do Norte divide o país 
entre os seus señores da guerra. 

Ao crebacabezas afgán só
branlle pezas, por iso non en
caixa. O país máis empobreci
do pola guerra, sementado de 
minas e sen ningún recurso 
económico en pé, ten demasia
do líderes que queren gober
nar. Na conferencia interna
cional interafgana de Bonn xa 
e colocaron algunhas posi

cións do xogo de intereses. 
Mai dentro do país, a situa
ción dista moito de estar nor
malizada. Alén da obvia loita 
contra o poder talibán no sur, 
o líderes da Frente Unida (au
todenominación da Alianza do 
Norte), comezaron unha ca
rreira polo control da terra, das 
annas e dos soldados que con
seguen sobrevivir. 

O novo gobemo afgano debe.e realizar grandes esforzos para reconstruir o país. 

En Bonn, as representa
cións dos pro-rusos da Frente, 
na figura do aínda único presi
dente recoñecido polas Na
cións Unidas Burhanudin Ra
bani, temen o ex rei Zahir 
Sbah, apoiado polos EE UU. 
Por f6ra, como favor ás orga
nizacións cívicas, participan 
os pa htúns antitalibáns do 
Proce o de Peshawar" e os 

exiliado do 'Proce o de Chi
pre' . Entre todos, tentarán 
aclarar varia cuestión : a ne
ce idade de amarrar un estado 
centralizado que re pecte to
da a etnia e coordene interi
namente o resortes político e 
ec nómic da r con trución. 
Mai e ta n gociación nace 
oxa. Non hai idea de cómo e 

producirá o de arme nin do 
xeito de paliar a mi eria extre
ma que terá que a umir cal
quera executivo que queira ac
tivar o ermo agrario e indus
trial. 

Ademais, os interese ex
teriore on moi fortes. Os ru
sos, pola calada, xa están en 
Kabul outravolta, ante o rostro 
arrubiado de ira do secretario 
de Estado norteamericano, 

Convoi da Alianza entrando en Kundu:z:. 

Donald Rumsfeld. Parece cla
ro que Moscova nunca acepta
rá que sexa a OTAN a que co
ordine· o protectorado af gán. 

Fedor a cadáver 

Por primeira vez desque co
mezou a "guerra terrorista 
contra o terrorismo", a televi
sión mostrou a única eviden
cia de calquera conflito. Malia 
o férreo control da Alianza do 
Norte e dos primeiros asesores 
ocidentais, as televisións eu
ropeas gravaron a masacre de 
máis de 800 presos talibáns en 
Mazar-i-Sharif. O correspon-

dente do ~ario inglés The 
Independent e outros recoñe-
cidos xomal stas apuntan que 
a matanza, 

1

xurdida suposta
mente a raíz dun motín nunha 
fortaleza poirenta no medio da 
nada, foi coqrdinada por mili
tares estadounidenses e britá
nicos. Ao mesmo tempo, o xe
neral Dustudi limpou a base 
de kalashnikov e cal vivo a 
bolsa de prisbneiros que fixe
ra en Kunduz 

As imaxe . dos cadáveres, 
estrados polo 1chan, sen cabeza 
ou co ventre \ rebentado, abre 
unha posibiliqade real para os 
opositores á guerra de todo o 

mundo. Disto decatouse o 
Pentágono, que ordenou o 
control dos xomalistas e "re
comendoulles" que non se 
achegasen por Kandahar.-

Esta cidade, símbolo espi
ritual dos talibáns, parece -xa 
un "Stalingrado afgán", en pa
labras de Fisk. Entre os seus 
· enfarruscados edificios resis
ten roáis de 15.000 talibáns, 
moitos deles voluntarios che
gados ao país procurando o 
"paraíso da milicia integrista 
roáis escura do mundo", tal e 
como a define o propio corres
pondente británico. Fóra, 
¡2.000 marines "carapintadas" 
sitian a cidade e estreitan o 
cerco sobre Ben Laden. 

Entrementres, Washington 
xa dá a batalla por gañada, 
alomenos no plano operativo. 
Rumsfeld lanzou varias son
das aos medios estadouniden
ses para que vaian afacendo 
ao público aos novos inimi
gos. Aínda coas barbas de 
Osama sen rabenar, o presi
dente George Bush xa acusa a 
Irak: e Somalia de poñer en 
perigo "a nosa civilización". 
O presidente ·español, ~osé 
María Aznar, xa se puxo á súa 
disposición "para o que lle pi
da o seu amigo".• 

O bombardeo das p(llabras 
MONCHOLEAL 

N a campaña do referendo da OTAN, en1986, ante a 
propaganda reiterada de que era precisa a 
integración nesa organización para contrarrestar o 

bloque dos soviéticos, ternos preguntado, en actos e 
conversas, cantos anos antes se fundou o Pacto de Varsovia. 
As respostas eran variadas. A verdade non a contestou 
ninguén: primeiro fundouse a OTAN. 

Hai análises que falan de que o 85 % das persoas se 
informa unicamente a través da televisión. E nunca hai 
debates neste medio. É moi raro topar con alguén que pense 
distinto. O povo afgano está sendo agredido con armas de 
terceira xeración. Nós padecemos outro bombardeo: o das 
palabras. Do mesmo xeito que cando aquí despiden do 
traballo, e~tán axustando~ou aplicando aflexibilizac"ión, 

....... ,,..,.........,,.._ ' 'empregaíl r.ixíme,.c'~ndo norl lles gusta o governo, -0~ 

palestinos asa~inan, os israelitas actúan con firmeza, 
sabemos que os efe e tos colaterais son en realidade matanzas, 
na Arxentina desapareceron 30.000 persoas, pero era un 
proceso, Cuba sofre un embargo e non un bloqueo, ao 
imperialismo na súa fase neoliberal chámaselle 
globalización, as axencias de noticias son árabes ou 
independentes, o que pon en marcha Wall Street é un heroi, 
nun mundo onde morren 35 mil criaturas de fame todos os 
di~s, o das torres foi a maior traxedia; en fin gañar 
presencia estratexica nun punto do planeta moi rico en gas e 
petróleo e que ten fronteira con Irán, Pakistán, China e ex 
repúblicas soviéticas, tendo perto a India e Rusia é a 
liberdade duradeira. 

Ternos acceso,·por vías alternativas, a información de 
ealiflaile .. Cbmpre espallala. + ' 1 · 

Un neno recolle area tinxida de sangue en 
Gcaa no lugar onde estoupou a bomba. 

Cinco nenes 
palestirios 
destrozados por 
unha bomba israelí 

A.N.T. 
Cinco nenos palestinos, con ida
des comprendidas entre os 6 e os 
14 anos morreron o pasado 22 
de novembro ao. estoupar unha 
bomba israelí. O suceso ocurriu 
nos arrabaldos dun campo de re
fuxiados e os corpos dos nenos 
quedaron esnaquizados e espa
rexidos varios metros á redonda. 

Milleiros de cidadáns palesti
nos, afectados polas sucesivas 
mortes de familiares e amigos, 
ao longo xa de varias décadas, 
manifestáronse clamando "ven
ganza". Representantes de Ra
mas dirixíronse a ruáis de 20 mil 
manifestantes en Gaza. 

O gobemo de Israel respon
deu ás protestas sinalando que ·a 
bomba trampa, situada no camiño 
polo que os nenos ían á escola, 
estaba nun punto que "normal
mente utilizan os terroristas para 
disparar contra o asentamento de 
colonos de Gus Kativ". + 

Rusia quere 
participar nas 
decisións da OTAN 

A.N.T. 
A idea de que a Rusia lle-interesa 
participar máis directamente na 
OTAN comeza a abrirse paso en
tre os dirixentes de Moscú. Putin 
xa afirmou que unha participación 
deste tipo sería máis beneficiosa 
que a política de acordos parciais 
cosEE UU. 

Esta idea en realidade non é 
nova. A antiga Unión Soviética xa 
propuxera a Occidente formar par
te dunha mesma estructura militar, 
antes de que se declarase en toda 
regla a guerra fría. A resposta ne
gativa de EEUU e Reino Unido le
vara á URSS a crear sete anos des
pois o Pacto de Varsovia, cos paí
ses da súa órbita. 

A nova idea forza de Putin de 
participar na toma de decisións da 
Alianza Atlántica non está rifada 
cos tradicionais intereses de Mos-
cú non só en Occidente, serrón ta
mén no leste e no sur. Así o puxo 
tamén de manifesto o ministro de 
Defensa ruso Serguéi lvanov quen 
puxo límites á colaboración coa 
OTAN, decindo que non se trata-
ría en todo caso dunha incorpora
ción militar, posto que Rusia e a ~ 
este respecto "autosuficiente", un
ha palabrar que non gostou nas 
cnancelerías occidentais .• 
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GLiardiola ou Sotomayor, vítimas dunha dopaxe 1 da que non se coñecen as orixes 

IÍB goles en propia parta tia nandralana 
CESAR LORENZO GIL 

Nos , historiais médicos do 
mun~o enteiro, a nandrolona, 
facilinente detectábel- nas aná
lises de ouriños, está á cabeza 
da lista de casos positivos de 
dopue. Mais a súa orixe e fun
cionamento non están claros. 
Entr~tanto, moitos atletas so
fren o escarnio público e po
ñen en perigo as súas carreiras. 

¿Par~ que ía tomar un esteroide o 
medipcampista catalán do Bres
cia, J osep Guardiola, con xa 30 
anos, posuidor dun xogo que non 
se hasea na forza e un brillante 
expediente? ¿Compénsalle ao 
cubano Javier Sotomayor andar 
consumindo substancias prohibi
das fogo de que fora vítima dun
ha enorme montaxe por consu
mo de cocaína hai dous anos e 
medib e estea a piques de dicirlle 
adeus á alta competición? Desde 
a lóxica deportiva e cívica, non. 
Atendendo ás normativas inter
nacionais que rexen o deporte, 
si. Alomenos, mentres non se de
most±e o contrario. 

Nos tempos nos que se esta
bleceu unha industria do deporte 
de elite e son :imitos e elevados 
os intereses por manter un tan lu
crativo negocio, chama a aten
ción que a meirande parte dos ca
sos de dopaxe dos últimos anos se 
estea¡ a dar coa nandrolona, un 
compoñente químico que axuda 
ben pouco no rendimento global e 
que, pola contra, é fácil de detec
tar en calquera análise rutineira. 

O "terror" dos "vampiros" 
chegpu a Italia. O fiscal antido
paxe:de Roma explica que os po
sitivos de Edgar Davids, Feman
do Couto, Jaap Stam ou Guar
diofa é froito "das rutinas dou
tros países nos que non hai un 
conW.ol sanitario estrito". Os me
dios ide comunicación máis in-

fluentes tentan culpar ao estran
xeiro de meter a "peste" na casa. 
O propio Guardiola sufriu o aco
so de moitos xomalistas aos que 
non lles importaba para nada a 
súa inocencia. "Para eles, xa es
tou condenado e farán todo o po
síbel para me derreter o presti
xio", explicou o xogador. 

Mais o cerne do problema da nan
drolona reside nas moitas incóg-

As chaves da polémica 
•¿Que é a nandrolona? 

· nitas científicas que existen aínda 
ao redor desta substancia. O ano 
pasado, un portavoz da FIFA ( ór
gano rector de todas as competi
cións futbolísticas do mundo), 
Andreas Herren, recoñecía que o 
mellor sería eliminar a nandrolo
na da lista de produtos dopantes. 
Para Herren, os expertos non se 
poñen de acordo para concluír co
mo se produce no organismo e os 
reais efectos sobre o cmpo. 

Investigacións moi elabora
das (como a que testou a saúde 

Pertence á familia dos asteroides anabólicos. Ten as 
mesmas propiedades cá hormona masculina testostero
na. Aumenta a síntese das proteínas e potencia o de
senvolvimento muscular. 

·• ¿Para .que se usa? 
Ao ser beneficioso na metabolización do calcio, a 

medicina utilízao para tratar a osteoporose, moi co
mún entre as mulleres menopáusicas. Ademais, é po
sitivo para recuperar musculatura en casos de pos
toperatorio, quimioterapia ou desnutrición. 

• Famosos afectados 
O lanzador de disco español David Martínez, 

campión de Europa en 1996, rematou a súa ca
rreira deportiva por causa dun positivo. Loitou du

rante anos para que se estudase 
a relación entre a carne de porco 
e o aumento da nandrolona. O 
naílador David Meca tamén su
friu unha persecución pública 
da que se tentou librar desa
fiándose a sí mesmo con faza
ñas de marca, como atravesar 
a baía de San Francisco, nos EE 
UU, ou o Estreito de Gibraltar.+ 

de 148 xogadores das ligas suí
zas) achegaron poucas luces á 
polémica. O consumo de carne, 
algúns complexos vitamínicos e 
incluso a situación de estrés dos 
deportistas facía que o metabo
lismo producise máis nandrolo
na. Non é casual que os organis
mos intemacionais vaian subin
do os límites permitidos da subs
tancia, especialmente se ternos 
en conta que moitas mulleres 
grávidas dan positivo nos con
trois deste composto.+ 

Comeza 
a carreira 
comercial 
do Mundial 
·de Xapón e 
Corea 

A.N.T. 
Co sorteo dos grupos que 
comporán a fase final do 
Mundial de Xapón e Co- . 
rea do Sur, que terá lugar 
en xuño de 2002, comeza 
este sábado, 1 de decem
bro, a gran carreira co
mercial do ano futbolísti
co. A cita asiática poderí
alle reportar á FIFA máis 
de 1.000 millóns de dóla
res. Case se xoga máis f6-
ra dos estadios ca dentro, 
vistas as cifras e a estrate
xia da organización. 

O organismo que di
rixe o suízo Joseph Blat
ter pensou armar o seu 
desenvolvimento a tra
vés do patrocinio da 
grandes corporacións. 
Para poñer s6 dous 
exemplos, a clasificación 
mundial que compara as 
esratísticas de todas as 
seleccións e decide cales 
delas están en mellor for-
1.1a chámase "lista Coca
Cola". O día do sorteo en 
Busán (Corea), presenta
rase a canción oficial do 
mundial. A intérprete es
collida é a estadouniden
se Anastacia. O espectá
culo que arroupará o de
signio do bombo está 
conducido polo grego 
Vangelis, acompañado 
das músicas tradicionais 
de K.im Duk Soo's Sa
mulNori e Kodo. Curio
samente, todos estes mú
sicos traballan para a 
Sony Music, encargada 
de editar un disco con to
das as sintonías. 

Máis perto de nó , a 
plataforma televisiva Vía 
Digital comezou unha 
promoción ao máis alto 
nivel para convencer os 
consumidores de fútbol 
que só nesta canle de pa
gamento van poder ver os 
partidos do mundial. E ta 
afirmación non parece 
exacta, se atendemos ás 
reclamacións sobre derei
tos que xa fonnulou TVE, 
propietaria dos dereitos de 
retransmisión da selección 
española. Os espectadores 
só saberemos se ternos 
que pagar para trasnoitar 
na primavera próxima. 

No estritamente de
portivo, xa se coñecen ca
les serán as cabezas de 
serie do sorteo. Alén de 
Xapón e Corea, organiza
dores; e Francia, vixente 
campiona, as elixidas fo
ron Alemaña, Arxentina, 
Italia, o Brasil e España. 
Finalmente triunf ou a te
se da FIFA, que se opuña 
a que fose México a oita
va cabeza de serie, para 
apuntalar un equilibrio 
territorial que parece es
quecer a África.+ 



A arquitectura da 
Galiza industrial 
Fonnigón e novos materiajs, utilitarismo 
nos edificios, liñas sobrias : que fuxen ·da 
ornamentación. O racionalismo chegou 
nos anos trinta a Vigo da man dos arqui
tectos da vangarda Francisco Castro, 
Xenaro de la Fuente ou Antonio Comin
ges. A exposición "Vigo¡ racionalista" 
mostra no edificio da Fundación Cai
xaGalicia con planos, fotografías e pro
xectos todos os exemplos desta corrente 
vangardista na construcción da cidade. • 

Cincuenta 
mulleres poetas 
A revista Festa da Palabra, dirixida 
por Mª Xosé Queizán, escolma no seu 
último número -16- o máis de medio 
cento de poetas que participaron ata 
agora na publicación. Poemas de auto
ras con máis de cincuenta anos de 
criación ás suas costas á beira doutras 
que forman parte <lesa nova xeración 
que xurdiu na década dos noventa.• 

Seis Identidades 
en Santiago. 
Andrea Costas, Belén qste, Roberto 
Ribao, Zoraida Marqués, : Cristina Ro
dríguez e Maruxa Femández son os au
tores da exposición Identidades, pre
sente. no Museo do Pobo Galego de 
Santiago ata o 6 de Decembro. Esta co
lección, producida polo Centro de Estu
dios Fotográficos para a Fundación 
Caixa Galicia, xa estivera presente na 
Fotobienal do 2000. Sería de desexar 
que Caixa Galicia ti.vese a xentileza de 
mostrala nas demais cidades galegas.• 

Encabeza a lista de novidad~ parét"tY'Nacta.I ,,:, 

O número máxlco 
. ¡ 

A 
preocupación do mundo da cultura 
seguiu polarizada pola decisión da 
Academia. Un amplo grupo de es
critores decidiu o pasado ,sábado 

24, tras unha reunión en Santiago, .participar 
na campaña de apoio á normativa de consen
so. Nesta semana Telefónica anuncia que tres 
museos de arte -contemporánea poderán dis
frutar da súa colección que conta con picas
sos, tapies, juan grises e chillidas. Lamenta~ 
belmente o CGAC non é un dos escollidos. 

de Hepta 

•
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Entre as boas noticias, a de Xurxo Alonso: o 
escritor de Vilagarcía f oi o gañaqor do Pre
mio de Poesia J ohán Carballeira que organi
za o concelfo de Bueu. O poemário galardo
nado leva por título Onde viven os saqueadores 
de naufraxios,. Por outra parte, anúnciase estes 
dias a publicación dunha biografía de Manu 
Chao. Trátase dunha traducción ao galego do 
orixinal italiclnº· A edición completarase con 
textos de Xurxo Souto e Xosé M. Pereiro que 
repasan a relación do artista con Galiza. + 
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Sete músicos pintados de sete cores 

1 • ' lfl "., " 

Berrogüeto presenta Hepta, o principal lanzamento da tempada 
c.v. 

O dia 12 de decembro preséntase no Centro Galego de Arte 
Contemporanea de Santiago Hepta, o terceiro disco de Be
rrogüeto. Un número máxico para sete músicos que se apre
sentan pintados das sete cores na portada do que será o lan
zamento musical da tempada. Mercedes Peón volve na sua 
colaboración con Skyedance e desde Galiza prodúcese músi
ca arménia e o flamenco de Miguel Sánchez El Canijo. Se
rán os novos títulos para o mes no que máis discos se venden. 

O éxito dos seus anteriores dis
cos Navicularia e Viaxe por Ur
ticaria, f ai que a expectación ro
dee á saida do 
terceiro traballo 
de Berrogüeto. 
Hepta será 
apresentado o 
dia 11 en Ma
drid e o día 12 en 
Compostela cun
ha campaña de 
promoción de 
grande calado, 
inusual na música 
galega. A discográ- 1 

fica Boa-Music arte-
llou, por exemplo, un concurso 
na rede no que os participantes 
optan a unha invitación dobre 
para asistir a unha das duas fes
tas de presentación -en Madrid 
ou Compostela- e a un disco asi
nado polos compoñentes se res
ponde á pregunta de cal é o nú
mero máxico arredor do que xi
ra o novo proxecto do grupo. 

Sete, terán que responder os 
participantes para facerse co 
premio, o número máxico que 
dá nome ao álbun e que se co
rresponde coas notas musicas, 

as cores básicas, os pecados ca
pitais ou o número de compo
ñentes da agrupación. O novo 

traballo móstrase 
cun coidado de
seño gráfico no 
que colaborou o 
creador francés 
Georges Rous
se, coque o gru
po participou 
nunha interven
ción artística na 
fábrica de cerá
micas de Sar- · 
gadelos e que 

coincide con Berrogüeto na 
filosofía de crear novas obras 
conservando "unha estructura 
ou esencia tradicional". 

