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Unha ameaza
nada pantasma
A ilusión de todo ideólogo é a de transmitir o seu ideário através
dunha fábula. Deste modo non ten necesidade de xustificarse. Se
ademais a fábula sucede no ano 6000 as posibilidades de que o discurso político pase desapercibido son ainda máis grandes. Falamos
da Ameaza Pantasma, o último filme de Lucas, que está a provocar
que os nosos cines abran a horas inusitadas para facilitar unha real
ou hipotética afluéncia de público. "Só se trata de diversión", di o
próprio director, quen por outra parte non oculta que a obra está
baseada no mito da forza e na loita do ben contra o mal. Se cadra
chegamos xa a ser tan acríticos que para nós o mito da forza e o mi-:
to militarista dos jedi non ten nada de cuestionábel, nen de merece~
dor de debate. Se cadra porque xa estamos tan afeites na vida real a
que os bons bombardeen aos maos todas as veces que o alto mando
considere necesário, que nos parece inocente que iso me mo o diga
unha película. Sen embargo non deberia resultar baladi o adestramento masivo dos menores de idade nunha obra que enaltece o uso
das armas mediap.te unha metáfora ~ellor ou pior realizada. A maldade, tanto segundo os filósofos de direita, como segundo certas
producións de Hollywood (que non por casualidade mantén boas
relacións comerciais co Ministério de Defensa), é inerente ao ser
humano. Esta maldade irracional ameaza a nosa vida de forma
constante e algun dia quizá próximo nos abrigará a protexernos
cunha "policía universal". Velai a pedagóxica e nada inocente
mensaxe da película. +

Uñas de alta tensión a nove metros
das vivendas en Oseiro
(Páx. 8)

Afiscalia an~corrupción
investigará os cámbios na A·6 en Becerreá
(Páx. 9)

Estados Unidos prepara en Colómbia
·unha operación similar á de lugoslávia
(Páx. 17)

Francisco Singul

HISTORIA CULTURAL DO
CAMIÑO DE SANTIAGO
Unha necesaria e singular
síntese de grande
actualidade e interese.
Para
estudiosos e
amigos da
nosa 'tradición
ga ta
cultural e
espiritual.

•

Cristina Pato e Berrogüetto
no lntercéltico de Moaña
A história de Celso de Paulo,
asasinado no campo da morte do Furriolo

o
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Amaioria dos turistas ignora que Santiago
canta con outros monumentos ademais da catedral

Eao sair que?
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"Pois viu tanto coma min". Asi respondeu un turista cando lle recordaron qµe a sua tilla se estaba a
perder a misa do peregrino. Tanto tiña canto levantase a cabeza e os pés; dende o exterior da
Porta da Acibecheria tan só enxergaba a corda do
botafumeiro a abanear. Era un. dos tantos que o
Venres 20 á mañán debemos ficar fóra por mor
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da multitude. Subindo até á Quintana o espectáculo era magoento. A ringleira de visitantes agardando para entrar pola Porta Santa, mália as voltas, chegaba até Praterias. E é que Santiago é
unha festa, cando menos da contradición. Xunto
aos espectáculos de rua e á beleza monumental, as
esperas interminábeis e o afogo da marea humana.
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a Praza das Praterias un guitarrista vestido de negro e cunha
malla na cara fai as veces do
Sam de Casablanca. O As time goes by debe estar inspirado nos peregrinos que agardan
na rua para solicitar a compostelana, acreditación de ter recorrido, cando menos, 100 quilómetros do Camiño. Mallados
e impotentes, terman das suas
mochilas. "Ter que chegar aqui
e facer cola é moi triste ¿pero
que vas facer? Non vas marchar sen a compostelana despois d,o que andaches", quéixase Anxeles, unha peregrina
de Vigo.

ISSN:
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Semellante impoténcia é a que
senten os que agardan na Quintana para entrar pala Porta Santa. "Mellar non pensar no que
queda até entrar", afirma o barcelonés Sergi Casas que en
vinte minutos de espera ainda
está na cola da serpe que invade a Quintana. Sen embargo, a
natureza é sábia e no ecosistema da praza, á par dos reos

que agardan para apertar o
ñece un membro da Policia Nagpóstolo, hai quen fai negócio.
cional, ''tacemos máis de guias
E o caso de Xabier e Mónica,
turísticos que da nasa própria
dous vendedores ambulantes
función".
dunha revista turística: "véndese
As abrigadas esmáis aquí na rinperas son o pringle ira porque a
cipal motivo de
xente está aburriqueixa dos visi d a e non sabe
tantes na oficina
que facer'.'.
de Turismo que a
abrigadas
Xunta de Galicia
Os carteiristas
ten .no casco hisesperas son o
son outros predatórico. Non é para
principal motivo menos. "Duas hodor es en· Ano
Santo. De Xaneiras para entrar e
de queixa dos
ro a meiados de
outras d uas para
Agosto, a Policía
abrazar o santo",
visitantes na
Local
recibiu
di Flávia Ramil,
oficina de
máis de cincoxefa desa oficina.
centas denúncias
Os · peregrinos
Turismo.
por roubo~ de
que veñen a pé
carteira, 150 deson os máis crítil as no mes de
cos. Flávia canta
Xullo. Pola súa
que moitos piden
banda a policía
.
que se ben Porta
apóstase nos principais. puntos
Santa só hai unha, si se faga
do casco histórico: O Toural,
unha ringleira exclusivamente
Praterias, Obradoiro, Quintana,
para estes pe~egrinos. Po.rque,
Cervantes .. . Pero, como recocomo decidiu Anxeles, "non me