O músico Quim Farinha ex
plica as connotacións máxicas 
que, ao seu ver, rodean o nace
mento deste novo disco: "Sete 
cores, unha por cada un de nós, 
cobrian as nosas caras, a sua in
tervención (refírese á de Rous
se) prolongouse ata completar 
un total de sete días, o dia sete 
do mes sete ás sete da tarde fi
xemos a presentación baixo o 
nome xenérico de Hepta que 

Ledo Andión dirixe 

quizais, non o 
sei, teña sido 
unba casuali
dade máis" . Se 
en Viaxe por 
Urticaria as ca
ras dos músicos 
aparecían cu
bertas de barro, 
agora en Hepta 
volven a cubrir 
os rostos, neste 
caso, botando man 
cada un dunha das sete cores 
como imaxe do novo disco. 

Mercedes Peón 
con Skyedance 

A saida de Hepta é a grande no
vidade para o mercado galego 
nunha época na que as grandes 
disGográficas apuran as campa
ñas publicitarias -en especial de 
traballos recopilatorios- de cara 
á campaña de Nadal. Non habe
rá neste último mes do ano gran-

des novidades pe
ro continuarán a 
ecoar os últimos 
traballos de Su
sana Seivane Al
ma de buxo, de 
Fia na Roca, 
Contravento, 
ou de Mercedes 
Peón, Isu.é, que 
continúan pro
tag o nizando 

concertos de presentación dos 
seus discos. Mercedes Peón che
gará de novo nestes días aos 
puntos de venda pero non como 
protagonista dun 
novo traballo se
nón pala sua co
laboración no 
disco Skydance 
en concierto (Re
sistencia) que re
colle a última x:ira 
do grupo. Xunto a 
Mercedes Peón 
participan no disco 

de Skydance, Hevia, Kepa Jun
quera, Mikel Laboa, Tejedor, 
Oreka Tx e J oxan Goikoetxea. 

As navidades de Clave 

Xunto estes discos, o mercado 
de Nadal atopará tres novos tra
ballos musicais que se producen 
baixo selo galega. A discográfi
ca Clave Record asina o álbum 
Escenas Latinas de Eduardo 
Noguerales e Alberto Vtlas. Tu
ba e piano de dous músicos que 
interpretan un repertorio com
posto por obra de Paul Hide
rnit, Bruce Brougton, Enrique 
Crespo ou Rachmaninoff. Feíto 
singular será o disco de musica 
armenia de finais do éculo XIX 
e comezo do XX a cargo do 
trio Amo Babadjanian compo -
to pola pianista armenia Marina 
Shamagian -profesora do con
servatorio de Compostela- o 
violinista Rubén Gazarian e o 
violonchelista Levan Muradian. 
Co selo galega verá tamén a luz 
o prirneiro disco do guitarrista 
flamento Miguel Sánchez ' El 

Canijo". Thalisma 
anúnciase co
mo mestizaxe 
do flamenco 
con o u tras 
músicas como 
o funkie, as 
percusións 
africanas, os 
sons ambient 
indues ou o 
rap.+ 

o primeiro documental sobre a Rapa das Bestas 
Con esta fita rexorde Nós. Productora Cinematográfica Galega 

P.B. 
O director Xosé Luís Ledo An
dión converteu unha viaxe con 
tres cámaras dixitais á serra da 
Capelada (Cedeira), os montes 
de Sabucedo (A Estrada) e San
to Tomé-(0 Valdouro) nun fihne 
documental de 56 minutos que 
percorre todos os aspectos da 
tradicional festa da Rapa das 
Bestas. É o rexurdimento, des
pois de dúas décadas de inactivi
dade, de Nós. Productora Cine
matográfica Galega, a empresa 
audiovisual fundada en 197 6 
polo cineasta Carlos Varela. 

Cada un dos tres "curros" 
que o director escolleu como es
cenarios para· a rodaxe <leste do
cumental ten as súas propias ca
racterísticas pero Wl mesmo fío 
conductor. "As espectaculares 
pelexas de garañóns da Capela
da, o traballo dos aloitadores de 
Sabucedo e as grandes galopa
das de cabaleiros polos montes 
do Cadramón no Valadouro son 
as distintas expresións dun úni
co feito, a escenificación da loi
ta entre o home e a besta, que a 
pouco que se aprofundice, deixa 
ao descuberto un indubidábel 

respeito mútuo. E como un xo
go no que ceden as dúas par
tes", comenta de maneira apai
xoada Xosé Luís Ledo Andión. 

O documental inclue a bús
-queda de bestas polo monte e o 
seu traslado aos curros, momen
tos e situacións que permanecen 
ocultos ao espectador e que son 
precisamente, segundo explica o 
director, os que levan implícitos 
os aspectos roáis auténticos e 
definitorios da festa. "Hai unan
tes e un despois da celebración 
-insiste- e iso escapa a ollada 
do turista"._ Por esta razón, a 
equipa, composta por tres cáma
ras e dous axudantes, dous espe
cialistas de son, unha directora 
de producción, unha anotadora e 
o propio director do fihne convi
veu CQ proceso de preparación 
das "rapas" e acumulou máis de 
oitenta horas de gravación. 

"Este tema sempre se tratou 
superficialmente -engade Ledo 
Andión. Como unha festa onde 
se barbarizan todos os cabalas. 
Pero a Rapa das Bestas é moito 
máis. Eu, inicialmente, incluía no 
guión unha aproximación históri
ca, per? o evento ten tanta forza 

Xosé Luís ledo. 

en si mesmo, que cando empecei 
a coñecelo decid.fu variar o es
quema orixinal e eliminar todo o 
material de arquivo. Mantiven só 
alguns apuntamentos históricos e 
indubidabelme:µte todo o que en
tronca coa máis profunda cultura 
galega de traballo en común, de 
contacto coa natureza, de reafir
mación do individuo e do gru
po ... Por outra banda como pri-

A. PANARO 

meiro proxecto dunha producto
ra ten a avantaxe de ser visual
mente impactante". Entre as per
soas que recuperan agora esta 
empresa (Nós), co mesmo neme 
e o seu constructivista anagrama, 
figuran o proprio Ledo Andión, e 
tre.s antíguos socios: a viuva de 
Carlos Varela, Nemesio Barxa e 
Cipriano Jiménez. 

A música é orixinal de Elías 

Quiroga e o documental e tá ro
dado nun formato panorámico 
(16:9). "O vídeo dixital ademai 
de abaratar os custes de produc
ción, ofrece unha calidade de 
imaxe igual ao celuloide -expli
ca o director. Imaxina gravar 18 
horas en celuloide, ¡sería unha 
ruina!. Co vídeo dixital, despois 
de cada xornada, chegabamos 
ao hotel e podíamos ver o que 
gravaramos, correxir defectos 
para o día seguinte. Ademais o 
formato panorámico era o roáis 
apropiado porque na maioría 
das veces xogamos con espa
cios moi abertos, moi grandes" . 
"Bestas" contou cun orzamento 
de 93.156,88 euros (15 millóns 
e medio de pesetas) e estréase o 
venres 7 no Salón Teatro de 
Santiago. Para asistir ao acto é 
necesario dispor de convite, asi 
que os interesados terán qpe es
tar pendentes <lo seu pase pola 
TVG, propietaria dos dereitos 
da versión orixinal en galega. 
Cos creadores do documental 
xa contactaron ademais o pro
grama A noite temática, de La2 
de TVE, a canle Documanía e 
unha televisión alemana.+ 
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VíTOR VAQUEIRO \ 

Naturalmente: calquera 
persoa cun mínimo de sensi
bilidade e capacidade de su
frimento, debe sentir no seu 
interior un vertixe polos case 
dez mil mortos que deitou o 
atentado do once de setem
bro, vixésimo oitavo 
aniversario, por certo, do 
golpe de estado de Pinochet. 
Porén, perante esa conxuntu
ra, un tampouco non pode 
deixar de lembrar que, 
segundo dixo o poeta, hai 
mortos de primeira, de 
segunda e mortos que non 
teñen onde caer-se mortos. 
Porque os media teimaban, 
na inocencia das mortes e, 
mentres, eu Jembraba un 
titular de Life, poucos meses 
despois do fungo de 
Hiroxima: os soldados teñen 
mozas a esgaJJa, mais pouco 
dfüelro. Eu lembraba as 
palabras de alguén moi pou
co suspeltoso de anti-ameri
canismo, o senador Fulbrigth, 
cando referindo-se ao 
Vietnam que sufría sinalaba 
que Saigón mudou nun 
bordel norteamericano e, pa
ra viviren, miles de vietnami
tas viron-se na obriga de po
ñeren as súas fillas a trabal/ar 
como prostitutas e, eu vf a o 
derrubamento das torres xe
meas e segura a reftectir nas 
palabras do presidente 
Truman cando afirmaba que 
non, non Jaio dar a orde de 
botar a bomba atómica sobr, 
Hiroxima, mais comezo a es
tar canso e amolado de tod 
estas histórias wlacrlmosas!!! 
(son eu quen pontúa), 
porque, ao cabo e ao resto, 
como o tango, cen mil 
mortos nipóns, non son nada 
á hora de impór a vontade 
de América, a quen Deus 
abenzoe, pois Alá é-lle 
esquivo. E, perante de min, 
as torres derrubaban-se, unha 
vez após doutra, e eu pensa
ba nos corpos de mexicanos 
mortos no ano seis do século 
pasado, cando a invasión do 
gringo rernatou coa greve de 
mineiros afogando-a no san
gue c;te todos e cada un 
delesl :eftectfa en Sandino, e 
na fal~truada verde da CIA e 
de Cedillo contra Lázaro Cár
dena$, nos mortos, nas 
viúv~, nos orfos e na dor 
que deitaron as invasións de 
Nicaréfgua, de Cuba, de Gre
nada, \de México, de Colom
bia e ~a República Dominica
na, d~Honduras, de 
Guate ala, sen esquecermor 
as an ións dos territorios de 
Loulsi~na, Texas, Florida, No 
vo M&ico, California, Arizo 
na, Ndvada, Utah e Colorado 
que eran mexicanos, porque 
os xigantes adoitan construir
se sobre a apropiación inde
bida, s~n esquecermos os 
milleiros de desaparecidos 
que o apoio aos ditadores 
chileno~ e arxentinos xerou e 
a dor il')suportábel que 
atravesou o continente desde 
a Terra do Fogo a Maracaibo 
e sigo a reflectir e penso que 
esa dor e eses mortos eran 
tamén humanos e, decidida
mente, hon é Ben Laden o 
único asasino. + 
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Impresa unha serie erótica inédita do autor 

Gravados de Conde Corbal 
~ . . 

nos que o sexo, e para v1v1r 
A.N.T. 

A publicación da serie de gra
vados eróticos de Xosé Conde 
Corbal, en edición numerada 
e co título de 6 Gravados, 
xuntou na Fundación Euge
nio Granell en Santiago a 
admiradores, amigos e fami
liares do pintor pontevedrés. 

Dende unha mesa na que esta
ban Margarita Escuredo, viuva 
do pintor, e Isaac Diaz Pardo, 
vice-presidente da Fundación 
Granen, Xosé Luis Méndez Fe
rrin describiu este feixe de gra
vados inéditos, que son unha 
sorpresa mesmo para algúns 
amigos íntimos do pintor, co
ma un traballo expresionista, 
ximnástico, xestual e rabelesia
no. Para o autor de Con Pólvo
ra e Magnolias, as pranchas de 
Conde están dentro da impor
tante tradición do gravado ga
lega, ás veces postergada, na 
que se xuntan a pericia do téc
nico e o xénio de autor. Falan
do do contido da serie, Ferrín 
dixo que non eran un ars 
amandi, "non explican o que 
hai que facer pero contan o que 
pasa no sexo, cun erotismo non 
patético, distinto do que exalta
ron o cine e a arte donoso tem
po, coa intención de asustaren 
aos receptores: o sexo ocupa 
nos gravados de Conde o lugar 
que ten que ocupar. Xa está ben 
de Romeo e Xulieta: o sexo 
non é para morrer senon para 
vi ver e para gozar". 

Conde Corbal form.árase 
como artista -segundo lem-

Isaac Díaz Pardo, Margarita Escuredo e X.L. Méndez Ferrin presentan a serie de grabados de Conde Corbal en Santiago. 

brou Ferrín- na Pontevedra 
progresista, activa e dinámi
ca da véspera do golpe de Es
tado do 36, de alcalde comu
nista, así como no rego da 
avangarda dos anos 20 que 
coñece despois en Ourense. A 
vocación de cronista de Con
de continúa o didactismo grá
fico de Nós nunha liña expre
sionista e xestual coa que non 
deixa nengún rexistro por 
abordar: o monumental, con 
textos de Vicente Risco, na 
serie El Ourense perdurable, 
e a paisaxe nos gravados pu
blicados na prensa; a doma, 
as gamelas, os galeóns, as 
bucetas, os aveños de mar e 

terra e as personaxes. 
A técnica personal do pin

tor acae aos novos procedi
mentos de impresión en rotati
va o que lle permite a transmi
sión de gravados sobre feítos 
de actualidade. "Pero a Conde 
Corbal non lle bastou cos hu
manos e foi buscar materia pa
ra os seus gravados na flora e 
na fauna". Unha plástica que se 
f ai entomolóxica nos insectos 
do país, non considerados pola 
educación convencional pero 
que o presentador compara en 
importáncia para a inspiración 
coa outra fauna á que a infor
mación dominante concede im
portáncia principal. + 
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De nenos e asasinos 
Publícarise 
os premios Manuel Murguía 

Titulo: Tecendo panos. 
Autores: A. Alvarez Cáccamo, X.L. Alva
rez, M. Riveiro Loureiro e D. Pérez Iglesias. 
Editan: Laiovento. 

De prémios irnos falar hoxe, 
dos catro discursos premiados 
nas VII e VIII convocatorias do 
Certame de Narraci6ns Breves 
Manuel Murguía. Certan catro 
porque en ambas e dúas convo
catorias foron premiados, ex ae
quo, dous di~cursos, da autoría 
de Alfonso Alvarez Cáccamo e 
Xose Luís Álvarez Pérea (os da 
VII) e de Manuel Riveiro Lou
reiro e David Pérez Iglesias (os 
da VIII). Cadran ademais dous 
discursos que versan sobre a in
fancia e outros dous que teñen 
como centro gravitacional a 
ameaza asasina da dictadura. 

Despois das palabras limia
res de Henrique Rabuñal, dare
mos comezo á leitura por "Ca
nis fugit", de Álvarez Cácca
mo. Sabido que na súa literatu
ra ten un lugar preferente o hu
mor. Acharemos aquí o que 
agardamos: unha narración ha
bilidosamente hwnorística, sen 
renunciar a unhas pingas de hu
mana melancolía, nen á crítica 
social que se agacha detrás de 
cada aparente efecto. As peripe
cias de Eu (Eulóxio, o protago
nista e narrador que mide o 
tempo por cans) provocarán 
moitos sorrisos. Sen embargo 
este tipo de escrita non subordi
na todo ao efeito, cando menos 
non sempre. Detrás de todo hai 
unha palp,ábel crítica aos usos e 
costumes sociais no franquis
mo. Con todo, a acción desen
volvida en "Canis fugit" ten 
bastante de lugar común. Unha 
dosificación máis severa dos 
recursos caricaturescos propor
cionaría un ritmo menos lento. 
Pero a súa lectura é o que pre
tende ser, agradábel. Por certo, 
este "Canis fugit" pode lerse ta
mén formando parte dos "Con
tos mamíferos" (Laiovento) 

A seguir vén Xosé Luís 

CANTINA 
MEXICANA 

Álvarez Pérez, autor galardoa
do nos Certames de Poesía do 
concello de Mos (1999) e da 
Universidade de Vigo ( 1998 e 
1999). Súa é a autoría de ·"O 
amencer". A infancia toma ou
tra volta a ser o centro do dis
curso, esa infancia das tímidas 
primeiras descubertas sexuais. 
Pero baixo unha estratexia na
rrativa totalmente diferente, 
pois aquí o relato componse de 
doce secuencias que seleccio
nan os centros narrativos. Con
sérvase a melancolía e tamén 
se manteñen o narrador prota
gonista e o autoritarismo ( an
tes, propio da sociedade, agora 
representado pola figura do 
pai). Non se renuncia tampou
co ao sorriso, pero agora pro
vocado pola distinta e peculiar 
percepción da realidade que te
ñen os cativos, esa filosoña, 
esa lóxica natural que tanto 
sorprende aos adultos e que do
ta a este discurso de densidade 
semántica notábel. Un discurso 
no que a vontade estilística é 
moi clara, facilmente visíbel na 
sangría coa que, de vez en vez, 
remata os parágrafos e que non 
é raro se deba á vocación poé
tica do autor. Salientemos ta
mén a configuración das perso
naxes femininas, sobre todo a 
da nai, a da tia e a da amiga. 

Dous países, 
dúas dictaduras 

Na VIII convocatoria foron 
distinguidos "O rio da tristura", 
de Manuel Riveiro Loureiro, e 
"Sámago fascinio", de David 
Pérez Iglesias; ambos compar
ten as atmósferas aterradoras 
que xeran nos homes compor
tamentos nada humanos. "O rio 
da tristura", lévanos a unha xe
ografía moi pouco visitada po
las letras galegas: Chile. O na
rrador realiza un exercicio me
morístico no que lembra ao seu 
pibe, asasinado por allendista e 
sepultado nas augas frias do rio 

Alfonso Álvaraz Cáccamo foi premiado ex aequo con X.L Át-1'9Z Nrea no VD 
Certame ele flfarracións Breves Manuel Murguia. 

Mapocho, as mesmas augas lingua ocupa un destacado lu-
que contemplan o deambular gar. 
pensativo do narrador. Augas David Pérez Iglesias, bon 
ás que tamén vai dar o corpo do poeta e bon narrador pero que 
compañeiro de Floren, Mauri- moi pouco se prodiga, é o au-
cio Montalvas, tor que, con "Sámago, fasci-
pertencente a Humor e nio", pecha o volume. Lévanos 
un estamento á Guerra Civil, ás consecuen-
socioeconómi- horror cias do alzamento franquista. 
co no que se campan O protagonista non é exacta-
m ate ria 1 i z a por estas mente quen vai tecendo a his-
esperpen tica- páxlnas toria a partir dos diferentes re-
mente a fractu- latos que iluminan a súa pescu-
ra social. Unha que talan da. O auténtico protagonista é 
vez máis, sa- da Teixeira, Silvosa, O Torto da 
lientemos outra Infanda e Mortes, un ser ao que o adxec-
personaxe fe- das tivo hwnano lle é totalmente 
minina, a nai descoñecido, asasino sen es-

dJctaduras de Mauricio, crúpulos, difamador e usurpa-
creada cunha dor. Non o humaniza nin o fei-
economía de · to de saberse un instrumento 
recursos que a fai dobremente máis da crueldade fascista, un 
impactante. É, o de Manuel Ri- instrumento da "depuración" 
viero Loureiro, un discurso no que o franquismo practicou so-
que a xustiza se mestura coa bre quen lle conviña ou non lle 
barbarie, nffque a razón e a so- era fiel e escravo. A denuncia 
lidariedade deixan lugar á sen- de como o fascismo franquista 
razón e ao egoismo; e onde a botou man de mentes simples, 

primitivas, e facilmente mane
xables, resultan tan estarrece
dora como os tristes feítos que 
debían levar a cabo para cum
prir a misión encomendada. O 
Silvosa é consciente do seu 
destino tráxico, non dá tapado 
tanta morte porque el mesmo a 
sementa, el mesmo desfai o lu
me da vida que quenta os seus 
osos avellentados e frios. Iso 
non o desculpa, non hai des
culpa posíbel, só a morte re
matará con todo. Non remate
mos sen mencionar o xogo de 
símbolos que atravesa "Sama
go, fascinio", a neve, o lwne, 

·v Vi~- ·· · .... '. " . ::: . . ~. . 
CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA) 

· sempre o exterior, e o interior 
esmorecendo, o frio; e a lin
gua, en palabras de Rabuñal: 
"... "ricaz, enraizada no coñe
cemento do país que destila o 
texto" (pax. 11 ). • 
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Literatura 
post-mortem 
Non para o xomalista e escri
tor X. A. Xesteira, que 
ademais de ter nas librarlas a 
novela Blues da ria, asina 
Acompáñoo no sentimen-
to, un com
pendio de 
relatos ao 
redor da 
morte. Ou, 
para ser 
máis 
exactos, 
sobre as 
reaccións hu
manas no 
momento 
final. Ironia e 
retranca para 
abordar diferentes sucesos: o 
protagonizado por tres amigas 
que deben espallar as cinzas 
dunha cuarta muller, o que 
trata da aparición de dous 
cadáveres 
"intercomunicados", a intriga 
dun hosteleiro que decide aga
char un morto no seu estabele
cemento ou a perda das cinzas 
dun emigrante nalgun 
aeroporto. Está publicado en 
Xerais.+ 

Relatos 
do Balxo Mlño 
Ven precedido o primeiro 
libro de Roque Cameselle de 
moitas 
louvanzas 
mália a 
sua xuven
tude. O 
Pausiñas, 
editado por 
Galaxia, é 
un libro de 
relatos am
bientados 
no Baixo 
Miñoe 
asinados por este viciño de 
Tui de 20 anos. A emigración 
e a guerra do 36 inspiran moi
tos dos textos, nos que Came
selle bota man da tradición 
oral da comarca na que reside. 
Estudante de Comwúcación 
Audiovisual, o autor dirixiu a 
curtametraxe Soldado sen for
tuna, seleccionado nos 
festivais de Lorient e Brest. • 

Do que chaman 
pubertad e 
Chegan tres propostas da 
editorial Sotelo Blanco para 
leitores de doce ano~ en <liante. 
Tucho é o protagonista de En, 
coma sempre, 
un libro de 
Candi do 
Casal que 
analisa o 
paso dos 
nenos ao 
mundo dos 
maiores. Da
vid Durán 
asina Ciclo 
bis, páxinas 
nas que Xúlia 
se enfrenta ao 
tem'bel feito 
de "converterse nunha muller". 
Diferentes aventuras teñen 
lugar en O cazador de trolls, 
novela na que os míticos 
monstros fan aparición e da cal 
é autor Luis Seixido.,t 



Escribir 
despois de Auschwitz 
Dúas antoloxías de Paul Celan 

Título: Sete rosas máis tarde. Antología p6-

etica / A morte é urna flor. Poemas do esp6lio 
Autor: Paul Celan. 
Editan: Livros Cotovia (Lisboa). 

Contra a metade dos anos 60 o 
célebre aserto de Theodor W. 
;\domo "escribir un poema 
despois de Auschwitz é unha 
barbaridade" sufriu unha recti
ficación polo propio Adorno. A 
persi tencia e altura poética da 
obra de Paul Celan, por recupe
rar a memoria a través da pala
bra e o ilencio, foron a causa 
de tal rectificación. 

Paul Celan (Czemowitz, 23 
de Novembro de 1920, París, 20 
de Abril de 1970) é o poeta que 
máis notables influencias verte 
na ppesía dos últimos corenta 
anos e indiscutidamente o me
llor poeta alemán da posguerra 
xunto a Ingeborg Bachrnann. 
Pertencía á minoría xudea de 
expre ión alemana (a lingua dos 
asasinos do seus pais), da que 
nunca renegou. Pero ademais 
era un gran poliglota Á parte do 
alemán dominaba o romano o 
yiddish, ruso inglés, francés, 
italiano e portugués, o que lle 
permitiu acceder aos máis di
versos poetas dende a súa lin
gua de creación e converterse 
no traductor dos mesmos. So
freu primeiro o antisemitismo 
de entreguerras do que non esti
vo exenta Romanía, para logo 
perder aos seus pais nun campo 
de concentración na ocupación 
alemana: "Álamo, a tua folha
gem e preita branca para dentro 
da e curidáo./O cabelo da min
ha mae nunca chegou a ser 
branco' . Finalizada a guerra fu
xe dende a Unión Soviética ata 
recalar en Francia onde iniciara 
e tudio de medicina antes da 
guerra. O seu oficio de traductor 
e de profesor de literatura ale
mana na École Normale Supe
rieure así como o seu recoñece
mento como poeta palían algo a 
súa in atisfacción existencial. 
Persoa con violentos conflictos 
persoais -pagaría a pena ler a re-

centemente publicada corres
pondencia entre el e a súa mu
ller Gisele Letrange-, graves 
crises depresivas e deterioro fí
sico, motivaron que dera fin aos 
seus problemas suicidándose 
dende a Ponte Mirabeau en Pa
rís. Aínda non cumprira os cin
cuenta anos. 

Encadrado dentro dos poe
tas herméticos, coma Emst 
Meister e Nelly Sachs, en apa
rencia este hermetismo non 
facilita o entendemento da súa 
lectura. Fronte a isto o propio 
Celan declarou: "Siga lendo. 
Abonda con ler e reler, e o 
sentido aparecerá por si só". 
O certo e que Celan, que bebe 
tanto <leste hermetismo como 
da cabala, vai 
construír o seu A 
universo poéti-
co á sombra segunda 
dos grandes antoloxía 
poetas román
ticos alemáns 
(Holderlin, 
Novalis, 

rec.olle 
poemas 
persoals 

Kleist), poten- que o 
ciando cada 
vez máis unha 
depuración lé
xica e metafó
rica que levan 
o poema case 
que ao enmu
decemento, 

autor non 
qulxo 
editar en 
vida 

porque para Celan un mundo 
novo require dunha nova lin
guaxe, tan esixente coma o 
seu compromiso vital: "Só po
do ter a felicidade se podo 
elevar o mundo ao puro, ao 
verdadeiro, ao inmutable". 

As dúas presentes antoloxí
as, Sete rosas mais tarde e A 
marte é urna flor, están a cargo 
de Joao Barrento e Y. K. Cente
no. Na primeira selecciónanse 
poemas dos libros que o autor 
editou en vida: Papoila e me
mória, De limiar en limiar, 
Grelha de linguagem, A rosa de 
ninguén, Sois desfiados por ci
tar os máis representativos. Ca
be salientar neste libro a presen-

cia do poema "Fuga da morte" 
obra mestra de imprescindible 
lectura pola fondura de emotivi
dade que suscita: "Leite negro 
da madrugada bebemo-lo ao en
tardecer/bebemo-lo ao meio-dia 
e pela manha bebemo-lo de noi
te/bebemos e bebemos/cavamos 
um túmulo nos ares aí nao fica
mos apertados/Na casa vive um 
homen que brinca com serpen
tes escreve/escreve ao. anoitecer 
para Alemanha os teus cabelos 
de oiro Margaret/ ... ". A segunda 
antoloxía recolle poemas perso
ais que o autor non quixo editar 
en vida, pero non por falta de 
cualidade poética, senón por 
pudor. Trátase de poemas ínti
mos e debemos aclarar que Ce
lan non é un poeta confesional, 
o seu e máis a metafísica. Poe
mas por outro lado menos ela
borados que permiten ver a cha
mada cociña do escritor. N algún 
deles pon en dúbida ironica
mente o seu suposto hermetis
mo: ''Na verdade:/Os pequenos 
herméticos calam-se/os 
grandes herméticos 
rosnam,/tu és um/que 
lhes passa/ao lado/tu 
és um/que lhes pas
sa/a fronte." Os ~ -
dous libros coñtan cun i.Íltere
sante estudio no limiar o que é 
de agradecer, pois clarifican 
moitos puntos para lectores non 
iniciados na obra de Celan. 

Quixera engadir que Alva
ro Cunqueiro tamén traduciu 
por primeira vez ao galego 
dous poemas de Celan, non 
tendo novas de outra traduc
ción, porén invito as casas 
editoras a levar ao noso idio
ma algún dos libros de Celan, 
calquera, para seguires ano
sando a este autor. 

Non podo máis que rema
tar como comecei citando a 
Adorno, que fuo tamén as sú
as "reflexións dende a vida <la
nada", porque resumen perfec
tamente o dereito a amasar a 
dor que é a fin de contas parte 
do código ético e poético de 
Paul Celan: "O sufrimento pe
renne ten tanto dereito a exte
riorizares como o torturado a 
berrar; por iso, hai que consi
derar como falso que despois 
de Auschwitz non se poida es
cribir xa poesía". • 

ADOLFO BOADO 
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TABELA DAS LETRAS 

FICCIÓN 
l. CONTOS DA CORUÑA. 
Xurxo Souto. 
X erais. 

2. TEORÍA DO CAOS • 
Marilar Aleixandre. 
Xerais. 

3. TR.ILOXÍA DOS TRISTES. 
Xosé Carlos Caneiro. 
Galaxia. 

4. As HORAS SUCIAS. 
J aureguizar. 
X erais. 

5. Só OS MORTOS SOTERRAN 
OS SEUS MORTOS. 

Arturo Lezcano. 
Galaxia. 

NON FICCIÓ~ 
l. LITERATURA GALEGA. S. XX 
Vários autores. 
A Nosa Terra. 

2. A CARREIRA DO SALMÓN. 
Suso de Toro. 
X erais. 

3. A MEMORIA DA NACIÓN. 
Camilo Nogueira. 
Xerais. 

3. 0 GALEGO (IM)POSÍBEL 
Valentim Rodrigues F. 
Laiovento 

5. PoLA LIBERDADE. A LOITA 
ANTIFRANQUISTA DE Luís 
COSTA. 

Juan Garcia Durán. 
A Nosa Terra. 

Librarlas consultadas: 
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra). 

Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense). 
1 
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Poetas 
suicidas. de 
AnaRomaní 
Catro poetas suicidas é o 
título da proposta de Ana 
Romaní no pub Dado Dadá 
de Santiago do 26 de 
novembro ao 3 de 
decembro. Corenta minutos 
de_ recital no que Ana 
Romaní se convirte no eco 
de Marina Tsvietaieva, 
Sylvia Plath, Anne Sexton e 
Florbela Espanca, 
escritoras que exerceron a 
violencia contra si mesmas. 
"Son catro, pero son moitas 
máis", di a poeta e 
directora do Diario Cultural 
da Radio Galega que · 
subliña o carácter radical 
destas escritoras que · 
"racharon moldes, crebaron 
certezas, tomaron a 
palabra".+ 

Antón Tovar, 
flllo 
predilecto 
de Ralrlz 
de Velga 
A partir do domingo 2 de 
Decembro Antón Tovar 
será filio predilecto de 
Rairiz de Veiga. O concello 
honra o poeta con este 
título, co descubrimento 
dunha placa na súa casa 
natal, na parroquia da 
Pereira, e coa inauguración 
da biblioteca municipal co 
seu nonie. Alí estarán 
Carlos Casares e o 
catedrático de língua e 
literatura Delfin Caseiro. 
Todos os actos teñen lugar 
pola mañá e o programa de 
actividades inclúe unha 
lectura de poemas de 
Tovar.• 

Vlvelro 
homenaxea 
a Hernán 
Naval 
O Teatro Pastor Díaz acolle o 
domingo 2 de decembro unha 
homenaxe a Hernán Naval, o 
músico finado que dirixira a 
Banda Municipal de Ribadeo. 
Serán os integrantes desta 
formación xunto cos da banda 
de Viveiro os que lembrarán a 
súa figura. Están 
acompañados de 
representantes da Asociación 
Amadores da Música, da 
Federacións de Asociacións 
Culturais Galegas e do tamén 
músico e compositor Paulino 
Pereiro. Os actos de 
lemprap'Aa.:.tts.tán prganizados 
pola agrupación Sementeira. • 

BANDA DESEÑADA 

¡Alteradas, a moita honra] 
A debuxante Maitena 
reune os seus retratos das neuras femininas 
íitulo:Mujeres alteradas 

Autor: Maitena. 
Editan: Lumen. 

A debuxante arxentina Maitena 
propón un test antes de que vos
tede abra as páxinas dalgúns dos 
seus cinco albumes editados bai
xo o título Mujeres alteradas. Se 
a vostede lle contan que o seu 
home está enganándoa, ¿non o 
ere, queima todas as suas cami
sas e pártelle unha cadeira na ca
beza ou intenta conversar con 
él? No caso de que se separe e a 
súa ex parella case cunha das sú
as amigas, ¿ envíalles un bonito 
regalo aproveitando que coñece 
os gustos dos dous, fala con ca
da un por separado para poñer 
ao outro a feder, ou intenta ligar 
co pai dela? Por último, a sua re
gla é regular pero este mes ten 
. un retraso, ¿;pide hora no xine
cólogo, sube trece pisos pola es
caleira roáis de 
cuarenta veces 
ou bota unha 
gargallada? Se 
as respostas 
afirmativas son 
as segundas é 
vostede definiti
vamente unha 
muller alterada. 

Non 
considera 
que as 
súas 
mulleres 
sexan 
Mafaldas 

Pero non se pre- xa 
ocupe, a arxen- _ ... _adas 
tina Maitena MCUt• • 

"Máls ben asegura que non 
hai antídoto serían 
contra a altera como 
ción e que, ade- Susanlta". 
mais, "non está 
tan mal". · 

A Maitena 
coñecémola polas suas histo
rietas publicadas nun domini
cal, que son as que van reunin
do os volumes editados por 
Lumen. Na Arxentina asina un
ha viñeta diaria no xornal La 

. Nación. Esta debuxante, que 
conta como foi atraída polo 
punk: na mocidade, verque nas 
tiras as neuras de mulleres en
tre vinte e corenta anos, desde 
á espera do amor definitivo ata 
a anguria polos quilos de roáis. 
Non considera que as súas mu-

lleres sexan Mafaldas xa me
dradas. "Máis ben serían como 
Susanita que a estas alturas es
taría catro ou cinco veces sepa
rada, esperando atopar o amor 
da sua vida, torturada polos 
problemas dos fillos e sempre 
correndo dun sitio a outro. Ma
falda non viviría estas situa
cións; ela estaría nalgun frente 
combativo e ocupándose dou
tras cousas". 

As poboadoras das viñetas 
de Maitena son de todo menos 
misteriosas; a debuxante reivin
dica a necesidade de tenrura, a 
preocupación por "asuntos que 
o feminismo nunca aprobaría 
como manter o peso ou atopar a 
roupa adecuada para cada oca
sión". Solteiras, casadas, divor
ciadas, con fillos ou non, as 
personaxes da arxentina -ta-

mén casada tres veces e con 
tres fillos- serven para a auto
crítica. Observadora de con
ductas e afiliada a unha ironía 
permanente, esta filla de basco 
e polaca parte de que a proble
mática das mulleres trascende 
idades e clases sociais e non 
elude as responsabilidades fe
meninas no machismo. ¿ Quen 
cría aos homes en definitiva?, 
pregúntase. Defende unha ma
neira feminina de abordar a vi-' 
da, para mulleres e homes, en
tre os que conta con moitos lec
tores. Cando preguntan á debu
xante de 40 anos, que con sim
ples trazos consigue personaxes 
moi expresivos, se ela tamén é 
unha muller alterada resposta 
segura: ¡Si, e a moita honra! + 

A. ESTÉVEZ 

O ollo público 
Revista das artes 

NR 3. Novembro·decembro de 2001. P.V.P. 
300 pta. 

Edita: Asociación de DeEditan: Laiovento. 

Na sección literaria, publícanse 
relatos de Marga do Val e Leti
cia Costas e poemas de Mont
serrat Bascoi. Do cómic encár
gase Mauro Regueira. Montse
rrat Bascoi e 
Marga 
Romero 
traducen a 
Canción 
da moza de 
vida 
alegre, de 
Bertolt 
Brecht. 
Inclúense 
fotografías 
deFemando 1 

Vtlaboa, encadradas baixo o tí
tulo de 'A fraga máxica'. Ade
mais, hai infonnacións 
culturais de diversa índole. Es
tá á venda nas librerías.• 

Elkant 
Ng 76. Novembro de 2001. P.V.P. 300 pta. 

Dirixe: Aintzane Ezenarro. 

A portada está adicada ao rector 
da Universidade do País Basco, 
Manuel Montero. Nunha 
entrevista ampla, o docente criti
ca a nova Leí de Universidades. 
En clave política, Montero aplau
de a distensión que se produciu 
en Euskadi tras o 13 de Marzo e 
avoga por illar o contor-

no da ETA JllllJ!!ll·--~~~·i: do diálogo 
polapaz. o 
xomalista 
GodcaLan
daburu, víti
ma dun 
atentado da 
ETA, defen
de un diálogo 
global sobre u:u:.l.-....--
a paz e mantén a denuncia sobre 
a presión dos violento na socie
dade basca. Aintzane Ezenarro 
escribe sobre o movemento anti
munclialización. Inclúe tamén 
unha conversa coa psicóloga es
tadounidense Brinton Lykes, es
tudosa das vítimas en contexto 
de violencia política+ 

Llulta 
Ng 221. Outubro-decembro de 200l. 

Na actualidade da nación 
catalana, destacan as 
informacións sobre as reivindi
cacións para unificar a zona ca
talana do norte dos Pirineos. O 
dossier <leste número fai 
referencia ao papel de Catalun
ya en Europa e os modelos de 
construción 
política do 
continente. 
Nunha 
entrevista, 
Aureli 
Argemí, pre
sidente do 
Centro Inter
nacional para 
as minorías 

PAPE IS PARA ENSINO · ~O:~~~~!e~ , · 
-• J. ... ~ · , • , • . • - . , . • , , . . . •. ~ ~ : . ,, 1 ~ , 1 , •. 1 · ( inviabilidade do model9 actual 

Máis irifórmació·n no telf. 986"433 "'1i~ó,,_ , > .. ,.~~.,, ' u<lé. có~skció~~~~~i:+m ·· ' 
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Jaureguizar 
'Algunhas páxinas de xornal son 

e~traordinarios argumentos literarios' 
CARME VIDAL 

A linde entre a ficción e a realidade é moi lixeira. As miserias humanas son retrans
miti~ na televisión. ¿Pode o proceso invertirse? ¿pode a televisión producir desgra
cias para pasalas nun espacio de máxima audiencia? Arredor deste tema xira a trama 
de As. horas sucias (Xerais), a última novela do escritor e xornalista Jauregui7.ar (Bil
bo, 1965), un autor que sorprende cunha manchea de actividades que pasan tamén po
la música, a escrita teatral ou a campaña na rede para a criación de contos ínfimos. 

O :x,omalista Carlos Seoane non 
ten medida para conseguir a 
_máxirr)a audiencia do seo pro
grama· televisivo Estamos.com. 
Artell~ entre outras cousas o se
cuestró do escritor Manolo Ri
vas e~ fin de retraosmitilo 1 en 

u•\.').l '.: ·'..".,'. i 

directo. "Máis que un xomalis
ta é unha estrela de televisión, 
un traballo que lle dá populari
dade. A novela adéntrase nese 
mundo. Baséase no caso Teal 
dun xomalista alemán que in
ventaba as repo~es, é dicir, ' ,.. ~ . 

• .'t \. <\ .\ • 

que creaba a realidade", explica 
o autor ao respecto do seu 
protagonista. ¿Por que Manolo 
Rivas? "Porque conseguiu ser 
popular. Hai uns anos seria im
pensábel que non renxese ese 
episodio, pero hoxe non porque 

-N
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Rivas é un escritor coñecido. A 
el debémoslle que iso teña 
acontecido na literatura galega 
e a sua presencia na novela t~n 
nese sentido algo de homenaxe. 
Tamén o demostra que xa hai 
quen me fala do libro como a 
novela na que se secuestra a 
Manolo Rivas". 