As

vou poñer ao sol duas horas cos
pés cheos de bochas para entrar pala Porta Santa".
Inés e Úrsula ian no tren a Santiago o Venres á mañá. Viñeran
de Donóstia habia cinco dias para pasar unha tempada no Grave. "Dende lago, a praia da Lanzada é unha marabilla'', admite
Inés sabedora do que gusta que
nos gaben. "Non, nós só irnos
hoxe a ver o que se poida e a
méia tarde xa volvemos", contesta a se van ficar moito tempo
en Santiago.
As duas compañeiras son un
exemplo do que acorre co turismo en Compostela. Por máis
que a Cúria Diocesana se empeñe en ver neste Xacobeo un
rexurdimento da fé, o certo é
que Santiago, por moito apóstolo Matamouros que teña, non
marca o fin do Camiño para os
turistas. A maioria das veces a
peregrinación remata no altar
solar de calquera das praias das
Pasa á páxina seguinte

\ .' J,' ..,/' _.- ", ·~"
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seus 41 compañeiros e compañeiras: vinte e unha mulleres e
os seus maridos, todos de
Huesca. Os homes .fixeron o
Camiño en bicicleta e el~s. "en
solidaridade" (risas), viñeron
"acompañándoos en autobus".
Chegaron a Santiago o Venres
20 e tiñan pensado marchar ao
dia seguinte.

olé
1to

as
la.

Na rua do Hórreo, o Venres xa
de r'neiodia, peregrinos cargan
coas bolsas do Froiz, algunha
barra de pan asoma por entre
as asas. "Turismo de bocadillo", chámanlle Flávia e os seuscolegas.

Beneficios pouco repartidos
Ao grupo de Elena arranxoulle
a viaxe unha axénda de Huasca. "En canto os destinos están
en auxe, as grandes axéncias
de viaxe organizan todo", afirma
o voceiro da asociación de hostel e i ria efe Santiago, Manuel
González Fernández. As axénci as de viaxe tenden a contactar con hoteis próximos ao
seu grupo ou, ao revés, inician
o contacto os hosteleiros con
forza suficiente. O grande empresariado hosteleiro aprendeu
do Xacobeo do 93 para levar a
parte do león.
Lois, que rexenta un restaurante
na zona vella, critica que desta
vez "os benefícios están moito
sultar as estatísticas oficiais. Na
menos repartidos que no outro
oficina de Turismo da Xunta na
Xacobeo, son para un pequeno
zona vella recibigrupo: todo vai
ro n no mes de
por axéncias e os
Xullo 45089 visituristas que quetas. Flávia calcudan tempo aqur
Boa parte dos
1a que cómpre
son para un grumultiplicar por
po
de empresáturistas son,
dez esa cifra parios". Manuel dio
ra, aproximandacomo se ve, de dun xeito máis
mente, dar co núsuave: "a ocupasol e praia
ción é moi alta, mero de visitantes á cidade; capero tes que disconversos por un tinguir;
se médio millón .
nos hoteis
pequenos seguradia
pedra
mente has atapar
Pero boa parte
deses turistas
prazas baleiras".
apostólica.
son, como se ve,
de sol e praia
Lois non é o úniconversos por un
.
co ao que lle redia á pedra apostólica. Turismo
sultou mellar o 93. Sabina apóstase entre a Quintana e as Prafugaz , como o de Elena e os
terias co seu tenderete de botafumeiros a escala, cunchas de
vieira, colgantes, chaveiros e
demais recordos. "No outro Xacobeo gastaban 200, 300 pesetas ... agora levan algo por vinte
pesos e xa van contento~", di
mentres axeita a viseira. A sua
beira, pausada nun chanza, hai
unha. taza grande de cate con
leite; cómpre coller. folgos para
aturar a tarde na Quintana. O
oficio de vendedora destes recordos na Catedral convértese
estes días en familiar, pois algún que outro parente se achega a botar unha man .

Sabina coida que as -..endas foron mellore5 no ano 93.
(Ven dapáxfna anterior)

ARO

Rias Baixas. "Despois de aquí a
xente vai ás Rías Baixas e, en
menor medida, á Costa da Marte", explica Flávia, "así que cando amence mal tempo xa nos
esperamos un dia duro" pois os
turistas cambian a toalla pala
cuncha de vieira. E é que para
descansar a xente segue a preferir a tranquilidade da praia a
unha cidade sobresaturada como está a resultar Compostela
este verán.

Turismo de bocadillo
Visitantes hainos e a mancheas. Só fai falla desprazarse a
Santiago para comprobar as
ruas ateigadas de xente ou con-

cos
enanrnn
pa~ro

.annite

Uló o Xacobeo?
De eféméride en efeméride, alanca o tándem Pérez VarelaFraga, que atopou na denominación Xacobeo o grande
leit-motiv para a sua acción de governo desde 1990. Pero esa
contínua referéncia, que igual fináncia un concurso de
. degustación de queixos, un recital insólito (en play-back, por
suposto) ou unha tirada de foguetes ae córes non cadra coas
cifras de tl.Jrismo e os benefícios que publicita un especialista
como o conselleiro de Cultura.
Porque o dos oito millóns de visitantes e case meio de billón de
pesetas en sinérxias obtidas polo país como dividendo das
celebracións do Xacobeo, é menos críbel que a chegada en
barca de pedra do apóstolo hai mil anos. A lexftima operación
publicitária e promocional do Camiño de Santiago -unha
campaña con todas as garantias da experiéncia secular da
lgrexa- é utilizada como tapadeira para todo tipo de
excursións pseudo-culturais que converteron á Xunta máis·que
nun ente político nunha promotora de espectáculos de dubidoso
éxito e valor artístico.
Pero o centro de toda esta parafernália é, inevitábelmente a
Catedral de Santiago e os seus imediatos aledaños. Os
composteláns compraban que a arroiada de xentes que
asulagan a capital participan ben pouco da vida da cidade,
observándose unha meirande concentración do benefício
turístico na man dos grandes grupos turístico-hosteleiros fronte
á pedrea máis repartida do_93:""_
O Xacobeo véndese como bandeirin de enganche, mestura de
mística e materialismo, sen que a lgrexa tale máis que pala
boca pequena de paganismo, conscente que ten máis a gañar
que perder. Os valados publicitários que mesturaban ao Keith
Richards dos Rolling Stones xunto a Pórtico da Glória son a
mellar proba deste espírito Xacobeo. O peregrino que sofre
desde Roncesvalles, ou en versión mini desde O Cebreiro,
segue sendo o único para o que paga a pena o estarzo
investidor en albergues e información. O demáis é unha das
moitas fachadas de cartón pedra que ergue a Xunta para
simular que ten unha grande política turístico-cultural.+ .
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Na oficina de Turismo da Xunta, Flávia Ramil calcula que case 500.000 persoas visitar:on
Compostela.

·A mesma Catedral da qu~ en
parte vive Sabina faille a competéncia. A uns metros do seu
posto está a tenda da Catedral.
Unha tenda das de verdade,
con caixa que fai ''trriiin" ao abrir
e cun surtido de calidade, non
unicamente os omnipresentes
botafumeiros: garabatas, obxetos de prata, cuneas coa figura
da Catedral, guias de viaxe e
demais libros do tipo Cooking in
Spain. Non en balde os peregrinos poden pasar directamente
de darlle a aperta ao apóstolo a
mercar un recordo da sua fé sen
sair do mesmo templo. As funcións mercantís e relixiosas non
están claras na praza da Porta
Santa, e máis cando cadra Ano
Santo e está ateigada de peregrinos.+

As colas son ideais poro que Xabier e Mónica fagan boas vendas da sua revista turística.

Aparcar en Santiago
As catre da tardEf do Sábado
21 de Agosto, o Ranel electrónico da rua Resalía de Castro
que expón a situación de aparcamentos santiagueses metía
medo: Xoán XXIII, completo;
Galeras, completo; Hórreo,
completo; unicamente o da
Praza de Vigo aparecía como
libre. ~- ainda quedaban os coches que habian de vir pola
tarde. Nestas datas de verán o
tráfico diário en Compostela é
o dobre do habitual: uns 55000
novas veículos.
O Concello vén de dar coa solución: que os turistas deixen
os coches nas "zonas de aparcamento disuasórias", eufemismo de aforas empregado polo
segundo tenante de alcalde e
alcalde en funcións estes dias,
o socialista Luis Toxo. Esta "disuasión", recomendada por Toxo aos tudstas, consiste en
·aparcar nas esplanadas do Pa-

zo do Congresos e de San Lázaro, perta do campo de fútbol
da SD Compostela. Nestas
áreas hai sítio para 5000 vehículos.
O lugar, mália estarmos a fins
de Agosto e tras a experiéncia
do anterior Xacobeo, non está
adaptado para esta función.
Primeiramente, non hai sinais
que indiquen a posibilidade de
deixar ali os automóbiles. Se o
visitan~e chega a descubrir a
zona t$rao bastante difícil para
acced~r ao casco histórico:
dous autobuses cada hora, sen
parada de táxis e con escasas
cabinas para solicitar un. Ademais, as esplanadas carecen
de servizo de vixiláncia e na
zona ~ penas hai vivencias .
Con este panorama semella
que nd Concello o que se pretende disuadir son as queixas
dos cidadáns por non ter previsto este asunto.•
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É O QUE PERGUNTAN TODOS OS TURISTAS DESPOIS DE BATER NO SANTO DOS CROQUES

QUEDA .ALGO POR FACER?
GONZALO VII.AS

tando a man no saudo scout,
moi semellante a ese que estan
pensando.

Conta algún hosteleiro santia,
gués, roáis fastidiado polas in,
vasións xacobeas que entusias,
mado polos seus supostos bene,
fícios, que algún turista, cum,
plido o periplo catedralício de
rigor, ainda chega perguntando
qué é iso do Xacobeo, ou se lle
queda algo roáis por facer. Estes
visitantes, ataviados cal Indiana
']ones ,peregrino na percura do
Xacobeo perdido, son a faciana
roáis hortera pero tamén
maioritária do que un se pode
topar polas rúas do casco vello
compostelán neste interminá,
bel ano santo.