Jaureguizar . (apelido nu co 
que asina os seus libros, como 
tantos pintores) 
adéntrase agora , 

po que o autor recibe o premio 
Lueiro Rei pola sua novela 
Breve crónica universal da 
clase obreira. O título dá idea 
de ensaio e esa era a intención 
do autor. Un traballador da 
construcción queda no paro e 
vese na obriga de enxeñar no
vas saidas. Idea empregar o 
propio corpo con calquera uti
lidade, fóra da sexual, e así ve-

se convertido 
nun Cristo na 

no xomalismo '( 
como tema para a obliga 

Semana Santa, 
no obxecto dun
ha instalación 
artística ou no 
adestrador duo 
vídeo de caos de 
presa. "É unha 
história na que 
relato a miña vi
sión dos asala
riados do mundo 

sua obra literaria. do escritor buscar 
"Non teño claro 
tampouco onde 
están os límites. 
Levo oito anos 
facendo informa-
ción na provincia 

novos campos, 
xa non ten 
sentido escribir 

de Lugo e nese como Stendhal" 
traballo téñome 
atopado con ca-
sos que darían 
extraordinarios 
argumentos. En 
Portugal hai un 
home que cada pouco tempo 
ameaza con suicidarse diante da 
televisión e xa é popular. Alporí
zanme os niveis aos que chega a 
televisión pero tamén me sor
prende que se poida ver en pan
talla como un mísil chega ao seu 
destino", explica o autor de As 
horas sucias, que atopa verda
deiras historias literarias nas pá
xinas dos xomais. 

Recunca asi Jaureguizar na 
novela negra tres anos despoi~ da 
publicación de Comendo espa
guetis diante da televisión. Tráta
se dun xénero que aprecia como 
lector e escritor e no que non te
me quedar clasificado. ''Non é a 
mesma escrita que a novela ne
gra clásica porque todos os xéne
ros evolucionan. Aqui, por 
exemplo, o investigador non sa
be de nada. Non son o único, es
tán tamén outros escritores como 
Carlos Reigosa, Borrazás ou 
Malvar. Gústame a intriga, dá bo 
ritmo e anima á 
lectura". 

'Anosa 

actual. Coido 
que cada vez van 
máis polo seu la
do, de forma in
dividual e iso fa-

vorece que as condicións labo
rais cada día V aian a peor". 

Jaureguizar defínese como 
contador de historias e ese é o 
fon.do que mantén toda a .sua 
actividade. Anima, por exem
plo, a súa participación no 
grupo Elviscristo Furious Ma
chine no que relata contos con 
música. Está tamén no espírito 
da páxina que promove na re
de na que convida a escribir 
relatos que non superen os 
149 caracteres (www.infi
mos.net), é dicir, a poder ser, 
non máis de duas liñas. "Nun
ca pensei que tivese tan boa 
aceptación. No comezo eran 
contos meus pero houbo tanta 
resposta que tivemos que bo
rrar algúns para seguir meten
do os que iamos recibindo. 
Demostra que cunha palabra 
podes contar, por exemplo, a 
vida duo santo" . 

En breve publicarase ta
mén Estación 
Mir, un texto te
atral no que un 
cosmonauta in-

No transco
rrer da historia 
despréganse te
mas de actualida
de como a co
rrupción política, 
o narcotráfico ou 
a telebasura. "O 
meu traballo dia
rio inflúe na mi
ña literatura. 
Quero falar de 
acontecementos 

literatura ten bos tenta recuperar o 
orgullo soviético 
na aventura es
pacial e aterra 
nunha estación 
de tren galega. 
Será a súa pri
meira obra diri
xida aos escena-

escritores e é 
unha mágoa que 
non cheguen a 
máis lectores" 

do momento, ali-
teratura ten que 
estar pegada á re-
alidade, ao tempo no que vive" 
afirma. Jaureguizar experimenta 
coa súa escrita, non lle gusta re
petir modelos, .á fin, segundo di, 
non se pode a tal altura ' 'conti
nuar a escribir como Stendhal, 
hai que buscar campos novos 
porque non ten sentido escribir o 
que xa limos. Algúns escritores 
experimentaron nos anos oitenta 
pero logo colleron o seu rego e 
continuaron nel sen mudar. Pro
curo cambiar dun libro a outro, 
pretendo facer algo distinto, non 
quero que a xente canse". 

-Crónica da clase obrelra 

Chega As horas sucias ao tem-

rios pero de Jau
reguizar xa S(( 

están a represen
tar algúns rela
tos de Fridom 

Spik, libro editado en 1995. 
Autor tamén de novelas co-

. mo Todo a cen, A rutina corsa
ria e Salitre, con moi boa aco
llida polos lectores novos, Jau
reguizar non oculta a súa voca
ción de ser un escritor popular. 
"Quero que as miñas obras se
xan rendíbeis. Preocúpame a si
tuación do mercado. As cifras 
de lectores son cativas e é pre
ciso que os poderes públicos se 
impliquen na promoción da lec
tura. Dáme mágoa que escrito
res como Borrazás ou Queipo 
non cheguen a máis xente. A 
nosa literatura necesita ter, can
do menos, un Terence Moix pa
ra que se popularice".• 

... 

• 



O NOVO -MONARCA SUEVO· EXPRESOUSE NUNHA MESTURA 
DE LATÍN E XERMANO 

co 
PRociAMAoo REI 

f 

DE GALIZA 

Sl/, &allaecia_xa ~nfa cun novo:rei. 

'l;rátase de 9-lermerico, de orixe 

Xipirlana, máis en concrelo sueva. 

S1/, nova do seu nomeamenlo exieruleuse 

corno lume nunhas pallas por todo o reino. 

Os suevos constiluen unha minorfu 

tUfnhas lrin:la mil persoa.s, pero ~nviven 

O reí Jala na lingua vulgar 

O novo rei 9iermerico lanzou o seu 

discurso na lingua que Jala o pauo: unha 

mesfura de laiín e xermano. ~ns 

eclesiásticos e maxistrados chámanlle a este 

. q perf ecfa armonía cos habitanies O G_. ~ 
friulicWnais do r:Noroesle peninsular. 

run portavoz do novo rei 

desmentiu o c:aráder guerreiro que algúns 

pq-ises limiirof es lle alribuen aos suevos. 

O mesrrw portavoz inf ormou ~ a xenie 

ii da Ballaecia está entusiasmada to arado 

e :co'la1oran rrwi ben enlre si. 

PEPE CARREIRO 

novo ü1ioma "lingua vulgar". ~ xenies1 

sen embargo, alegránm.se desta aditude de 

9iermerico que de todos motfus se expresa 

nwi rrwl en laiín, é dicir can moi.fu.s f allas1 
dado que a lingua das ferra.s das que 

proceden os sueuos é un dialecW xermarw. 
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expresións relaciona
das coa fase final da di-
estión sempre estiveron 

mal vistas polos defensores do 
bon gosto: Antigamente os ne
nas que nas escalas pedían per
miso "para mexar" ou para ir "ao 
cagadoiro", eran recoovidos po
lo. mestre que explicaba a nece~ 
sidade de referirse ás "necesida
des menores" e "maiores". 

; O propio uso converte a algúns 
termos en non desexabeis, ao aso
ciarse demasiado co acto que non 
se quere lembrar. Así sucede con 
"retrete" ou "escusado" e mesmo 
cqn "water", expresión que ao pro
vir doutro idioma, e en principio 
n(j)n comprensíbel, gozou de bula 
dúrante bastante tempo. Con todo, 
hoxe .imperan as expresións "$er-

• vicio" e "baño", mesmo en lugares 
onde este último non existe. · 

· Os eufemismos léxicos exten
díanse a moitos máis termos en 
anos de forte relixiosidade, nos 
que era abrigado, por exemplo, 
dicir "pretendente" ou "acompa-
ñante" en lugar de "noivo". A 
prostitución e os órganos xenitais 
gozaban dunha ricaz lista de sinó
nfrnos, algúns de gran valor meta
fórico. Na actualidade a medicina 
e~ socioloxía provéennos de ·pa
labras que evitan as expresións 
nqn queridas, por demasiado ·re
ai$, e así os vellos eufemismos 
sqn sustituidos por termos té~ni
cós que semellan, a ollos do bon 
gqsto, máis asépticos. Os adol.es
céntes que antes dominaban :ex
presións como "parrochiña", "pa
púxa", "quirica" ou "paxareta", 
hOxe empregan con soltura. o ter
m'.o "vaxina", antes reservada aos 
médicos e ás enciclopedias. 

! . 

A !publicidade toma o relevo ' 

Pero é a publicidade a que está to
mando o relevo na función de cre
ar idioma. Os cereais con preten
didos valores dixestivos usan no 
envase a expresión: "come fibra 
todos os días e o teu corpo será 
regular'. E xa non resulta extrano 
escoitar a frase "vou ter un mo
mento All-Bran", pronunciada con 
ironía, pero en todo caso cum
prindo o desexo de non empregar 
unha expresión máis directa. 

O eufemismo tradicional : foi 
st.istituído, en moitos casos, po
lo: circunloquio. O das comP,re
sas é neste sentido un terreo 
aboado desde hai anos. Na ac
tualidade un coñecido fabricante 
deste producto usa, sen que dea 

,,- lugar a confusión algunha, o le
ma "Góstame ser muller''. 

Noutras ocasións é o diminu
tivo o que alixeira o peso ind~se
xado de certas palabras. Os anun
ciantes de roupa interior femenina 
fixeron desaparecer hai algúns 
anos a palabra "braga", hoxe 
practicamente sustituida polo seu 
diminutivo "braguita". O ,termo 

GARRINCHA 

¿voST6D6 NON 
f'SrJSA GLJ6 TODA 

ESTA GL00ALlz.ACIÓrJ 
JJ60Ll06J<,AL F'AI 
OS l<ICOS .MÁIS 
RICOS ÁlrJDA? 
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ªº 
Do 'retrete' 

'momento All-Bran' 
MANUEL VEIGA 

.................................................................................................................................................................................................................... 
Sempre se empregaron eufemismos para e Vitar as palabras conside-
·················································································································································································································· 
radas pouco finas. Agora é a publicidade a que está marcando ~stilo. 

calzoncillo, de por si diminutivo 
de calzón, non foi desprazado to
talmente, quizá por tratarse dunha 
prenda masculina, pero é indubi-

dábel o avance de expresións ex
tranxeiras como "slip" ou "boxer" 
ou o da coloquial "gallumbos". E 
volvendo aos diminutivos, resulta 

practicamente imposíbel, por 
exemplo dentro dun hospital, evi
tar a expresión "culete".· Nen se
quera o eufemismo tradicional 
"traseiro", lle resta usuarios. 

Riles ou riñones 
Os eufemismos son moi usa

dos tamén na gastronomía coa fi
nalidade de realzar a orixinalidade 
e o valor dun producto. Nos res
taurantes é xa tradicional a adop
ción de termos franceses e non é 
raro encontrar nun supermerca
do o nome "chuleta Sajonia" para 
designar o que non é máis que 
un ha costeleta de parco.+ 

A dificultosa relación entre o gale
go e o castelán tamén se viu influi
da polo denominado bo gosto. Non 
é casual, como estudiou Xosé Gra
ña Núñez, que, mesmo entre gale-

go-falantes, as expresións "ril" ou 
"levián" quedasen para se referir 
aos animais, mentres que para as 
persoas popularizouse o termo "ri
ñón": e "pulmón".+ 

¡SSToLJ T.Ar-.1 
SMOCIOr-.1,ADO 
COA tJOTICl,AJ 
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Lingua 
irreverente 
do rneu 
pobo 

BIEITO IGLESIAS 

º
pobo adoita ser 
irreverente, 
humorista e cam'bal 

á hora de constituír un 
patrimonio lingüístico. 
Cam0es, escritor 
incorrecto e sincrético, 
inclúe nos Lusíadas esas 
Dores ventureiras 
(milhor/melhor, 
dereito/direito, assílassím, 
Lionor/Leonor). 

N as falas aurienses 
rexístranse pegadas 
do barallete afiador 

(troles/colMs), insultos 
acubanados (coño de 
madre) e moita palabra a 
medias cos lusitanos. 
Ficamos ensopados se nos 
molla o torbón e, cando a 
un vaso lle falta un belisco, 
dicimos que está 
esborcelado ( esboicelado, 
anota Saramago en Todos 
os nomes). 

Os paisanos que 
avantan por 
primeira vez a raia 

dos goardinhas, admíranse 
cos guindastes a cargar ,. 
barcos no porto lisboeta. E 
bo milagre!, sendo que 
moitos regaron nabeiras 
sacando auga dos pozos 
cun guindastro. 

Tamén digo que outros, 
posoídos polo meigallo 
racista (do máis necio 

racismo, que é aquel 
endireitado contra un 
mesmo), teiman no 
autoodioignorante 
-portuxés enrebelado, 
criado na mala lei, has de 
mo"er espetado, como o 
cabalo do re¡,_ e 
emociónanse co Festival da 
OTI. 

U o día dubidei en 
escribir a frase 
''Estás pensando na 

morte da becerra" (estás 
na berza), por achala 
rústica demais, ata que a 
lin n'O manual dos 
inquisidores, de Lobo 
Antunes. É unha traxedia 
que o portugués non sexa 
lingua de cultura na 
Galiza, pero algús 
gobémanse co español e 
non hai quen os quite do 
poxo. Máis que lidar coa 
normativa, cómpre rillar 
na patria de Pessoa. Hai 
que roela co follo. 

Os indios tupís do 
Brasil deglutiron en 
memorable ocasión 

a un hispo luso apelidado 
Sardinha. E o Manif esto 
Antropófago -Oswald de 
Andrade- extrae do suceso 
este dilema pra 
académicos anoréxicos: 
Tupy or not tupy, that is the 
question.• 

•••••••••• 
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Mozos agricultol"es vesridos de domingo, 1914. August Sander. 

Pl"eto de Cerromuriano, 1936. Robert Capa. 

,,,,, 

MARCOS VILARINO, unha historia da fotografía de xoguete 

M. VEIGA de Lego. O resultado, 
Marcos Vilariño (Santiago, 1975) de- ademais de singular, 
beu pasalo moi ben de pequeno cos configura unha visión da 
xogos de construcción Lego. De ar que historia fotográfica pos
se lle ocurrise nada menos que cons- moderna, escéptica, hu
truir unha cámara fotográfica completa morística e non exenta 
(non sendo a lente) a base de pezas de afecto. 
deste xogo. A cámara funciona e con Con este material, 
eta deu o paso seguinte: repasar a his- Marcos Vilariño inaugu
toria da fotograffa recreando as figuras rou o xoves 29 de no
e os escenarios a base tamén de pezas vembro a súa primeira 

lo R • ~ - .... ~ •-:· .... -. -:, - :., ... 't • .. 

~ Cámara fotográfica ulego". 

exposición individual na 
Casa da Xuventude de 
Ourense, dentro do xa 
clásico Outono Fotogr~
fico. A mostra de Vilari
ño leva por título Histo
ria dunha fotografia de 
xoguete e foi producida 
polo Centro de Estudios 
Fotográficos. A primei
ros de ano estará en 

'. J' 

Compostela, da man da Concellalía de 
Educación e Mocidade desa cidade. 

O lector pode comparar, a través 
desta páxina, a imaxe lograda por Vila
riño coas pezas de Lego e un fondo xe
ralmente escaneado coa fotograffa clá
sica. O traballo completo do autor 
compostelán será dado a coñecer axi
ña en libro, dentro da colección O Trin
que dedicada á fotografía contemporá
nea que edita o CEF. + 
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Torga, parada obrigada 
na rúa máis literaria de· Ourense 
Ao traspasar a porta de Torga, 
atopamos a Xavier Paz ao fun
do, lendo un catálogo coma se 
fose un dicionario. As súas pes
cudas lévano a atopar xoias edi
toriais e, tamén, a dar respostas 
ás dúbidas dos clientes máis esi
xentes. "Son un amante da letra 
impresa, aínda que mal vende
dor", di o proprietario desta li
brería aberta hai seis anos na rúa 
da Paz, amáis literaria da cida
de de Ourense, a mesma na que 
viviron Otero Pedrayo e Eduar
do Blanco Amor, a catro pasos 
da praza do Ferro. "O meu pro
xecto estaba pensado para a zo
na vella. Ata que se abríu a rúa 
do Paseo, a da Paz era a colum
na vertebral da cidade. Pasei un 
ano á procura dun local e, final
mente, atopeino no que fora un 
antigo bar. Foi algo tan pouco 
habitual que un xomal local re
señaba un mes despois da inau
guración de Torga que pechaba 
un bar e abría unha librería". 

Para explicar o nacemento de 
Torga, Xavier Paz recorre á pala
bra "casualidade". Exerceu de 
bibliotecario pero, ao quedar no 
paro, non lle veu inmediatamen
te á cabeza poñerse a vender li
bros. "Foi de todo menos preme
ditado. Un día estaba lendo a re
vista Análise Empresarial e pu
blicaban unha entrevista co li
breiro Xesús Couceiro. Explica
ba a súa visión da profesión, da 
súa empresa. Marchei a Santiago 
e fun falar con el. Animoume 
tanto que me puxen a buscar lo
cal e asi naceu Torga". A elec
ción dun autor luso para darlle 

Xavier Paz, propietario da librería 

nome á librería resume tamén a 
súa filosofía, un espacio de en
contro para a literatura galego
portuguesa. "Non é que non hou
bese demanda senón que non ha
bía oferta", explica este ourensán 
que se define coma "unha persoa 
intuitiva que é capaz de bater coa 
cabeza na parede todas as veces 
necesarias". Esa teimosía é a que 
explica que libros que el consi
dera especiais permanezcan no 
trinque dous meses aínda que 
non teñan o aval dos grandes 
premios e grupos editoriais. 

Se as boticas tiñan rebotica, 
a librería Torga ten no seu espa
cio traseiro un ponto de encon
tro. Podemos asistir á presenta
ción dun disco, á proxección 

dun documental ou simplemen
te tomar un té cun grupo de sa
harauis. A rebotica é un espa
cioo aberto no que chegan a ce
lebrarse máis de oito activida
des por semana e no que é fre
cuente ver a Xavier departindo 
cos clientes e amigos que veñen 
mercar un libro ou que antes de 
tomar un viño no Orellas de
ciden pasar a saudar. 

O mellor recuncho da libre
ría, co que se bate ao entrar, está 
reservado para publicacións es
pecializadas asinadas por colec
tivos profisionais e para as revis
tas de colectivos sociais, cultu
rais e políticos. Xavier Paz está 
convencido da súa aposta, de 
ofrecer unha panorámica "desa 

A.N.T. 

literatura breve e especial máis 
pegada á actualidade" que son as 
revistas. Sabe que a súa librería 
ten personalidade propia por xes
tos coma ese. Tamén pola capa
cidade do libreiro para indagar. 
Se non ternos un libro, conseguí
moscho. Esa é a máxima. "As 
encomendas xeran un público 
fiel, que confía en que vas ato
parlle o que procura". Para Xa
vier Paz, a súa profesión supón 
un compromiso coa cultura do 
país. É feliz porque xa non en
tende a súa vida cotiá sen ese es
pacio de liberdade chamado Tor
ga. E, entón, decatámonos que 
está de máis preguntarlle se se 
arrepinte daquela conversa con 
Couceiro seis anos atrás. + 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MEU SANTO, MIÑA s ·ANTIÑA 

Santo Eloi o ourive trompón 
Sen dúbida, Eloi ou Elixio, tiña 
bo corazón, pero xogou o pelello 
por unha presada de ouro. Ía fa
cer o negocio da súa vida pero 
arrepentiuse a tempo. 

Nunha ocasión, o rei franco 
Clotario II, visitou a Eloi, no seu 
obradoiro de ourive, e encargou
lle un trono de ouro. . 