A MANIFESTACIÓN DE
50.000 CRISTIÁNS. Mais na,
da resultou comparábel a unha
das piares invasións que se
lembran na cidade, xunto coa
de Almanzor e o día Mundial
da Tuna. Os 50.000 mozos e
mozas cristiáns que tomaron
Santiago o primeiros dfa de
Agosto, acompañados de mon,
xa , curas e demái variada ofi,
cialidade relixiosa, provocaron
un palpexábel malestar entre a
povoación, r veland ad mái
a incapacidade dunha urbe pe,
Esta pergunta case metafísica.
quena de acoller a s m llante
sobre a eséncia última do Xa,
masa humana sen provocar
cobeo non remite só á falla de
moléstias tanxíbeis. O millei,
información ou ao prov.erbial
ros de cristian , ademái , ca,
despiste cultural do turista de
racterizáronse pola súa nada
aluvión. Desque o Camiño de
púdica exibición de estandar- - Santiago e o Ano Santo que,
tes e colgarexos identificati,
daron engulidos polo totémico
termo "Xacobeo", a inconti,
vos, unha unifonnación que
non adoita e pertar moita
néncia devoradora do eslogan
simpatías. O fanatismo de mo,
e dos seus mentores xunteiros
derada intensidade destas mo,
fai que calquera actividade ou
cidades cristiáns levou a diver,
expectativa apareza asocfada
sas cénas pintorescas, desta,
dalgún xeito á palabriña de
cando as dos cánticos polas rú,
marras. Mais á hora da verdade
as, culminadas cun corte de
o turista, impelido a viaxar a
tráfico (sic) na Porta do Cami,
Santiago por unha publicidade
ño, no que babeo a direición,
machacona en canto valado,
ANDRÉS PANARo
megáfono na man, de vários
Espontáneos artistas de rua fan pasar momentos divertidos aos tuñstas.
programa de rádio ou revista
cregos, parte do corpo expedí,
chegou aos seus ollos, entra
por unha porta da catedral, tras· horas de
cionário cristian entonou diversos cánti,
deira feira pola que deambula un razonábel gostos, desde a aboa que ten que botar a
número de carteiristas, mentres o personal un autobús de diante da súa casa despois
espera, e sae pola outra sen ter visto o tal
cos ad hoc. Non se rexistou no incidente
de terlle ocupado o sítio pacientemente
Xacobeo, inaprensíbel coma o espíritu san,
a intervención das forzas de orde público.
se ocupa de embestir metódicamente ao
to. Non hai unha Expo xacobea. que ollar probe santo dos cn;iques, xa con xaqueca
Ao parecer o señor Guedes non veu peri,
reservado para que aparcasen os fillos que
nen un parque temá,
crónica, e os permi,
go nesta improvisada tractorada de confe,
viñan á festa, até quen non pode tomar o
tico Xacobeo, Aventu,
tidos flashes van li,
sionário.
café no bar de todos os días, invadido por
mando a pouca pin,
unha tropa uniformada de panos sanfer,
que levar aos
rapaces.
tura do pórtico da
mineiros, coa lenda da deputación de non
Quizais o piar xa ten pasado, e á marea
grória, segundo din
peregrinadora estival sucedan outras ré,
sei onde. Ou os bares e cafés que aturan
Boa parte destas mes,
expertos, seguramen,
plicas de menor intensidade e composi,
outro peregrinar, cara os servizos, sen
nadas agarda, en
te pouco afectos á
roáis gastó orixinado que o de papel hi,
ción menos gregária. Pero máis alá das
efecto, longas horas
anécdotas xeradas polo turismo masiv ,
causa xubilar.
xiénico
en colas formadas enpersisten realidades fáciles de observar:
perfec tos ringo ran,
O dos carteiristas ten
no que se refire a Santiago, o rádio de ac ..
En Santiago desembocan nestes dfas os
gos nas prazas do
a súa grácia, pois o
ción de toda esta masa de visitantes ape,
grupos roáis variopintos, sempre en masiva
Obradoiro e da
seu labor non parece
peregrinación, pois non hai agrupación, oe,
nas sobrepasa un escaso diámetro arredor
Quintana, nun es,
verse molestado pola
negué ou secta algo séria que non caía na
da catedral. Fora dese circo, no amplo
pectáculo nunca olla,
espécie de exército
tentación de liarse a vieira na cabeza. Hai senso da palabra, poucos parecen aprovei,
do por estes pagos e
que "apatrulla" a ci,
tarse da riqueza arquitectónica e histórica
peregrinacións en globo, trineo, patinete e
do que o que máis
dade. Carpos (poli ..
non se sabe se á pata coxa.
doutros moitos pontos da cidade, onde
chama a atención ao
dais) ben garridos e
non se nota especial preséncia turística.
lugareño, e mesmo o
Sectores como a hostelería nocturna non
armados que, sen · Neste fervor xubilar hai que andar con ti,
irrita, é a inmaculada
embargo, acaban por · no: o actor Michael
aprecian excesivo
simetría das ringlei,
Douglas, en visita de
exercer máis de gar,
aumento de clientes
ras, non importa <;> ri,
das urbans, indican,
espionaxe tecnolóxi,
que os saque da mo,
gor dos elementos:
co, foi capturado en
dorra veranega, ao
do rúas que descoñe,
cenos viandantes.
acción surpresa pola
rematar o formigueo
Lacen as roáis destas xentes diversos adi,
Orde da Vieira, dis,
de xente a horas moi
tamentos xacobeos, procurados maiorita,
Na catedral tamén hai quen aproveita para frazado de peregrino
prudentes, sen moita
riamente en rendas de todo,a,cen, non
tomarse o bocadillo, que rion é precisamen,
nun plis,plás e foto,
oferta que os reteña,
faltando nunca a cuncha da vieira, ou vá,
te o colmo da espiritualidade. Pero pior foi
amén do cansazo dos
grafado con cara de
rías delas por se acaso; e sobretodo o bas,
aquel grupo que sentou no magnífico coro
camiñantes.
susto en tan indigno
tón modefo pao de basoira rematado en de San Martfño Pfuário, é aposentados en atuendo. Esta Orde,
cruz de Santiago, cabaza auténtica ou tor,
tan noble asento dispúñanse xa dar conta comandada aquel
· En canto á grande
neada en imitación, e lazo tamén demo,
da comida enriba dunha mantas que tende,
día por un deses cló,
cuestión, seguiremos
cráticamente variado: bandeira galega ou
ran no chan. Alegaron que na porta non
nicos de Romai que
investigando sobre
poñia nada que o proibise.
española. Este merchandising é sen dúbida
presiden· várias dú,
qué é realmente o
o máis exitoso deste tinglado, ainda que
cias de comilonas
Xacobeo: acaso a
Diante deste panorama, a povoación con,
nada novo, pois o monopólio das vieiras
diárias, roáis que
resposta resida no
para Santiago ·xa estaba regulado na Idade
vive como pode con estes desembarcos de
secta aseméllase a
son estridente dunha
Media, diante da súa proliferación e popu,
peregrinos de autobús, ainda que co paso
aqueles Búfalos Mo,
gaita de xoguete oÚ
dos meses, e por acumulación, medra un,
laridade.
llados de Pedro Pica,
consistirá en tomar
ha sensación de fastídio, especialmente
pedra.
unha tapa de perce,
CARTEIRISTAS. Tampouco novo é o
acesa cando certas ·" hordas" interfiren
bes a prezo de orillo
botafumeiro, pero o seu uso revélase tan
claramente na vida cotián, nun desborde
Máis inguedantes se amasan grupos coma
nunha terraza do Franco, ou se atopará,
útil como cando se concibeu como desin, . expresado simbólicamente no sobarda,
os scouts, uniformados alguns deles coma os
cal se fose un segredo de Fátima, nunha
fectante tamaño familiar. Os amoreamen,
mento das fosas sépticas dalgúns albergues
camisas negras do fascismo italiano, despre,
canción de Juan Pardo escoitada do
tos na cat.edral convértena nunha verda,
gados na Quintana en formación e levan,
do ca~iño. Hai amoladeiras, pa~a todos os
revés.•