Oxoieiro esmerouse en 
· facer unha obra deli

cadamente repuxada 
e gomecida. Pero sobroulle a 
metade do material. 

¿Qué podía facer? ¿ Gardalo 
para a xubilación ou dárllelo aos 
pobres? 

- Se o rei se decata mánda
me prender de por vida -pensou. 
Así que, despois de lle dar moitas 
voltas, fixo outra cadeira parella 
e deixouna na súa casa, mentres 
non tomaba unha decisión. 

Cando lle foi entregar a obra 
feita, o rei quedou seco, pero fi
xo que non se decataba, de que a 
cadeira amosada non levaba todo 
o ouro que el lle <lera; e para 
asombro de todos, eloxiou a obra 
e pagoulle abundantemente. 

E moi posíbel que pola cabeza 

do monarca pasase a idea de lle fa
cer a proba de Arquímedes, pero 
non. Os problemas do seu reinado, 
as guerras con Austrasia e as cus
tosas paces ás que se viu obrigado, 
facíanlle andar con tento antes de 
chamar ladrón a ninguén. O ouro 
para un monarca nunca está perdi
do se o ten algún súbdito. E deixou 
marchar o ourive, mentres prepa
raba algún tipo de vinganza. 

Eloi non tardou en arrepentir
se. No fondo, ata el pensaba que 
había que ser moi parvo para non 
se decatar de que ali non había 
tanto material como o monarca 
lle dera, e pensou en remediar a 
picardía, en contarlle a Clotario 
o da segunda obra; e volveu ao 
pazo coa cadeira xemelga. 

ISimulou o rei a contra
edade de verse en boca 
e toda a corte coma un 

. paspán, por querer ser prudente. E 
entón ergueuse e foi cara a el. Xa 
todos agardaban que botase man da 
espada e lle fendese o corazón can
do Clotario o colleu polos ombros e 
Eloi pechou os ollos resignado. 

- Ti si que es bo economis
ta. ¿como o fix.eches? 

- Coa axuda de Deus -res
pondeu humildemente Eloi. 

E o rei riu para si e pensou 
que a aquel espelido profesional 
había que telo cerca; e nomeou
no tesoureiro real. 

Din os haxiógrafos do 
santo que aquela se
gunda cadeira pensaba 

usala para costear as grandes 
obras de caridade que facía e ás 
que era moi proclive, tanto que, 
en vendo a un pobre, o home non 
sabía que darlle, e incluso, en cer
ta ocasión, por socorrer un men
digo, chegou a quedar espido. 

Que Eloi xa naceu para santo 
<lío unha lenda segundo a cal, 
cando a súa nai estaba grávida, 
despois de ter un pesadelo e te
mendo que se lle malograse a 
criatura, visitou un ermitán con 
fama de adiviño, quen en canto a 
viu tranquilizouna: 

-Acouga muller, parirás e o 
teu filio será un santo. 

Por iso, se alguén dubidou de 
que no asunto das cadeiras pui
dese andar metida algunha con-:
ciencia endiañada, sirva isto para 
non dubidar da súa boa fe e dos 

FRANCISCO A. VIDAL 

designios que a divinidade lle ti
ña reservado. 

Pero o Eloi, home de pi
sar na terra, corno re
compensa aos servicios 

que lles facía ás arcas reais, 
aceptou o nomeamento de bispo, 
na sede de Noión, dende onde, 
segundo se conta, para non dei
xar de lado o seu labor humani
tario, dedicouse a fundar hospi
tais e conventos, e cada día sen
taba á súa mesa a doce pobres, a 
quen lavaba e servía. 

A fama de home bo percorreu 
o reino dos francos, pero tamén a 
de grande mestre de ourives, adi
cando gran parte do seu tempo e 
do seu caudal a embelecer os se
pulcros de santos autóctonos, co
mo Xermán, Severino, Quintín, 
Martín de Tours ou Xenoveva. 
(Daquela 'os pobres xa comían 
quente na súa mesa). 

E ao ano de morrer, cando lle 
foron abrir o seu sepulcro para 
trasladar os seus restos, encon
traron o corpo incorrupto; e co
mo se a vida se negase a des
prenderse del, as barbas e os ca
belos seguiran medrando. 

¿Que dúbida nos pode caber 
de que todos os seus actos esta
ban inspirados para maior gloria 
da Santa Igrexa?+ 

O rexurdlr 
do troco 

XURXO G. LEDO 

Escomenzando o século 
XXJ, dirixidos pola 
tecnocracia, a 

tecnoloxía e polo 
pensamento uniformante, 
atopamos movementos 
que non seguen a lóxica 
do poder. Un exemplo é o 
movemento social que 
amodiño váise extendendo 
polo Mundo: o troco. 

Foi a primeira forma de 
comercio e por iso 
contrasta o seu 
rexurdimento nos tempos 
actuais. Baséase no 
intercambio de bens e 
servicios de forma 
organizada, sen utilizar 
diñeiro e sen tributar a 
facenda, tanto por parte de 
colectivos sociais coma por 
empresas. 

Algunhas destas 
empresas están a utilizar o 
troco como medio para 
eliminar excedentes e para 
resolver problemas de 
liquidez. Nos EEUU este 
sistema moveu no ano 
2001 productos por va1or 
de máis de 1 billón de 
pesetas, estimándose que 
serán 300 mil as 
compañías que a fina) de 
ano terán utilizado os 
servidos da1gunha 
empresa de intercambio, 
entre as que se atopan por 
exemplo Pepsico, Gillette, 
Du Pont, Texaco, Time 
Warner, etc. 

No Estado español, as 
empresas lntercom e 
Compensa, permiten poñer 
en contacto ás interesadas 
en facer intercambios, 
perante un rexistro de 
datos. En canto a 
colectivos sociais, só en 
Madrid funcionan máis de 
20 asociacións. Tamén se 
atopan organizacións deste 
tipo en Cataluña e 
Baleares. En Gallza existe 
un intento de crear unha 
estructura de troco a través 
de Internet 
(www.galiciarural.com/true 
que). 

Internacionalmente o 
movemento de 
intercambio máis 
significativo chámase Red 
Global de Trueque, con 
sede na Arxentina. Está 
extendida ao longo dos 
países latinoamericanos e 
conta cunha delegación en 
Zarautz (País Vasco). 

A Rede define os clubes 
de troco como unha 
organización de 
"prosumidores", persoas 
que son ao mesmo tempo, 
productores e 
consumidores. Ríxese por 
unha declaración de 
principios e incluso edita 
un CD explicativo da 
filosoffa e o funcionamento 
da rede.+ 
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ANACOS DE BOROBÓ 

O exemplo de Mario F. Granell 
Sabido é que detesto as necrolo
xías. Dar o pésame nos xomais 
cunha sarta de loubanzas ao que 
acaba de morrer, con certa im
portancia, anque nunca o esti
maran en vida, apártase da miña 
norma profesional. Prefiro dei
xar pa ar o tempo para lembra
lo. Sobrepoño a evocación á ne
croloxía. Por exemplo, e agora 
aquí o mo tro, en vez de cantar 
as excelencias de Eugenio F. 
Granell, recenternente finado, 
recordo a eu irmán maior, Ma
rio, con quen tiven máis longa 
ami tade, e cuxo pasa.mento, hai 
xa anos, careceu de semellantes 
exequias literarias. 

Se ben naqueles anos nos 
que Eugenio F. Granell 
permaneceu transterra-

do en Centroamérica, e que en 
parte coincidiron cos que ana
queei na Noite, coido que so
mentes a pluma de Borobó se 
ocupou na prensa galega daquil 
distante artista e escritor trotskis
ta e surrealista. A miña mención 
despertou a curiosidade de Álva
ro Cunqueiro pola figura do vio
linista, pintor e novelista exilia
do con quen non tivera, que eu 
saiba, trato. Así, un bo día, topou 
Cunqueiro nunha librería lugue
sa de vello, un exemplar dun dos 
primeiros libros de Eugenio, edi
tados en América. Adicado a seu 
irmán Mario. 

• 0 LIBRO RECUPERADO. 
Mercou o volume adicado Álva
ro e tivo o detalle de mandarme, 
como galano, dende Mondoñe
do, por ser eu o único xornalista 
que se lembrara, nisa época 
franquista, do seu autor. Cabe 

pensar que Mario Granell pres
tara a algún aproveitado amigo 
o libro adicado a il polo seu ir
mán. O amigo, seguramente 
apurado de diñeiro, empeñaría o 
volume, se cadra, para mercar 
un bocadillo de calamares; pois 
non deixaría de pasar fa.me na
queles anos de restricións ali
mentarias e culturais. 

Pasou o tempo e xa no 
tardofranq uismo fo ron 
retornando ao país os 

contados artistas trostkistas que 
superviviran ás persecucións su
fridas nas dúas Españas. Un diles 
meu curmán Andrés Colombo, 
íntimo correlixionario e colega 
dos irrnáns Granell, a quen lle 
contei que viñera a miñas mans 
aquil libro de Eugenio adicado a 
Mario. Deseguida propúxome 
Andrés devolvelo ao seu autor, 
co cal se vería axiña en Madrid. 
Respondinlle que non tiña inco
menente en facelo, sempre que 
E.F. Granen me adicara outro 
dos seus libros. 

Levoullo Colombo e, ás 
poucas semanas, recibín un 
exemplar de Federica no era 
tonta y otros cuentos, cunha adi
catori a asinada por Uxío en 
Nueva York, 1970. Acababa de 
ser impreso ise ano, en México, 
por Costa-Amic, editor. Perdín 
no cambio, posto que a sinxela 
edición de Federica só a ilustra, 
unha viñeta na portada, namen
tras que o exemplar de que me 
desprendín contiña fermosas 
ilustracións surrealistas do mes
mo autor. Non recordo si era Is
la cofre mítico ou ben La nove
la del Indio Tupinamba. 

•Os IRMÁNS, EN EXTRA· 
MUNDI. Coñecíamos aos irmáns 
Granel!, que eran tres, dende moi 
rapaces. Os seus pais tiñan unha 
tenda de todo a 0,95, en Santia
go, o que agora son todo a cen. 
Viñeran de vacacións ao noso 
Extramundi e aínda penso que os 
fillos asistiron con nós á escola 
de D. Antonio, o mestre (v. o seu 
exemplo, en A Nosa Terra, 25-
X-2001 ). Alí, forxouse a amista
de, que duraría toda a vida, artís
tica e trotskista, con Andrés Co
lombo e que iste lembra no libro 
así titulado, da colección de Do
cumentos de Ediciós do Castro. 

Pola miña parte xa recor
dei no Exemplo de José 
María Domínguez (22-

Il-01), que volvín a atopar a Ma
rio falando con Che Mary na ve
lla estación de Comes, mentras o 
distinto estudante vigués agarda
ba o tren que o levaría ao deste
rro ... de Vigo, a causa da súa in
tervención nunha folga da FUE. 
Mario, precoz trostkista, tarnén 
andaba metido naqueles rebum
bios de principios da República e 
xa probara a cadea polas súas 
atrevidas caricaturas que empe
zara a dibuxar na rebelde revista 
infantil que fundara coa colabo
ración do seu irmán Uxío. 

• (UN CEPILLO DE DENTES. 
Logo Mario F. Granell sería 
condenado a morte cando a de 
Dios es Cristo, e despois disfru
tou dunha bolsa de sete anos 
nos establecementos educati
vos, ou penais, dirixidos por D. 
Máximo- Cuervo (futuro editor 
da Biblioteca de Autores Cris
tiáns, da santa casa). Ao saír da-

quela benéfiéa cadea, desbor
douse a xovialidade do tempe
ramento de Mario, tanto tempo 
constreñida, e dedicouse a di
buxar, pintar paredes, carteis, 
cacharros, polas cidades e vilas 
de seu país, cun cepillo de den
tes como única equipaxe. 

Pasaran, como a cada un lle 
cadrou pasar, os anos da Guerra 
e a inmediata posguerra plus
cuancivil, e volvo a atoparme 
con Mario non sei onde, pero 
supoño que foi a Santiago, xa 
antes do 14-V-51, día en que 
aparecera un anaco da Noite ti
tulado Cartel de Granell, remo
lino de papel. 

Tiña xa daquela Mario 
merecida fama de estu-· 
pendo cartelista e diver-

tido dibuxante. No anaco defen- . 
día a Granel! dunha acusación 
de plaxio, mencionando os xe
niais precedentes de Shakespea
re, das preciosas versións do 
Don Juan, e mesmo o ensaio de . 
Thomas Mann adrede da imita
ción dos mitos. 

Todo porque lle premiaran a 
Mario un cartel anunciando as 
festas de agosto na Coruña, no 
que figuraba unha gaivota se- · 
mellante á que aparecía na por
tada dunha revista inglesa. 
Mais, no cartel de Granel! a gai
vota levaba no peteiro un remuí
ño de papel, símbolo do espírito 
festivo dos galegos. 

• 0 SUSTO DE VILAGARCÍA. 
Levara por aqueles meses Mario 
F. Granell un susto maiúsculo, 
cando andaba xa alegre e confia
do, dibuxando carteis ou pintan
do as decoracións dos stands das 
exposicións agrícolas ou pes
queiras, ou de outro xeito que so
ían celebrarse nas nosas cidades 
e vilas. Xa parecía que o mesmo 
Mario se esquencera da súa mili
tancia no POUM que o puxera 
en risco de espiñala, cando de 
pronto atopouse en Vtlagarcía, 
onde decoraba un pabellón dun
ha entidade pontevedresa uns fa
lanxistas que lembraban moi ben 
o seu pasado revolucionario. 

Querían os camisas azuis, 
con· quince anos de retraso, aín
da pasealo. Menos mal que Sa
bino Torres, anxo tutelar dos 
mozos artistas pontevedreses e 
factotum do pabellón, enterouse 
a tempo, e no preciso intre no 
que intentaban levar a Mario a 
outro mundo, avisou ao gober
nador Solís Ruíz, e o que sería 
axiña "o sorriso do Réxime" or
denou á Policía que impedisen 
tan criminal recurrencia. 

E puido proseguir o xo
cundo artista a súa pinto
resca existencia que ob-

servei roáis perto nos días prelu
diais da IV e última Feira do Au
tomóbil, celebrada en Pontece
sures, no Ano Santo de 1954. 
Pois a1í manifestouse a imensa 
capacidade de traballo artístico 
de Mario Granel!; decorando día 
e noite infinidade de stands, e 
dándolle lecer para mostrar, en 
multitude de ocurrencias, a súa 
innata gracia persoal. 

Servíalle entón de axudante, 
levándolle os pinceis e os botes 
de pintura, meu irmán Totono, 
que entonces tiña quince anos, e 
que hai ben pouco finou en Ma
driGaliza, exercendo a medicina, 
da que ren lle valeu. + 
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A Cia. de 
Pilar Pereira 

i:epresenta 
Confrólenos 
por favor o 

domingo 2 
na Casa Ja 
Cultura de 

BOANZOS. 

Unha 
mostra 

sobre 
meteoritos 

podemos 
ollala no 

Auattorio do 
CARBAIJ.Ñ>. 

O Trinque 
: Sete actos sexuais de Q~ Ca.d.aval 

O contacontos Quico Cadaval 
regresa ao escenario con Isma
el & Camión, dous relatos 
que, segundo anuncia o pro
grama, recollen "concreta
mente sete actos sexuais e seis 

actos de violencia física". O 
protagonista avisa da cruelda
de do espectáculo que terá lu-· 
gar os días 29 e 30 de Novem
bro e 1 de Decembro no Teatro 
Galán de Compostela. + Coordenación: Eva Montenegro Piñeiro 

GUIEIRO D E CULTURA E ESPECTÁCULOS 

~·········································································· 
Allariz 
• EXPOSICIÓNS 

EDUARDO MONFORT 
As súas pinturas podemos 
ollalas no centro O Portelo. 

·O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

ROBERT DOISNEAU 
Seguindo as teorías do Mo
mento decisivo · de Cartier
:áresson Ánxel Trillo preten
de coa fotografia captar, por 
éxemplo, os tipos de vento, os 
retratos, as emocións. . . :&ta 
serie compón wlha visión de 
Paris no tempo de inverno. 
Na sala de exposicións Cai
xanova ata o 30 deste mes. 

FOTOGRAFÍAS 
DO EXTERIOR 
Mostra fotográfica de Da
V:id Hernández, na sala de 
exposicións Caixanova ata 
o 30 deste mes. Baixo unha 
Unidade de forma e concep
to desenvólvese unha apro
itimación a tempos e espa
cios que só poden ser com
prendidos e sentidos desde r propia fotografía. 

!Betanzos 
• EXPOSICIÓNS 

ALFREDO PIQUER 
Mostra a súa obra gráfica 
na Fundación CIEC (O 
Castro 2) ata finais de no
vembro. 

•TEATRO 

CONTRÁTENOS, 
POR FAVOR 
Da man de Cia. Pilar Pe
reira na Casa da Cultura o 
domingo2. 

Bue u 
• EXPOSICIÓNS 

VÍCTOR MTFZ GQERRA 
. Xunto con Alejandró Car
¡ doso tep unha mostra de es
, cultura: na sala A. Domín
¡ guez Búa. 
i 
¡Burel.a 
1 

i• EXPOSICIÓNS 
¡ 

'

!TAUROMAQUIA E 
,PROVERBIOS 
¡Os gravados de Goya están 
1 expostos na Sala de Arte do 
1 Concello ata o domingo 2. 

!•TEATRO 

PEDRO E O LOBO 
Este é o título da obra tea
tral que Tres Globos vai 
escenificar ' o Sábado 1 na 
Casa da Cultura. 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

TAROT 
Mostra colectiva que estará 
aberta na galería Borrón 4 
ata o 11 de; decembro. 

· CarbJ\IUño 
• EXPOSICIÓN$ 

METEoRtros 
Na sala d~ exposicións do 
Auditorio j podemos ollar 
esta niostr¡l que consta de 

· maquetas, i deseños, foto-

grafías, gráficos, vídeos e 
meteoritos, claro, ata o 30 
de novembro. 

XosÉ V ÁZQUFZ 
Os ~eus óleos vanse expor 
ata o 15 de decembro no 
centro comarcal. 

Carballo 
•TEATRO 

SEXISMUNDA 
Sarabela teatro vai esceni
ficar o sábado 1 esta obra 
na Casa de Cultura; o luns 
5 Teatro do Morcego 
achega a súa representación 
de Os patios da mem6ria 
ata este mesmo lugar. 

Celanova 
• EXPOSICIÓNS 

lMAxEs DA MEMORIA 
Fotografías achegadas 
por persoas maiores da 
comarca que participarán 
nun encontro baixo o títu
lo de As súas historias no 
que contarán historias 
que lle foron transmitidas 
de vello por outros anter
gos. Na sala de exposi
cións do Antigo Cárcere 
ata o 30 deste mes. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

Ü TRAXE TRADICIONAL 
Mostras en miniatura do no
so traxe poden ser olladas na 
Casa da Administración de 
Sargadelos. Ata decembro. 

Chantada, 
• EXPOSICIÓNS 

FOTOGRAfÍA 
SUBMARINA 
Escolma de 50 intres en 
branco e preto e cor recolli-

das nos sete campionatos 
galegos que se levaron a ca
bo nas rías galegas en 2000. 
Na Casa da Cultura ata o 
30 de novembro. 

· • CONFERENCIAS 

MARIA J. RUIZ TOVAR 
A presidenta da Audiencia 
Provincial impartirá unha 
charla no C(rculo Recreati
vo que concluirá cunha cea 
no hotel Mogay. Será o 
venres 30 ás 20 h. 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 
Esta semana arranca co ci
clo de Cine Fantástico e de 
Terror Xaponés, no que as 

• fitas que se proxectan co
bren un arco temporal de 
corenta anos; as caracterís
ticas e estilizadas películas 
de pantasmas cos monstros 
xurdidos nos anos cincuen
ta do terror nuclear. O xo
ves 29 e o venres 30 vaise 
proxectar Majin o Grande 
ás 20:15 h. 