ra ªº

'Un grupo -sentou no

coro de San Martiño
Pinário e aposentados
en tan noble asento
dispuxéronse a _dar conta
da comida"

a

'Os numerosos
monumentos que garda
Santiago e que non
quedan nos arredores da
catedral apenas son
visitados polos turistas"

'.
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. Un ano máis Solana aproveita as vacacións para pasar uns dias en Bueu

Mobilizacións en contra do
ex·secretário xeral da OTAN no Morrazo
-0- P.B.

"Solana xenocida fóra da Gallza", era o lema da pancarta
que se puido ver o Sábado 21
de Agosto ás portas do concello de Bueu. Meio cento de
persoas de diferentes sensibilidades polfticas e sociais
protestaban asi ante a prese nza de Javier Solana no
Morrazo durante as suas vacacións. Na mesma lifia, o Xoves 27, ás oito data tarde, celebrarase unha nova concentración diente do concello de
Bueu, vila na que gosta veranear o ex-ministro de Asuntos Exteriores do Estado español e, como secretário xeral da OTAN, un dos responsábeis da intervención militar
en Kosovo.
O malestar no Morrazo pala pres en za do secretário xeral da
OTAN, Javier Solana, xa se tiña
poste de manifesto con anterioridade. Durante o verán deixáronse ver nas localidades Cangas , Moaña e Bueu cartaces
que retrataban ao que foi ministro de Asuntos Exteriores do
Govemo do PSOE. A propaganda antimilitarista recollia unha
fotomontaxe que foi publicada
polo xornal El otro pais e na que
Solana luce o habitual uniforme
militar do ditador chileno Pinochet cos anagramas da OTAN e
con lemas como "persoa non
grata" ou "fóra do Morrazo". Con
esta campaña os seus promotores tamén dan continuidade as
protestas protagonizadas no
momento de se produciren a intervención mílitar en Kosovo.
O obxectivo das mobilizacións
que se están a convocar nesta
comarca é o de deixar constáncia da repulsa de diferentes organizacións solidárias e pacifistas á presenza en Galiza dun
dos máximos responsábeis des-