• CONFERENCIAS 

EscoLA DE PARis 
Con motivo da exposición 
que leva este mesmo nome 
a fundación Barrié acolle 
no seu auditorio un ciclo de 
charlas que se imparten das 
20 h. en diante. O xoves 29, 
Emmanuel Guigo~ do 
Museo de Arte Moderna de 
Estrasburgo analizará o pa
pel dos Surrealistas espa
ñois en Paris. 

• EXPOSICIÓNS 

WILDLIFE 
PHOTOGRAPHER OF 
THEYEAR 
Ata o 31 de decembro po
deremos ollar esta mostra 
fotográfica na Casa das 
Ciencias, froito do concur
so máis prestixioso de foto
grafía de natureza que exis
te no mundo, organizado 
polo British Museum e a 
BBC Wildlife. A colección 
amosa os premios princi
pais e as mellares imaxes 

Are More,, Festi\l·al de Vigo 
Edición baixo o título de Os cami
ños do Amor: Deuses e humanos 
teremos o sábado 1 ás 20 h. a En
semble Elyma, baixo a dirección 
de Gabriel Garrido no teatro-ci
nema Fraga. O domingo 2 no 
mesmo lugar haberá un concerto 
de homenaxe ás Xuventudes Musi
cais de Vigo coas actuacións de 
Ann Murray, Ph. Langridge e 
Peter Donohoe. O martes 4 a 

igrexa-concatedral de Sta. Maria 
será o escenario da actuación de 
Ensemble Música Peregrina ás 
21 :30 h. coa interpretación de mú
sica barroca española e italiana. O 
sábado 8 ás 20 h. no teatro Fraga 
Modus Novus baixo a dirección 
de Lorenzo Ramos é a actuación 
programada. Máis información no 
telf. 986 810 170 ou en www.vi
go.org.• 

de cada sección nunha ex
posición fotográfica e au
diovisual. 

SISSI 
No Quiosco Afonso e na 
Estación Marítima pode
mos ollar unha mostra en 
tomo a esta figura tan coñe
cida da monarquía austría
ca. Ata o 6 de xaneiro. 

Isro É DIÑEIRo. 
DAS ORIXES AO EURO 
A Fundación Barrié presenta 
esta mostra na que podere
mos facer un percorrido a tra
vés dos moi variados obxec
tos e materiais empregados 
como diñeiro ao longo da 
historia; unha sección adica
da ao exótico, unha volta pa
las principais moedas espa
ñolas desde a dracma á pese
ta, unha sección especial adi
cada á historia da peseta des
de 1968 ata o euro, para fina
lizar cun apartado sobre as 
moeda cuñadas en Galiza, 
conformando a exposición 
un total de máis de 400 pe
:z.as. Ata o 30 de decembro. 

Luts CARUNCHO 
Na galería Atlántica pode
mos ver unha mostra das 
súas esculturas. 

Xn..OGRAFIAS 
Até o 4 de Decembro pode
remos visitar na galería 
Pardo Bazán esta mostra de 
Luís Seoane. 

As MULLERES AFGANAS 
Mostra poético-fotográfica 
que ata o 30 de Novembro 
organiza a fundación Ale
xandre Bóveda. 

Mª CARMEN VIDAL 
Na sala Wintertlwr podere
mos ver ata o 5 de Decembro 
unha mostra da sóa pintura. 

ce OO. MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
Con esta mostra quérese sig
nificar a importancia do pa
pel que xogaron os traballa
dores e traballadoras na tran~ 
sición política, na recupera
ción das liberdades e do sis
tema democrático, na defen
sa das condicións de vida e 
traballo das clases máis des
favorecidas e no asentamen
to do sitema democrático no 
Estado. Co título de ce oo. 
Memoria democrática, pro
xecto solidario. XXV aniver
sario da Asonblea de Barce
lona 1976-2001 poderemos 
visitala no Fórum Metropoli
tano (Parque Europa) 

FRANCISCO LLORÉNS 
Exposición permanente na 
Fundación Barrié que nos 
amosa as obras deste artista 
galega <loadas pola súa fi
na. Tamén de xeito perma
nente podemos visitar a 
mostra Os instrumentos do 
Pórtico da Gl.oria. 

CAMILO OrERo 
A galería Trebellar acolle as 
súas pinturas e esculturas 
ata o mércores 5. 

X~SDEMANS 
Da suíza-arxentina Matilde 
Marfn, que podemos ollar 
na Fundación Lu(s Seoane 
(Durán Loriga 10) durante 
novembro. Traballa funda
mentalmente no volume ~o
bre papel e, duns anos p¡p 

-
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Dentro da programación da rede 
galega de teatros e auditorios p~e
remos ver esta semana ao Teatro 
do Morcego en CULLEREDO o 
venres 30 para escenificar A bran
ca rosa. Os piratas. Tamén viaxan 
ata o cinema Alovi d.As PONTES 
( venres 30) para escenificar desta 
volta a obra Os vellos non deben 
de namorarse. Por outra banda, Os 
papalagui será a obra que o Teatro 
do Aquí escenifique na Casa' da 

Cultura do BARCO (venres 30). A 
adaptación teatral de O lapis do 
carpinteiro chegará ata ÁRTEIXO 
da man de Sarabel Teatro o ven
res 30 no Auditorio unicipal; e no 
Centro Socio-cul ral de SAN 
SADURNIÑO es enifican esta 

Plan Nine 
toca na sala 

Mardigras 
da CORUÑA 

o mércores 
12 e na 

Iguana de 
VIGO o 

xoves 13. 

mesma obra o do go 2. E segui-
mos con Ollomol vía que esta-
rá, o domingo 2, ESTRADA; e 
o venres 7 en VIL BA; a cenifi
cación de Policia. 

aquí, na fotografía, o vídeo e 
o gravado. Nesta colección 
fotográfica, resplandor du
nha imaxe, resoan os ecos 
do pasado; a súa novidade, a 
actividade, a imaxe poética 
ten un ser propio, un dina
mismo propio. 

PARÍS, PARÍS, PAR1s 
Onde poderemos coñecer 
obras de vinte artistas en
tre os que podemos atopar 
nomes tan destacados co
mo Pablo Picasso, Joan 
Miró, Maruxa Mallo, 
Colmeiro, Juan Gris, ou 
Luis Fernández entre ou
tros, até o 30 de decembro 
na Fundación Pedro Ba
rrié de la Maza. 

•MÚSICA 

ÜRQUES1RA 
SINFÓNICA DE GALIZA 
Concerto dentro do progra
ma de Xoves Intérpretes 
que organiza a fundación 
Barrié, no que van intervir 
como solistas Evgeny Mo
riatov co violín, Pablo 
Diago ao piano e Carlos G. 
Amigo a v'oloncello. No 
Pazo da Ópera o venres 30 
ás 20:30 h. 

ZEN ZAR 
Concerto na ala Mardigras 
o 8 de decembro ás 20 ho
ras. 

PLANN~ 
Na sala MafrJigras o mér
cores 12 ás 2~,30 h. 

•TEATRO 

A MORTE EIA DONCELA 
O teatro Rosalfa de Castro 
ofrécenos a posibilidade de 
vennos esta escenificación o 
do domingo 2 e ata o xoves 
6 da man de Produccións 
Librescena ~ baixo a direc
ción de Xosé M. Rabón. 

POLICÍA 
Ollomol Tranvía vai esce
nificar no teatro Rosalía de 
Castrr/ o sábado 1 e o do-

mingo 2 ~sta obra dirixida 
por Cándido Pazó. 

Fene 
• EXPOSICIÓN$ 

DEBÚXAME UN CONTO 
Esta mostra vai estar ata o 5 
de decembro na Casa da 
Cultura. 

Fer rol 
• EXPOSICIÓNS 

lRRUPCIÓNS 
O C.C. Carvalho Calero, 
dentro deste ciclo no que se 
pretende que os novos artis
tas teñao un lugar de exposi
ción., aco*e desde o vernes 
30 e ata o 19 de decembro, a 
obra de Sabela Martin. 

SUSANA BERMEJO 
As súas ¡;>inturas están col
gadas no ,Ateneo. 

BERTA CACCAMO 
Unha móstra da súa obra 
pictórica vai estar no C. C. 
Torrente Bal/ester. 

MIRADAS VIRXES 
Fotografias de Andrea Cos
tas ata o 16 de Novembro no 
C. C. Torrente Ballester. 

•TEATRO 

CoNTACONfOS AVFl..INO 
O compoñente de Ollomol 
Tranviaaestár o venres 30 
de nove bro ás 22 horas no 
local s ial da Fundarom 
Artábria 

XoVEs~' ATRAIS 
Ata o 1 de decembro to-
dos os oves ás 20:30 no 
C.C. Ti rente Ballester, 
cunha entrada de 200 pts. 
a Conc~llería de Cultura 
ofrece este ciclo, no que 
se contará coa representa
ción de ¡ obras como Os 
Papala8ui, Cartas de 
Amor, Coplas de Cego e 
Alta Comedia. 

•• 

•TEATRO 

ÜLEGSHAROV 
O 1 de decerp.bro, a partir 
das 22,30 horas, este acor
deonista ruso dará un reci
tid na sede da Fundaróm 
Artábria. 

! F'onsagrada 
• EXPOSICIÓNS 

DIVINO-HUMANO 
Varios escultores contem
poráneos, qu~ traballan en 
Galiza, mostran algúns dos 
sentimentos que vive o ho
me actual, relacionados cos 
mesmos ou parecidos senti
mentos que en tempos pa
sados se expresaron a me
dio das imaxes relixiosas. 
Esculturas modernas ,xunto 
con outras tradicionais, 
procedentes dos fondos do 
Museo Comarcal, onde se 
atopa a mostra. 

Goián 
•MÚSICA 

CóR-DE-RODA 
Na Asociación Elíseo Alonso 
esta formación portuguesa 
porá o espectáculo Ora can
to, ora danf o o dia 1 ás 20 h. 

Lalin 
• EXPOSICIÓNS 

ALEXANDRO 
O museo Ramón Mª Aller 
acolle, ata o mércores 5, 
unha mostra da súa obra. 

LALÍN- BUENOS AIRES 
A historia compartida destes 
dous lugares é o motor de 
unión para esta mostra que vai 
estar aberta no Auditorio Mu
nicipal ata o 14 de decembro. 

Lug._o __ _ 
•CINEMA 

Novas REALIZADORES 
O auditorio municipal Gus
tavo Freire vai acoller este 
ciclo no que se vai proxectar, 
o xoves 28, a fita Nosotras; 
e para rematar, o vemes 29, 
proxéctase La espalda del 
mundo. Información en 
www.caixanova.es. 

• EXPOSICIÓNS 

ARQUNOLOTY 
Os fondos fotográficos de 
Charles López Alberti Jea
neret, constituen o chama
do Arquivo Loty. Este fotó
grafo francés realizou foto
grafías en placa de cristal 
10 x 13 por todo o Estado, 
incluídas 1055 placas refe
ridas a Galiza. A mostra 
oeste material está aberta 
na Sala :de Exposicións do 
Arquivo Histórico Provin
cial (Cambria s/n) ata o 20 
de Xaoeiro. 

MEMORIA ELÉCTRICA 
Baixo este título Romai 
Corredoira preséntanos 
unha selección das súas 
pinturas, que poderemos 
coñecer na sala Bacabú. 

Luz INTERIOR 
Pablo Sánchez expón bai
xo este título a súa obra no 
mesón do forno ata o 30. 

SIGNOS E PEDRAS 

•MÚSICA 

ELCURI 
A música de autor deste es
pañol habanero ou vicever
sa, vai chegar ata o Clavi
cémbalo o Xoves 29. La 
Habana é o que in~pira as 
súas cancións que edita 
Nube Negra. Máis infor
mación en www.clavicem
balo.es. 

ÜUTONO LÍRICO 
O venres 30 concerto da 
man da soprano Mercedes 
Hernández acompañada 
ao piano por Burgueras 
ás 20:30 no Círculo das 
Artes. 

M. - · oana 
•MÚSICA 

ZENZAR 
Concerto no bar Portobello o 
1 de decembro ás 12 da noite. 

CóR-DE-RODA 
No Café do Real co espec
táculo Ora canto, ora 
danro, actúa o día 30 este 
grupo portugués. 

• EXPOSICIÓNS 

A MIRADA CREATIVA 
Jesús Rodríguez Monte
ro capta coa súa cámara 
obxectos cotiáns desde uo
ha perspectiva abstracta 
que lles dá unha aparencia 
totalmente distinta á que 
estamos acostumados. Na 
Casa da Cultura ata o 30 
de Novembro. 

DIN OSA UROS 
Ata o 13 de Novembro po
deremos coñecer no Audito
rio Municipal esta mostra 
ideada polo Museo Español 
de Ciencias Naturais. 

SALOMÉDEZA 
A galería Sargadelos acolle 
ata o 7 de decembro unha 
escolma da súa pintura. 

N -"• aron 
•TEATRO 

SUCESOS 
Áncora produccións pre
senta no Auditorio munici
pal esta obra o sábado 1. 

Noia 
• EXPOSICIÓNS 

Los CAPRICHOS 
Os gravados de F. de Goya 
pode ser ollada no Coliseo 
Noela ata o 2 de decembro. 

Ordes 
• EXPOSICIÓNS 

FÉLIX BRAVO 
A súa pintura está exposta 
no Centro Comarcal ata o 
12 de decembro. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

25 ANOS DESPOIS 
Memoria gráfica dunha 
transición; esta mostra po
de ser ollada no Edificio Si
meón desde o venres 30 ata 
o 23 de decembro. 

Mostra que ofrece o Museo 
Provincial ata o 30 de No- GALIZA, CATRO 
vembro. 

PEPEÁLVEZ 

ESTACIÓNS, MIL CORES 
Mostra fotográfica da auto
ría de X.L. V ázquez Iglesias 

Na sala Almirante ternos as na que podemos ollar a gran-
súas fotogra:fias. de variedade cromática que 

ten o noso país ao longo do 
MIGRACIONES ano. No Museu Municipal 
Baixo este título Colomán ata o 30 de novembro. 

Ernesto Caballero dirixe actores 
da talla de Maribel Verdú ou 
Luís Merlo nesta j escenificación 
teatral que pasará o xoves 28 polo 
Paza da Cultura de PONTEVE
DRA; o venres 29 será no teatro 
Principal de ÜURENSE onde su
ban á escena; t1 .ª súa viaxe por 
Galiza remata o sábado 30 no C. 
C. Caixanova de VIGO. Informa
ción en www.caixanova.es. • 

· ten unha mostra aberta na · ~ 'f -

. --~~:.~gos ata_~n-~e _c-~:,"¿~1n~~!cr _ • 
•, 

Éxodos, d.e Sot Sal.gado 
Exposición que pO<femos 
ollar a un tempo en VIGO 
(CC Caixanova); SAN
TIAGO (Colexio Fonseca 
e lgrexa da Universidade ); 
ÜURENSE (Aula de Cul
tura Caixanova); e PON
TEVEDRA (salas Caixa
nova Gagos de Mendom e 
Pm. de S. Xosé), e ata o 2 
de deeembro. o autor, o 
brasileiro Sebastiiio Sal
gado, formula a mostra 
como un intento por sensi
bilizar a quen se deteña a 
ollar as súas fotografías da 
necesidade de construír un 
futuro distinto. Retrata 
nesta magna exposición o 
dramático éxodo de emi
grantes e refux.iados a tra
vés de 300 fotografi.as en 

a galería Marisa Marimón 
ocupa o seu espacio coa co
lectiva, este ano adicada a 
dous artistas novos: Ma
nuel Vázquez e Joana Pi
mentel, licenciados ambos 
no 96, afuda que en distintas 
faculdades: Pontevedra e 
Porto. Os dous coinciden en 
desenvolver proxectos no 
contorno da arte dixital, 
apresentando fotografías de 
espacios interiores onde a 
nosa realidade máis cotiá se 
encara con conflitos que 
xorden do enfrontamento 
entre realidade e ficción. 
Ata o 5 de decembro. 

BUSCANDO FOTOS 
Mostra fotográfica de An
tón Álvarez Formoso na 
que realiza un estudo do co
tián, das rúas cheas de aris
tas, curvas, animais, publi
cidade, persoas, estáticas 
ou en movimento. No local 
da A.C. Auriense ata o 30 
de novembro. 

ÜS NOSOS ARTISTAS 
Dentro deste ciclo o pin-

branco e preto. Sebastiao, 
considerado como o máis 
importante no fotoxoma
lismo de finais do s. XX e 
principios do XXI, ten re
xistrado epa súa cámara as 
condicións de vida da peri- .1 

feria parisina, a integra
ción dos inmigrantes nas 
sociedades euro~, a re
sistencia cultural dos in
dios de Latinoamérica e 
moitos máis proxectos, 
imaxes coas que tenta'inci
tar á reflexión e o debate e, 
sen- seren prioritarias, as 
súas calidades estéticas fao 
destacar a súa obra sobre 
outros traballos fotoxorna
lísticos; a súa honestidade 
e beleza impáctannos e 
emociónanoos. • 

tor José M. Lugilde vai 
expor as súas obras no 
Ateneo. 

MARíAGóMEZ 
Expón unha mostra da súa 
pintura na galería Visol. 

FALCÓN 
A galería Marga Prada 
acolle unha mostra coas 
suas pinturas. 

UNHAMIRADA 
AMARRocos 
O andaluz Francisco 
Menjivar ten no edificio 
politécnico do Campus un
ha mostra fotográfica na 
que pretende ensinar ima
xes da África que atopa 
máis ao seu carón. Ata o 
30 de novembro. 

FASCINANTE NATIJREZA 
Mostra fotográfica de Jo
aquín González Gómez 
que amosa os aspectos 
máis relevantes da nature
za: paisaxe, fauna, flores 
en distintos espacios natu
rais da Península Ibérica. 
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O mundo 
dos 
dinosáurios 
pode estar 
máis perto 
de nós de 
visitar a 
exposición 
do Auditório 
de 
MONFORTE 

Derradeiros 
dias para 
visitar a 
mostra 
fotográfica 
de Crister 
Stl'Omholm 
no Museu 
Municipal de 
OURENSE. 
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No StudiO 34 ata o 30 des
te mes. 

CHRISTER STR.ólvlliOLM 
Ata o 30 de decembro, no 
Museo Municipal pode
mos ollar esta mostra de 
fotografía do autor sueco 
que realizou a maior parte 
das obras no Estado espa
ñol nas súas múltiples via-

' xes a fitiais dos 50 e prin
cipios dos 60. 

•MÚSICA 

MlcHAEL PHILIP 
MOSSMAN 
O café Latino vaise encher 
de jazz a noite do xoves 29. 

Ponteareas 
•TEATRO 

CYRANO DE BERGERAC 
O Teatro Clásico de Ma
drid vai representar esta 
obra o verues 30 no audito
rio R. Soutullo ás 20:30 h. 

Pont.edeume 
•CINEMA 

CINENSINO 
Ciclo que vai ter lugar na 
Aula socio-cultural de Cai
xa Galicia, e no que se pro
xectarán o xoves 29 Dra
góns e alxubes, coa que se 
tratará o tema da liberdade 
e igualdade das persoas. 

Pontevedra 
• CONFERENCIAS 

VISUAL CHART 
Curso organizado por AJE 
o xoves 29 e venres 30 ás 
17 h. no seminario 4 do Pa
za da Cultura. 

PONTEVEDRA E O MAR 
Congreso de historia mariña 
no que se analizarán desde o 
século XII ata o XVI, entre o 
xoves 29 e o 1 de novembro, 
no Pazo da Cultura. 

•CINEMA 

THE LAST RESORT 
O luÍls 3, dentro do ciclo A 
emigración: novas cidades, 
¡\$ 20:30 h. poderemos ver 
. este filme británico no Tea
tro Principal por 300 ptas. 
O martes 4, a fita que se 
proxecta é Código desco
ñecido q.JSA, 2000). 