En realidade, todos os grupos
coinciden na necesidade de
prorrogar o contrato porque non
hai alternativa imediata, pero
nacionalistas e socialistas discuten a débeda de 451 millóns
e prefiren que se examinen as
cantas para ver se existe tal
__ _..._.,.""'l""I"'\¡~,...,
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O PSdeG-PSOE iniciou contactos con Esquerda de Galiza
na comarca _do Morrazo para absorber a este partido antes
das eleicións xerais de _Abril. Dada a importáncia que ten
- esta comarca para EdeG, o resultado dos contactos condicionará o que ambas forzas fagan no futuro a nível nacional, sempre coa perspectiva das eleicións xerais. De todos xeitos, o parlamentário autonómico da organi-zación
progresista galega en Pontevedra, Xosé Manuel Pazos,
manifestou que descartan de antemán a desaparición das
suas siglas. Despois das eleicións do trece de Xuño, nas
que Esquerda de Galiza concorreu en solitário reducindo o
número de representantes que tiña até case a desaparición institucional, dase por seguro que Ede_G será máis
proclive ao pacto cos socialistas. Os socialistas, pala sua
banda, non aclararon até onde están dispostos a ceder para dar a entrada á forza progresistá •

AXunta gasta 300 millóns en persoal de

_ confianza e en asesores
A Xunta dedica máis de 300 millóns ao ano en 143 asesores e persoal de confianza elixidos sen proceso selectivo
nen concurso público. Estas persoas son escollidas a dedo polo presidente, Manuel Fraga, e os seus conselleiros.
Sen embargo, segundo a Confederación lntersindical Galega {CIG}, o número resulta excesivo e os critérios de escolma son fundamentalmente partidistas. Desta maneira,
entre a nómina de asesores que cobran cartos públicos
están a própria irmá do presidente, Rosário Fraga lribarne, un tillo do alcalde popular de Trazo e unha tilla do tamén alcalde popular de Aranga. Se ben a CIG recoñece a
faculdade e a necesidade de contar cun persoal de
confianza, esta potestade converteuse, consonte este
sindicato, nunha confianza abusiva e só para os afiliados
ao PP ou para os seus parentes. •

Javier Solana chegou o a primeiros de Agosto a Cela (Bueu), localidade escollida, por
cuarto ano consecutivo, para pasar as sucu vac:acións. Un dia antes da sua chegada foi
designado o británico George Robertson novo secretário xeral da OTAN.

l

tas agresións. Os seus membros, contrários ás intervencións
militares da organización internacional, reprochan a actuación
de Javier Solana durante a guerra de Kosovo na que, segundo
explicaron , "baixo o seu mando,
con nocturnidade e alevosia,
matouse a todo un povo -durante
meses".

damente os de Bueu, Cangas e
o Moaña, non tardaron en criticar os actos de protesta nos que
participan colaboradores do movimento anti-OTAN no país desde o seus inícios. Estas persoas
califican as reaccións, que foron
secundadas por algun grupo de
empresários da zona, de "desproporcionadas e fóra de lugar" .

Durante a primeira das concentracións que se celebrou o Sábado 21 , os manifestantes tamén exibiron un cartaz no que
se podia ler o lema "Solana e
Clinton terroristas". Coas consignas que se berraron tamén
se acusaba ao presidente do
Governo, José Maria Aznar de
ser complica da política internacional da OTAN e dos Estados
Unidos.

Aclaran que "lonxe de querer
convertir o Morrazo nunha comarca pouco hospitalária" simplesmente están a exercen "o direito democrático a pór de manifesto o seu malestar fronte a un
dos máximos responsabais das
últimas agresións aos pavos de
lugoslávia". Neste sentido lembran a apresentación por parte
dun grupo de xuristas de diferentes paises dunha aenúncia internacional na que se acusa a So- ·
lana de criminal de guerra.+

Os alcaldes do PP, no mea-

Pontevedra e Vigo tratan de que Sogama
aceite a xestión do lixo sen incineración
Nengunha das forzas polfticas
viguesas apoiou o convénio asinado dez dias despois das últimas eleicións entre o anterior alcalde de Vigo, Manuel Pérez
(PP), e a Sociedade Galega de
Meio Ambiente, Sogama, para
prorrogar por un ano o contrato
existente entre as duas entidades e recoñecer unha débeda
do concello coa empresa de
xestión de residuos de 451 millóns de pesetas.

O PSOE estuda integrar
a Esquerda de Galiza

que se abstiña por razóns técnicas. De todos xeitos, o concello de Vigo trata de negociar
con Sogama unha alternativa
na xestión do lixo que non implique a incineración e que
aposte polo modelo da reutilización, reciclaxe e recuperación
dos resíduos.
Por outra banda, alguns concellos do Salnés, como Sanxenxo,
manifestaron a sua desprobación polo feíto de que Pontevedra empaque o seu lixo na planta de Ribadúmia e que ao tempo se opoña á empacadora de
Vilaboa e por iso pediron que
cese o emprego de Ribadúmia.
O alcalde de Pontevedra, Miguel Lores (BNG) lembrou que
Sanxenxo verteu durante dez

dresa do Rapadiño, que agora
vai sellarse. Lores tamén dixo
que Sogama podia rachar o
contrato con Pontevedra, pero
nese caso terá que abonar a
correspondente indenización.
Esta localidade tamén conta
con negociar con SoGAMA un
plano de resíduos baseado na
reciclaxe, á luz dos novos posicionamentos desa sociedade,
menos proclives á incineración.
Para o alcalde de Pontevedra o
único non negociábel seria a
empacadora de Vilaboa. Contado, as tentativas de Lores de
manter contactos -xa tivo unha
reunión co conselleiro de Carlos
del Álamo- chocan cos intereses locais do PP, que desexa
impedir calquer acorde e cuxo
cabeza de lista actua a modo
rfo -:.lr-:.lrfo n'!:llr'!:llloln •

Un ferido e dez detidos nunha carga
policial contra os viciños do Úmia ·
O Martes 25 de Agosto a Garda Civil cargou _contra os viciños de Caldas, Cúntis e Maraña tras protagqnizaren un
novo acto simbólico en contra do encoro do Umia. A actuación dos antidistúrbios produciuse despois de que os viciños acedaran as obras polo mqnte e despregaran unha
pancarta na que se podia ler "O Umia vive. Encaros non".
Unha vez rematada o acto, a Garda Civil detivo a dez persoas que se negaron a identificarse, segundo explicaron
aos axentes, por estaren manifetándose de forma pacífica
e sen entorpecer as obras da presa. Ante as protestas do
resto dos concentrados, a Garda Civil empezou a mallar
na xente provocando que o viciño de Maraña e presidente
da asociación de proprietários Encero Non, Samuel Fariña
Pisos, tivera que ser trasladado en ambulánccia até o centro de saude de Caldas. Con posterioriade foi ingresado no
Hospital Provincial de Pontevedra co diagnóstico de traumatismo abdominal e cráneoencefálico. •

Homenaxe aos mártires en Betanzos e
Ribadeo
A pasáda fin de ·semana un acto lembrou aos mártires do
36 no concello de Ribadeo, cunha homenaxe. ás vítimas

da zona. Asimesmo, o pasado 17 de Agosto en Betanzos
comemorouse por vez primeira o Dia da Galiza Mártir,
que coincidiu coas festas locais. O acto tivo lugar diante
do busto que o concello ergueu a Antolin Faraldo. Na
homenaxe, que rematou cunh_a ofrenda floral, participaron membros do BNG local e da asociación cultural "Eira Vella". •

Cen asociacións apoian a reclamación
das instalacións militares de Ferrol
O alcalde de Ferrol, o nacionalista Xaime Bello reuniuse' o
Luns 23 de Agosto con asociacións e organiz.acións sociais da cidade coa fin de reclamar conxuntamente a paralización da subasta do antigo edificio do Governo militar. O Ministério de Defensa ten fixadó para Setembro
-posibelmente o dia 30- a subasta do imóbel situado no
bairro da Magdalena, que vai ter un prezo de saida de
244 millóns. Na reunión do Luns estiveron presentes representantes de máis de 11 O asociacións, que concordaron coa postura do concello. Un acorde do pleno do pasado 29 de Xullo reseña que o uso do edifício, construído en
1870, debe ser de tipo civil e cultural. No PXOU, o solar
_
esta calificado como de. uso público e administrativo. Desde o BNG xa se tiñan posicionado, con anterioridade a
acadar a alcaldia, polo uso público e a titularidade municin;:il rlM Adifícios militares.•
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AVOLTAS co·vELLOTEMA Do·LAICISMO
VICTORINO PÉREZ PRIETO

Volvo dunhas semanas fóra de Galiza e
atópome en ANT simultaneamente co úl,
timo artigo meu (29,VII,99) e con vários
escritos sobre o tema do laicismo ("A al,
dea global" 12,VIII,99), algún cunha di,
recta e respectuosa alusión persoal. 'A.
ocasión é puntual e actual (unlia proce,
sión e a anual oferenda ao Apóstolo), ca,
sos nos que poderiamos compartir o rexei,
tamento total 0ti parcial da actuación pú,
blica; pero entre liñas ou máis claramente
remiten a vellos problemas expostos con
vellos razoamentos, aínda que unha mi,
guiña remozados e actualizados. Agora xa
se concede ós "pobriños" dos crentes ó
·"dereito" a unha crenza persoal privada,
por aquelo de "cada loco con su tema", ou
"cada qual coa súa manía", que cantaba
Serrar na versión brasileira dunha das sú,
as coñecidas cantigas. Xa se sabe que mo,
dernamen~e está "probado" que iso das.
crenzas relixiosas son puras fantasías indi,
viduais ou alucinacións colectivas, unha
ilusión, unha "neurose obsesiva infantil"
sen porvir, que dixo don Sexismundo
Freud. Pretendidamente, fronte ás fanta,
sías relixiosas estaría o valor incontrover,
tible da razón e a ciencia; o "imperialismo
da ciencia'', que dicía un colega profesor
de filosofía nun Institutó, que sabía moi
pouco de por onde ía hoxe o pensamento
científico.

labras de Curros, ffxolle máis mal que ben
á fe cristiá, aínda que iso supuxera bautizar
e inscribir oficialmente n a Igrexa a toda a
sociedade. A pretensión pública da fe cr.is,
tiá que defendemos non ten que ver con
estados ou partidos confesionais, nin con
convertirse de novo, coma outrora, nunha
poderosa presencia social c0n poder coer,
citivo sobre a xente, senón en ser unha
mediación liberadora, "non so lum , sed
etiam" (non a única, pero tamén) . Somos
conscientes de que para iso terá que supe,
rar moitas vellas pexas, pero sen caer en
proselitismos alienantes, terá dereito a es,
tar presente non só nos seus ámbitos pro,
pios (comun idades, parroquias .. . ), senón
tamén na sociedad e e na esco la ( co u a
aparte será a de ver como é esa pre encia
nas aulas ... ).