• EXPOSICIÓNS . 

ADRIÁNA MARTIN 
A pintora ten no centro de 
arte El Masón unha mostra 
coas súas últimas obras 
baixo o título Espacio e li
ña, que se clausurará o 1 
de decembro. 

LEMBRANDO cos AVÓS 
Promovida polo Arquivo 
Municipal, esta mostra po
demos ollala ata o 5 de de
cembro, de 19 h. a 21 h. no 
Principal. 

FINLANDIA. 
V ANGARDA EN VIDRO 
Esta mostra podemos coñe
cela no edificio Sarmiento 

O Centro Dramático Galega pre
senta esta obra de Ramón Otero 
Pedrayo baixo a dirección de Ro
berto Vidal Bolaño. Otero ofréce
nos unba imaxe de Rosalía como 
símbolo e realidade dunha visión 
actual e histórica, como bandeira 
de futuro na encarnación dun sen
tir colectivo. Ao autor interés.alle a 
súa figura como símbolo de Galiza 
e por iso fai unba recreación lírica 
a partir de feitos e datos biográfi
cos da cantora do Sar, mais sen tra-

Nolo Suáre.z mostra as suas pinturas na galeria Espacio 48 
de SANTIAGO 

do Museo de Pontevedra 
ata o 9 de decembro. 

ACISCLO MANZANO 
O centro de arte Xaime Tri
go acolle unba mostra da 
súa escultura. 

Dos ESCULTORES, 
O DEBUXO 
Mostra que ata o: 14 de de
cembro teremos ¡t oportuni
dade de visitar no espacio 
para a arte de Cajamadrid, e 
que conta con debuxos de 
autores como Pablo Picas.so 
ou Eduardo Chillida. 

COLECTIVA 
A sala Teucro da Conselle
ría de Cultura acolle esta 
mostra dos autores Antonio 
Castro, Pedro Cebreiro, 
Manolo López e Víctor 
Rey. Ata o venres 30. 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA DE SAXOS 
Concerto a cargo da orques
tra do Conservatorio de .Re
dondela, o xoves 29 ás 
20:30 no Paza da Cultura. 

LA GRAMOLA 
Gravación en directo deste 
programa de radio o martes 
4 de 21 h. a 00 h. no Paza 
da Cultura. Hai que reco
ller invitacións en Radio 
Pontevedra. 

PANXOLIÑAS 
GALEGO-PORfUGUESAS 
Concurso que se realizará o 
mércores 5 ás 9 h. no Paza 
da Cultura. 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALIZA 
Con Peter Donohoe ao pia
no, vai estar o verues 7 ás 
21 h. no Paza da Cultura ás 
21 h. ' 

•TEATRO 

TíTEREs: 
BACICCIA E LA FOCCIA 
A Compagnia del Drago 
Rosso vai estar o domingo 
2 no teatro Principal ás 18 
h. por 250 pts. O luns 3 de 
10 a 12 h. o seu espectáculo 
estará dirixido para grupos 
concertados de escolares. 

O Porrlño 
• EXPOSICIÓNS 

JUAN SOUTULLO 
No Centro Cultural Munici-

pal estará unba mostra deste 
pintor ata o venres 30. 

Pobra. do C. 
• EXPOSICIÓNS 

X. CONDE CORBAL 
Ten unba mostra dos seus 
gravados no Museo Valle
Jnclán. 

Ribad.avia 
• EXPOSICIÓNS 

1'RIPEIROS 
Fotografías de Ricardo 
Martínez coas que non pre
tendía facer retratos conven
cionais, nin mostrar arqueti
pos humanos, senón mos
trar simplemente intres co
tiáns. No Museo Etnolóxico 
ata o 30 de novembro. 

Sad.a 
• EXPOSICIÓNS 

FORMAS 
Mostra escultórica de Joa
quín Moreno que estará na 
Casa da Cultura ata o ven
res 30. 

Salceda de C. 
•TEATRO 

F'uLANo, 
MENGANO E CITANO 
O auditorio municipal vai 
acoller esta escenificación 
teatral o venres 30. 

S., Sadurniñ.o 
• EXPOSICIÓNS 

INDIANOS 
Esta mostra tenta analizar 
as pegadas da arquitectura 
indiana na península de Be
zoucos: Ares, Pene, Caba
nas e Mugardos. Estará no 
Centro Sociocultural. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

FERNANDO PERElRA 
No cine lago exponse a obra 
"Colección iconográfica ga
lega" na que o autor amosa 
30 lenzos e 80 debuxos e 
bosquexos nos que recrea o 
costumismo galego. 

FRANCISCO VELASCO 
O pintor asturiano, que ten a 
súa mostra na sede do CO
AG, traduce en litografías o 
concepto de clonación . .Ata o 
12 de decembro. 

GOYA, 
O ROSTRO HUMANO 
Dos fondos da Academia de 
Betas Artes-Calcografía 
Nacional saen as pezas que 
podemos ollar nesta mos
tra, que estará no Auditorio 
de Galiza ata o 13 de xanei
ro de 2002. 

NowSuÁREz 
Entre Augas é como titula a 
mostra de pinturas que so-

Convocatorias 
ÁNXELFOLE 
A fundadón Caixa Galicia e o xomal El 
Progreso convocan a 1611 edición deste 
premio literario que está dotado con un 
millón de ptas. para traballos en galega . 
ou español, inéditos, con extensión míni
ma de cen folios e máxima de 200, meca
nografados a dobre espacio por unba spa 
cara referidos a calquera aspecto da vicUi 
de Fiz Vergara Vtlariño. Haberá que pre
sentar 4 cópias, baixo plica, no Departa
mento de Obras Sociais de Caixa Galicia 
en calquera das sete cidades ou no xomal 
El progreso (Progreso 12, 27001, Lugo). 

O prJo de admisión de orixinais remata 
o 31 de marzo do 2002. 

bre este elemento, de clara 
pegada na nosa cultura, po
deremos ollar na galería Es
pacio 48 ata o 7 de decem
bro. Unha reflexión sobre a 
auga ao tempo que mostra 
unba preocupación polo es
tilo e por facer uso dunba 
linguaxe actual. 

CONDE CORBAL 
Exposición na Fundación 
Granel! da Serie-6 de gra
vados de Conde Corbal. 

SANTIAGO MAYER 
Os seus óleos poden ser 
ollados na galería Citania 
(Algalia de Abaixo 39) ata 
o 11 de decembro. A repeti
ción dos motivos plásticos 
preséntase como o argu
mento compositivo. 

l;uNDACIÓN ARCO. 
ULTIMAS ADQUISICIÓNS 
Mostra que nos ofrece o 
CGAC ata o 30 de novembro 
coa dobre intención de orien
tar e abrir as posibilidades de 
itinerar. O feito de que a evo
lución pasa pola revisión do 
pasado queda reflectido na 
obra de Albano Afonso, Je
an-Lnc Moulene e Mark 
Wallinger. Rochelle Costi, 
Candida Hofer, Luisa 
Lambri e Pedro Mora. A 
ruptura coa frontalidade clá
sica é cousa de Arturo He
rrera, Rubens Mano, Kik:i 
Seror e Ymka Shonibare. 
Outras propostas, as de Ana 
Jotta, Navin Rawancbai
kul e Allan Sekulan, intro
ducen referencias ao cotián e 
poñen de manifesto que nos 
eidos do artístico todo é sus
ceptfüel de significación . 

SALVADOR CIDRÁS 
O CGAC acolle unha mostra 
deste artista vigués ata xa
neiro. Desde que se deu a 
coñecer aló polos anos 90 
cunha serie de esculturas e 
debuxos nos que se rexista
ba a epiderme da natureza a 
súa obra ten evolucionado 
cara a comportamentos máis 
distanciados coa utilización 
de medios e recursos coma a 
fotografía, vídeo, ordenador, 
así coma o crecente interese 
pola arquitectura e o deseño 
dos anos 50 e o mundo pu
blicitario. 

MARINE HUGONNIER 
O CGAC acolle, por vez 
primeira no Estado, unha 
mostra da artista francesa 
composta por varios vídeos 
e instalacións que tentan 
romper as referencias da 
física. As instalacións Ta-

ÜBRADOIRO DE PANDEIRETA 
A asociación veciñal Atochas-Monte Alto
Hérr:ules abriu o prazo para este curso que 
desenvolven na Coruña en colaboración 
coa asociación cultural Alexandre Bóveda. 
O horario de irnpartición das aulas será os 
martes das 20:30 h. en <liante no local da 
asociación vecifial (Campo de Marte s/n) e 
o prezo da subscrición é de 1.000 ptas. 
mensuais. Máis información no telf. 981 
222 235 ou nos locais das asociacións. • 

ble, lnterlude, StiU ou Fa
ce e os vídeos lmpact, Dia
mond, ou as Highlights 
Series que inclúen Sky Ci
cle, London Bridge, ou 
Moorgate StaJion poderán 
ser vistos ata o 20 de xanei
ro de 2002. 

CRUCEIRO SEIXAS 
Oulrasfonnas de bailar, voar, 
soñar e deambular é o nome 
damostra que podemos ver no 
Pazo de Bendaña ofrecida pc>
la fimdación Gronell, ata o 3 
de decembro. 

SusoNoIA 
A galería José Lorenzo aco
lle unba mostra do seu traba
llo ata o 16 de decembro. 

ERNESTO NETO 
Artista brasileiro, con forte 
presencia internacional, que 
concibiu para o CGAC un 
proxecto, A paisagem do 
corpo e o corpo da paisa
gem, con catro novas insta
lacións específicas que amo
san a súa última exploración 
escultórica Seguindo algun
has propostas do neo-con
centrismo brasileiro, incide 
no potencial participativo e 
interactivo da arte e convida 
a penetrar nas súas obras. 
Utilizando materiais modes
tos e pouco usuais confire
lles ás suas pezas un carácter 
case orgánico e moi sensual. 
Ata xaneiro no CGAC. 

RUBÉN CARPETA 
O coro da Jgrexa da Univer
sidade serve de marco para 
Apwzten, unha vídeo-instala
ción deste autor, pero tamén 
para outra de Isaac Corral. 
Dentro de Procesalia 01 de 
arte contemporánea, ata o 2 
de decembro deste ano. 

•MÚSICA i 

ALBA DE 1 ~RIL 
o venres 30~ ter lugar no 
Salon-teatto· a presentación 
do discb a· cargo do Grupo 
de Música Tradicional do 
IGAEM ás 21 h. 

ROCK CABO SAM 
LoURENZO 
Do martes 4 ata o xoves 6 
na sala Nasa das 21:30 h. 
en diante. Convocatoria 
aberta a todas aquelas ban
das galegas que teñan algo 
propio que ofrecer sobre un 
escenario. Ciclo de música 
POPular que sintoniza as 
frecuencias do noso con
torno máis inmediato ama
sando algunhas das propos
tas sonoras máis recentes e 

significativas independen
tes. O prezo de cada con
certo é de 800 ptas. e un 
bono para tres dias custa 
1.200. 

SACRED SIN 
Banda metal máis impor
tante de Portugal que trae 
ata a Nasa o xoves 29 ás 22 
h. a súa última aposta dis
cográfica: Translucid dre
am mirror, que están a pre
sentar en directo nunha xira 
europea. Dúas bandas de 
metal da cidade compo telá 
acompañarán os portugue
ses: Embrace Me Ocean e 
Cormorant. 

AUDITORIO DE GALIZA 
Xa está en marcha a Tem
pada de abono no auditorio 
que nos trae o mércores 5 á 
Real Filbarmonía de Ga
liza baixo a batuta de Anto
ni Ros Marbá, con A. Le
ón Ara ao violín e a sopra
no Nuria Rial, celebrando 
o centenario de Rodrigo. E 
dentro do programa de 
Concertos Didácticos está 
programado para o venres 
30 A música no cine, ás 1 O 
e ás 12 da mañá 

•TEATRO 

lsMAEL & CAMIÓN 
Quico CadavaJ interpreta e 
dirixe este espectáculo de 
narración de cantos, desta 
volta cun repertorio fechado 
e fuco. Nesta ocasión os úni
cos relatos serán Jsmaei, 
que xira en tomo ás minorl
as émicas absolutas e Ca
mión , unha historia de enxe
ño e supervivencia. É Wl tra
ballo concibido para adulto 
e contén escenas minucio a
mente descritas de sexo e 
violencia física e psicolóxí
ca. No teatro Galán o xoves 
29 e Sábado 1 de novembro 
e o domingo 2 de decembro 
ás 22 h. Información en t
galan@teleline.es. 

Novo CIRCO 
1 Unha renovación estética 
desvincula este novo circo 
do vello e poucas veces te
rnos a oportunidade de o 
comprobar en Galiza. Procu
rando a beleza estética e o 
contacto roáis próximo e Últi
mo co público tamén se inte
gran elementos básicos do 
circo tradicional, mais tamén 
outros que o aproximan ao 
teatro. Oowns, acrobacias, 
malabares, etc. van encher a 
Nasa o venres 30 ás 22 h. e o 
sábado 1 ás 23 h. Informa
ción en www.salanasa.com. 

COMO AUGA DE MAio 
O martes 4 Francisco Sou
to acompañado por Serxio 
Moreira ao piano vai subir 
á escena do teatro Galán 
para nos representar unba 
combinación de danza coa 
presentación do seu poema
rio. Será das 22 h. en diante. 

Sarria 
•MÚSICA 

POLIFÓNICA DE Foz 
O sábado 1 ás 20:30 h. na 

· Jgrexa do Rosario van rea
lizar unha actuación. 

A banda 
de metal 
portuguesa 
Sacred Sin 
estará este 
Xoves 29 
na sala 
Nasa de 
SANTIAGO. 
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A 
Arquitectura 
Racionalista 

viguesa é 
obxecto 

dunha 
exposición 
na sala da 
Fundación 

Caixa 
Galicia de 

VIGO. 

Tu.i 
•ACTOS 

MÁRTIRES DE SOB 
En conmemoración do 7 -
aniversario <leste feito que -
vo lugar en Guillarei, onde n 
1922, a mans da Garda Ci 
morreron varios veciños d s 
2.000 que se congregaron p -
ra protestaren polo embar o 
dos bens dun veciño que n n 
pagaba o Foro, a Organi -
ci6n Galega de Comun · -
des de Montes en Man C -
mún, e a Confederaci6n~
lega de Asociacións Vece · 
Rosalía de Castro cele 
os seguintes actos o domin o 
2 en Goillarei: ás 11 h. Co -
centracióo na Carballeira de 
San Xosé de Sobredo, ~ 
11 :30 despraz.amento ata ! o 
monumento, ás 12 h. inht~ 
vención do historiador J.'!if>
imio Pereira, ás 12:30 hp
menaxe ao mestre Francis4;o 
Xabier Glez. Martíne-L, e ~ 
13 h. clausura dos actos cup
ha ofrenda floral. 

A Rede 

TERMALISMO 
www.galeon.~mo 

1 
Publicación en Uña sobre o tennalismo e 
as navidades e servicios que ofrece esta 
actividade soci~sanítaria. Con infoona
cióos sobre estética. propiedades do ter
malismo, entrevistas e recomendacións 
de lugares e ofertas teanais. • 

• EXPOSICIÓNS 

JOSÉ C. GUERRA 

~
ta o 7 de decembro pode
mos contemplar as súas 
mturas na galería Trisque{ 
Medúlio. En verbas de M. 
rribay "a obra de Guerra está marcada por unha esté

tica de liñas diagonais J e 
formas ooidadas que p~u
cea un inevitábel seotimeo
to de melancolf.a. Definqse 
por manchas de fractura~
pida, cor uave, que sempre 
lembrao a realidade aíntla 
que sexa rem tamente. fi
guras que se descompoñ n, 
que parecen caer do le~ 
que se imbrican unhas ~as 
outras coma unha necesi a
de de apoiatura, ainda , n 
escintileos duo realismo cia
se esxerado ..• 

CARMEN GÁNDARA 
Ten unba mostra de pintura 
na Área Panorámica ata o 
venres 30. 

RICA.ROO NÚÑEZ S. 
O Parador San Telmo acoµe 
a súa mostra de pintura ¡tta 
este veores 30. 

Verín 
• EXPOSICIÓNS 

A COMARCA 
DE MúNTERREI 
Esta mostra de Anxos B~
jas tentará ofrerecénno os 
unha visión do desenvol e
mento sosb'bel. Na C¡lSa o 
Escudo ata o domingo 2. 

Vigo 1 

•CINEMA 1 

MEsTRES I 
· Fita do director óscar~I 

Caz, que é unha com ·a 
na que se fala de cinco u
bilados ex-ladróns de b • -

' • ' ' : :. h '. ~ . . ~ i , .. ~ 

cos. O xoves 2~ na Aula 
sócio-cultural 4e Caixa 
Galicia. 

0 PODER DUN DEUS 
O colectivo Memo de fan
tasía e ficción científica 
proxectará no café Uf o xo
ves 6 ás 21:30 h. esta pelí
cula de Peter Fleisch
mann do ano 1989. Des
pois baberá debate. 

• CONTACONTOS 

AAMORA NA SILVA 
Ás 12 h. do Sábado 1 na li
breria Cervantes, os estu
daotes do 12 ciclo de prima
ria poderán gozar desta se
sión de contacontos. 

• EXPOSICIÓNS 

SANIDRO 
O Rincón dos Artistas aco
lle a súa mostra de pintura 
ata o venres 30. 

ARQUITECTURA 
RACIONALISTA 
Mostra a.berta na fundación 
Caixa Galicia e que consta 
de planos, fotografías, do
cumentación e maquetas 
proxectados entre os anos 
1932 e 1945 que confor
man un dos legados arqui
tectónicos máis importan
tes da historia local. Gali
za, arredada dos centros 
onde se xesta a nova arqui
tectura racionalista, vívíu 
este movemento como an
ha mera adopción dos no
vos códigos formaís, inci
díndo nos aspectos visuais; 
o seu máximo expoñente 
chegou da man de arquitec
tos coma Jenaro de la 
Fuente ou Francisco Cas
tro Represas. 

VARIACIÓNS 
Obras de Jorge Llorca na 
galería Alameda ata o 9 de 
decembro. 

LoLAOVlEDO 
Os seus tapices estarán ex
postos na sala Bobob ata o 
venres 30. 

0 ANXO NECESÁRIO 
Obras de Manuel Vilariño 
ata o 12 de decembro na ga
lería Bacelos. 

V-2040 
Mostra de Tono Carbajo 
que podemos coñecer no 
Edificio da Xunta ata o 23 
de decembro. Un xogo ur
banístico no que se ímaxi
na a cidade nunha serie de 
chamativas fotografías di
xitais e un vídeo co que se 
sobrevoa a cidade, ache
gándooos a algunhas rúas e 
edificios. 

CuRRo GoNZÁLFZ 
Olvidando el Edén é o títu
lo da inostra que podemos 
ollar na galería Ad Hoc e 
que reúne unha serie de de
buxos de 153 x 85 cm. ins
pirada nun libro de poemas 
chineses e un grupo de seis 
obras realizadas con técni
ca mixta. Ata o 15 de de
cembro. 

Anuncios de balde 
• En Meira (Lugo) en plena nature
za alúgase casa de campo recén 
restaurada. 3 cuartos con baño com
pleto, cociña-comedor, c.alefacción, 
10.000 m tinca. fins de semana,¿ou 
temporada. Tlf. 982 331 700 ou p86 
753 105. 

• Despois do 21-0 aínda segue á 
venda Galiza CiB (Herriak Sense 
Fronteíras), o primeiro libro libre ata 
dous números. Distribúé Baía Edi
cións telf. 981 174 296. 

~-...... 

• A peña~<S,eportivista Pardo de Cela 
organiza sardas en autobús a Riazor 
-prezos especiais par-ª socios/as- e xes
tioria a merca de entréiilas. Tamén.distri
bÚímos material coa simboloxía do equi
,po. Infórmate no bar San Pedro, Correlos 

.'19, Mor (Alfoz). llf. 982 558 411. 
f 

• Alúgase cuarto por noites ou mes 
completo na zona da Praza Roxa de 
Compostela. Telf. 617 065 527. 

• Música clásica para vodas. Dife
rentes grupos de cámara e voz. Telf. 
981 507 925 / 636 270 817. 

• Vendo dúplex en Foz totalmente 
amoblado, 116 m•, moi céntrico. Pre
guntar por Licinio, aos mediodías, no 
telf. 982 200 912. 

•Tes algo que dicir da situación xera
da no BNG após as pasadas elec
cións? Tanto se es militante como se 
aínda non o es, fala sen censura do pre
sente e do que hai que facer. Envía un 
e-mail a atendedor@guay.com 

l •O Centro Galega de Madrid van dar 
• Véndese piso na rúa Llorente de/ comezo os cursos de iniciación á lin-

•Vendo piso en Cangas de 4 dor
mitorios, de 144 m2

, por 17.000.000 
pta. Telf. 986 328 557. 

Vigo. Tres cuartos, garaxe e trasteirol gua galega, no centro dous dias por S& 
18 millóns. Telf. 649 731 444. j mana e pola tarde. As instancias xa es- • Carlos, 29 anos, 1.79 cm, 77 kg., 

cabelo claro e olios azuis, non-fuma
dor/bebedor, políglota, gústame a na
tureza, ioga, exercicio e artes mar
cíais, quixera coñecer unha rapaza 
de olios e cabalo claro que teña inte
reses en común. Tlf. 686 840 098. 

{ tán á disposición dos interesados. Asi-
• Xa funciona na intemet o po.rta,1-ga- mesmo xa comezaron as clases de gai-
//egos: datos e fotografías de pe[Soei- ta (venres de 19 a 20:30 h. e sábados de 
ros da actualidade ou da historia/fo pa- 11 a 12:30 h.); as clases de baile para 
ís (galego, castelán, inglés). Pódése ac- adultos, os venres de 19 a 20 h. e os sá-
ceder a el a través cf~ www.Gjliciadixi- bados o nivel infantil ás 10:30 h. Taméri 
tal.com ou www.Galicif:4digital1com. Par- está aberto o prazo para asistir a bailes 
ticipa da iniciativa enviáhponps os datos de salón por un ha cota de 3.000 
e fotos que estimes o~os ou con ptaJmes para socios e 4.500 para quen 
~ún artigo breve na seMlón de Opi- non o sexa. Telf. 915 318 748. 

• Sexto fetiche, último poemario de 
Antom Fortes Torres (Premio Legais 
2001), está á venda nas librerías Colón, 
Couceiro, Lume e Nós da Coruña; Sou
to e Trama de Lugo; Míchelena de Pon
tevedra; A palavra perduda, Couceiro, 
Follas Novas, Sargadelos e Trélftf]o de 
Compostela; Andel, CeNantes, Sarga
delos e Ver.sus de Vigo. Tamén o podes 
solicitar contra-reembolso a igaliza-sa
rria@hotmail.com ou fortetorre@hot
mail.com (990 pts. +gastos de envío). 

món ou de Tribuna Ubre (arte, comuni-
cación, educación ... ) polos seguintes • Véndese finca de 1.031 m• en Ma-
m9dios: correo a Galiciadixital, Noria rín, ~ituada en zona de praias. Boas 
3Ó, 27001, Lugo; fax 982 221 456; co- · vistas ao mar. Telf. 986 703 146. 
rr~ electrónico, interdix@galicia.com. 

• Os Bono-árbore 2001 para a re
poboaclón forestal da Ribeíra Sacra, 
de Xevale Ecoloxía, xa están á venda. 
Envía 500 pta. ao Apdo. 35 de Chan
tada e plantaremos tres árbores au
tóctonas no teu nome. 

• Véndese domitorio de dúas ca
mas xemelgas e máis tres mantas. 
Telf. 630 400 925. 

• O Ateneo Libertario Francisco lú.Jrralde 
de Ferro! promove a edición dun perió
dico libertario galego, de carácter 
aberto e independente. Cultura, actuali
dade, entrevistas, opinión, cun enfoque 
aítico ... Necesitamos persoas para o gru
po editor, colaboradores/as, distribuido
res/as e suscriptores/as. Máis informa
ción en apdo. 109, 15407 Narón (A Coru
ña); http://xaveras.tripocl.com/aip.html ou 
novasalfi@yahoo.es 

• Alúgase casa con finca en Ague
te (Marin), en temporada escolar. 
Telf. 986 703 146. 

• Véndese Ford Orion 1,6 inxección
ghia. 90.000 km. rodados. En bo esta
do e prezo. Telf. 986 703 146. 

• Búscase mozo ou moza para 
compartir piso na Coruña, zona do 
Peruleiro (a carón de Riazor). 
18.000 pta. por persoa, moi bo esta
do. Preguntade por lago no telf. 606 
018 441. 

• Precísanse mariñeiros para pesca 
de baixura en Mallorca. Aloxamento 
facilitado pola empresa, 200.000 ptas. 
de salario ao mes máis porcentaxe so
bre a pesca. Máis información nos telf. 
986 866 421 / 636 333 187. 

• A AC ÁÍlxel Casal de Arzúa preci
sa, para a súa Aula de Teatro Infantil, 
monitor de teatro. Para máis infor
mación chamade ao telf. 981 501 199. 

• Véndese casa con muiño e fincas ¡ 
en Mundín-Chantada (Lugo). Ideal 
para restaurar e adicar a turismo rural. 
Informes no tlf. 982 441 589. 

• A asociación cultural Fa/a Ceibe do 
Bierzo anuncia a creación da páxina 
web en www.bierzoportaJ.com. Tén
tase facilitar o exercicio da liberdade de 
expresión en galega perseguida na co
munidade galega-talante da bisbarra e 
de informar axeitadamente dos nosos 
problemas lingüísticos. Visitádenos. 

•MÚSICA 

PANXOLIÑAS 

• :v'endo terreo de 5.000 m• en Sal
cepa de Caselas. Telf. 629 849 791. 

• lvéndese piso en Bertamiráns 
(Ames) pegado a Santiago. Tres cuar
tos, cociña amoblada, calefacción indi
viqual, trasteiro, 2 prazas garaxe, pis
cina comunitaria, 13,5 millóns. Telf. 
981512597. 

1 

• ~Mongólia. Umha entidade estatal 
roqosóide'~ último poemario de lgor 
Lugrís. Pódelo atopar en: Compostela: 
bar A S,ereia, pub Tarasca, librerías Cou
ceiro, Artico, Palavra Perduda, Mª &n
teira, Follas Novas, Pedreira, Sargade-
1os', tenda A Mouga; Ponferrada: librería 
Siena; Ourense: librería Torga; A Coru
ña: librerías Sisargas, Couceiro, Nós, 
Lume e-COión; Pontevedra: librería Mi
chelena; Vigo: librerías Andel, Cartabón, 
Li~rouro, Universitaria Sur e Sargadelos; 
Ferro!: Funda(fOm Artábria e Sargade
los; Madrid: Sargadelos. Ou ben solicíta
lo contra-reembolso a artefactoedito
rial@hotmail.com (1.000+300 pta. para 
gastos de envio).+ 

Vi.la boa 
•MÚSICA 

Concerto, no Auditorio do 
Concello o sábado 1 ás 20 
h. organizado pola 1 aso
ciación Máximo Go,l./d, e 
no que cantarán a Coral 
Polifónica Frol Nova de 
Chapela; a Agrupación 
Coral Xuntanza de Co
velo; e a Coral Máximo 
Gorki. 

FAMILIA w AKU 
Este· grupo formado por ex 
compoñentes de Motores 
van dar un concerto dentro 
da súa xira Mundo animal 
na Raiña Lupa (San An
drés de Cobres) o sábado l 
ás 23 h. 

V U alba 
UNDECLINABLE 
Esta banda procedente de 
Holanda vai estar o mércores 
5 na Iguana ás 00:30 h. pre
sentando o traballo Sound 
city bumin.g. Entradas á ven
da en Elepé, Tipo, La Colum
na e Diskópolis en Vigo e Ti
po en Pontevedra Informa
ción en www.epitaph.com. 

Po LE 

• EXPOSICIÓNS 

As IMAXF.S DE CAslFIAO 
Na sala de ex:posicións do 
Auditorio poderemos ver es
ta mostra na que atopamos a 
maior recopilación fotográ
fica sobre o escritor, artista e 
líder nacionalista Afonso 
Daniel Rodriguez Castelao, 
ata o 9 de decembro. 

rell¡\os coñecer a súa pintura 
na sala Euro Arte. 

OpUEVIGO 

Soto que poderemos ollar 
na librería Andel (Pintor 
Lugrís · 10) ata finaís de 
decembro. 

Dub e mus1ca electrónica 
en. directo desde Berlín o 
xoves 22 no clube Vadeine
cum. E o xoves 29 Jan Je
linek traerá en directo ta
mén desde Alemaña o seu 
microhouse . . 

BOLERO :'. 

EDUARDO BAAMONDE 
O pintor vilalbés exporá no 
parador de turismo da súa 
vila natal desde o 1 de de
cembro ata o 6 de xaneiro 
do vindeiro ano. 

•MÚSICA 

MERCEDES PEóN 
!!f DEBE AO MAR 
Esta mostra fotográfica da 
autpría de Ángel Llanos 
~e ser visitada na Casa 
~Arles. 

PO~TADAS 
DEj DISCOS GALEGOS 

G~pos como Milladoiro, 
F an os Ventas, Na 

• LECTURAS 

ANIMAIS, ·ANIMAI~ 
Presentación deste : libro 
de poemas,: na librería An
del o xoves 29, ás 20:30 
h., da man de J. Abelleira 
e Xosé 'Mª Álvarez Các
camo. 

Espectáculo a cargo do 
compoñente de Los Pan
chos Rafael Basurto, o xo
ves 29 ás 20:30, DO C.C. 
Caixanova. · 

ZEN GUERRILLA 
Van estar na Iguana o sába
do 1 ás 00 h. O domingo 2 
á mesma hora estará o artis
ta : norteamericano André 
Willians. 

J>iANNINE 

Vai actuar no auditorio mu
nicipal Carme Estévez este 
xoves 29. 

X.in.zo da L. 

Lú ... solistas como Bi-· 
bi no, L.E. Batallán, E. 
Ca , A. Prada .. . ou Os Re
set·dos, Limones, etc for-
m parte desta colección 

DIEGO DE ÜIA de portadas de discos ga-
Ata o 1 de decembro pode- le~os do xornalista Roque 

REPICHOKA POÉTICA 
Espacio aberto para recitar 
«JU ler textos propios a par
tir das 22 h. deste venres 30 
na Cova dos Ratos da rúa 
Romil. 

To'can na sala Iguana o día 
13 ás 21 h. 

• EXPOSICIÓNS 

ÜUTROS~OS 
Mostra de x.M. Castro que 
nos achega a mundos onfri
cos de sensacións, e quepo
demos atopar na Casa da 
Cultura ata o venres 30.• 
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Eduardo 
Baamonde 
mostra a 
sua pinturci 
do Parador 
de Turismo 
de VILALBA. 
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Entre os1 que se opuieron 
normativa de concordia, 
desde a prensa e desde 

f ra da Academia, obs rvanse 
das posturas: os que de
fenden a norma oficial , pero 
fano en castel n e s veces 

con argumentad ns pintores
cas ( alusi ns aos servicios· se
cretos portugueses ou ao 
odioso nacionalismo ) e os 

que consideran que o tema, 
por insignificante, non debe
r a ser o cent:ro de neng n de-

bate. Este ltimo argumento 
poder a ser tomado en consi
deraci n se os que o usan se 
tivesen referido tam n, algun
ha vez, aos que acuden a sim
posios intemacionais con ca
misetas cun estampado.+ 

DtllECIOll: Afonso Eiré López. EMPRuA XOllNAÚSnCA EDfroRA: Promocións Culturais Galegas S.A. PuslDENn: Cesáreo Sánchez Iglesias. 
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Telf.: Administración, Subscricións e Publicidade 986 433 830*. Redacción 986 433 886 · 22 24 05. Fax 986 223 101. 
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Adeus, Amalia 
A viúva de Alexandre Bóveda marre en Pontevedra aos 95 .anos 

XAN CARBALLA 

O aplauso non remataba nunca 
e ninguén puido dicir que non 
chorou. O 11 de decembro de 

- 1999 a cidade de Pontevedra · 
devolveulle en cariño a Amalia 
Álvarez Gallego o moito que 
sufriu desde o 17 de agosto de 
1936 cando na Caeira asasina
ron o seu home, o dirixente 
galeguista Alexandre Bóveda. 

A noite que o mataron eu non 
estiven con el. Dix ronme que 
non era esa noite. Eu estaba em
barazada de cinco meses, da nena 
que despois, porque el mo pediu, 
chamouse Amali a. Die ame, ti 
ten valor porque che quedan cin
co fillos polos que loitar , cont -
bame Amalia lvarez Gallego na 
primeira entrevista que conced a, 
pasados 50 anos da morte do seu 
home. Aparee an nas s as mans 
os recordos, as fotograf as e o 
nico documento sonoro que 
queda de B veda, un disco dos 
antigos, de 78 rpm, que gravou 
coa Polif nica de Pontevedra on-

,. de el e Amalia namoraron. 
Amalia lvarez Gallego per

tenc a a unha familia galeguista. 
Nacera en Lugo, filla de Xerardo 
lvarez Limeses, e veu vivir a 

Pontevedra onde as a vida mu
dou en poucos anos da felicidade 
ao drama. B veda era moi cari-
oso cos rapaces a nda que o seu 

car cter era moi serio. Xogaba 
con eles, andaba a gatas, pero 
anda as era moi serio. Eu die a
lle "se fose coma ti esta casa era · 
un enterro de terceira" e Xandro 
retruc bame, "ti es as castaño
las; ¿e ti, ti que es?"; "eu non 
son nen o bombo", sentenciaba. 

A pol rica determinou a tra
xectoria deses anos, nos que B -
veda organizaba o Partido Gale- . 
guista, sufriu desterro en c diz e 
sacou adiante o Estatuto de Auto
nom a, eu die alle que non ti a
mos para n s nin os domingos, 
non ti amos vida familiar, e cho-

... raba moitas veces. Era cando el 
die a "¡deixo todo, deixo todo. 
Acabouse!" Pero eu segu alle 

- -

Amalia Álvarez Gallego descubrinda a placa do monumento a Bóveda inaugurada en Poio en 1997. A.N.T. 

dando voltas cabeza: o nico 
entusiasmo que ten, qu taSlle iso e 
despois .... Non fuma, non bebe, 
non fai trasnadas. Que siga na po-
1 tica. Pero teimei en que tomase 
as cousas con m is vagar. Porque 
con el entend n que a vida loita . 

A derradeira lección do mestre 

B veda apoiou desde a primeira 
hora do golpe militar de 1936 o 
governo legal da Rep blica. To
m rono preso e a nda que ti a 
posibilidade de fuxir, acreditou 
nunha xustiza que finalmente se 
amosou falsa. Xerardo lvarez 
Gallego, irm n de Am lia, dei
xou un estarrecedor testemu o 
do drama que se viviu aqueles 
d as en Pontevedra, Vida, paixón 
e morte de Alexandre Bóveda. 
Os acontecementos precipit ron
se. Amalia contounos sobre o cli
ma de terror que se viv a en Pon
tevedra, souben por unha rapa
za que me axudaba na casa o que 

se die a nalg ns ambientes da ci
dade, "Amalia, veño asustada, 
nunha reunión estiven oíndo que 
dicían 'a esos rojos hay que li
quidarlos, dicen que tienen listas 
de gente para ma-

valente de todos. Al sentirei ledi
cia e satisfacci n de Ti e de to
dos. 

O 11 de Decembro de 1999 
Pontevedra nomeaba :fillo predi-

lecto da cidade a 
tar"'. Nunca qui
xen saber quen 
fora, pero cada 
vez que pasaba 
por <liante da casa 
na que iso se fala
ra sub aseme un
ha e o usa... Co
mo se pode ca
lumniar as a al
gu n que nin se
quera se co ece?. 

'Bóveda dicíame, 
Amalia ten valor 
porque 

Alexandre B ve
da e d halle a me
dalla de ouro, ga
lard ns que reco
ll a, cos seus 93 
anos cumpridos, 
unha emocionada 

che quedan cinco 
tillos para loitar" 

Amalia lvarez 
Gallego. Para ela 
os versos de An
t n Avil s de Ta-

A noite do 17 
de Agosto B veda 
escribiu varias 
cartas. Unha delas 
dirixiulla a Ama-
lia, as a Choli as: Adeus, Vidi
a. Vive pra os peques e os vellos, 

'abr zaaos, conf rtaos ! S Ti, mí
a Pequeni a ademirable, a m is 

ramancos resoan 
na memoria: 
Aqu andamos, 

se ora, desde o 
mencer aciago / 
recoberto do 

chumbo m is spero e terr vel, / a 
ferida de luz que nos redime, / de 
tanta escura pouta e tanta aldraxe . 
Adeus, Amalia lvarez Gallego.• 

Da arte dos vellos prospectos 
cinematográficos 
AXENDA 
A NOSA TERRA 2002 XAA VENDA 

e Impresa a 5 tintas en seis idiomas. 
• Cosida a fio, con marcador, 

acabamento da capa en coiro rexenerado. 
e Papel verxurado 90 g/m2 crema. 
e 22 x26,5 cm. de tamaño. 

Faga xa a sua reserva no telf. 986 433 830, fax 986 223 101ou 
mediante o correo electrónico subs.anosaterra@terra.es 

Patriotismo 
constitucional 

MANuEL CIDRÁS 

º
nacionalismo 
espa ol , de 
lonxe, o princi

pal axente da pol tica 
interior en Espa a, moi 
por diante dos naciona
lismos chamados peri
f ricos aos que se op n. 
En cambio apenas apa
rece na poi tica exterior. 
Se me apuran, non apa
rece globalmente dende 
a guerra de Cuba, sal
vando efusi ns ret rica 
do primeiro franquismo 
e alg n contencioso sin
gular como a reivindi
caci n do Pe n, do que 
estes d as se volve falar 
con ahonda mis mode
raci n que cando e fala 
dos lehendakaris. Pero 
o nacionalismo espa ol 
ten a vantaxe de que 
non se explicita porque 
se ve beneficiado por 
unha caste de falacia 
naturalista. Tam n por
que o maleficia o peso 
dunha historia negra. 

A idea, tan en boga 
ultimamente do pa
tnot1smo constitucio
nal , a ltima expre
si n do nacionalismo 
espa ol que pretende 
redimirse da lousa da 
historia, tan desfavore
cedora. Lonxe de min 
pretender de acreditar 
conceptos como patrio
tistmo ou constituciona
lismo nos que o me m 
cabe o mellor que o 
m is malo tanto se lle 
aplique o adxectivo e -
pa ol como galego, va -
co ou cata} n. A mo 
parece, anda que a 
continxencia hi t rica 
sexan teimudas en dar 
peores mo tra do pri
meiros , porque nunca 
ning n lehendakari pre
tendeu que non e fala e 
espa ol en Cuenca nin 
decidir o futuro das Illas 
Canarias. 

Agora ben, imbuir 
desa idea particular a 
instituci ns que pola 
s a natureza deben es
tar por riba do pleito 
partidario, mesmo para 
decidilo, resulta abe
rrante. A parcialidade 
do Presidente do Tribu
nal Constitucional na 
s a toma de posesi n 
reedita a do Defensor 
del Pueblo, e mbolos 
episodios non se poden 
reducir a senllas incon
tin ncias verbais. 

O patriotismo cons
titucional pretende con
solidar posici ns denqe 
a belixerancia e a exclu
si n, mal camio. Para 
afora sumisi n, para 
adentro man de ferro.• 