O presidente do Celta Horácio Gómez coloca unha camiseta celeste ante o patrón de Vigo.

presión relixiosa. Compre precisar que esta
pretensión pública non se refire precisa,
mente ao vello maridaxe Igrexa,Estado,

que moitos denostamos hoxe coma on te,
convencidos que o feíto de que a Igrexa
caera "nos brazos de Constantino", con pa,

Xosé Lois

Isto dame ocasión para afirmar, de novo,
en primeiro lugar a vana ilusión da pre,
tensión xurdida nas mentes decimonóni,
cas laicistas ,que non en tódalas mentes
laicas lexitimamente secularizadas,, e
alentada logo no presente século, de que o
advenimento da apoteose científico,técni,
ca ía acabar coa idea de Deus e coa reli,
xión, e instaurar un mundo .perfecto base,
ada na definitiva edade da deusa Razón. '
Nin a razón e a ciencia semella que acaba,
ran coa relixión ,sempre rexurdindo das
pres.untas cinza~,, nin estas conseguiron
instaurar un mundo perfecto, que segue a
ser, coma nos temp9s da denuncia de don
Carlos Marx , "un mundo sen corazón",
onde a relixión seg1:1e a ter que poñer un
pouco de alma.
·

Tamén nos soa a manido o argumento de
que existen cristiáns progresistas e egui,
dores da Teo loxfa da Liberación. Non
sei se q uen o di sabe moi ben onde, pero
'ªº parecer, aquí, en Galiza ou no Esta,
do Español, non. S-emella que se repro,
duce a vella afirmación de que "ninguén
é profeta na súa terra"; aínda que sexa
ce rto que hoxe andamos escasos de pro,
fetas, sobre todo no noso Primeiro Mun,
do, do contrario berraríamos máis forte
cont ra a meirande das inxustizas, que é a
que exerce o Norte sobre o Sur. E, por
certo, a reflexión da Teoloxía da Libera,
ción , está nas antípodas da reducción
desta ó ámbito privado, e busca precisa,
m e nte unha incidencia pública e un
compromiso sociopolítico transformador
da realidade.
Deixémonos dos tópicos mil veces repe,
tidos e busquemos un diálogo sincero,
sobre todo arredor do que podemos
construfr xuntos, pero tamén buscando
ámbitos de encentro que no abran á
novidade. Non tódolo crente de hoxe
ternos a cabeza ancorada no pasado, po,
demos ser tan lúcidos coma o máis avis,
pado e moderno agnó tic , sen nece i,
dade de renunciar á no a crema. Mái
afnda, sen necesidade de er rixidamen,
te dogmáticos, a riqueza o en am nt
teolóxico nas última déca a dano p
para pen ar que a n a crenza m m
pode engadimo mái lucid z e am litu,
de 6 razoamento e 6 coñecement
tffico,técnico que
agnósticos/ateos.•

E quero afirmar tamén o dereito dos cris,
tiáns a superar a reducción da súa fe ó ám,
bito privado, no que querería agachala cer,
ta menralidade moderna liberal ou unha
esquerda requena, para manifestar o derei,
to á pretensión pública desta fe e a súa ex,

MULLERES
ANOSATERRA

~~~~~~~~~~~

1º de Maio de 1936. Última manifestación
obreira en liberdade. A artista galega
Maruxa Mallo pin ta Sorpresa do trigo, o cadro
no que da man nacen as espigas. Ao pouco
viaxará canda ela no seu fardel de fuxida. A
súa é µnha vida intensa, fascinante e tráxica
tamén. Rebelde e inconformista. Lacerada
pola travesía dun exilio que abre fendas na
súa biografía. A dunha muller combativa ... e
tan maquillada.
·

Maruxa Mallo,
de Carme Vidal

"... Nunca María vai tan a contracorrente,
como nos últimos anos da súa vida, no
teatro e na rúa. A súa non foi unha carreira
cara un estrelato definido pola popularidade,
o diñeiro e a boa vida. Se, aos setenta arios,
o que se espera dunha dama da escena son
dez minutos de gloria nun papel
secundario dunha peza de autor resoado e
con estrea na capital, María é como un
salmón que escala a corrente do rio ... "

Maria Casares,
de Arantxa &tévez

UNHA COLECCIÓN QUE DESC U BRE MULLERES
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UNHA NAVALLADA A UN RAPAZ NOS XARDINS DE MÉNDEZ NÚÑEZ É A ÚLTIMA AGRESIÓN HOMÓFOBA QUE SE DEU NA CIDADE DA CORUÑA. O COLECTIVO MILHOMES LEVA DOUS ANOS DENUNCIANDO OS ATAQUES Á COMUNIDADE GAi QUE, DESTA VEZ. PUIDERON TER
CONSECUÉNCIAS MOi GRAVES. XOAN PAZOS, UN DOS VOCEIROS DO GRUPO, EXPLICA NESTA ENTREVISTA A CAMPAÑA QUE ESTAN A
DESENVOLVER CONTRA AS AGRESIÓNS EANALIZA, TAMÉN, OS EFECTOS NEGATIVOS DE QUE A CULTURA GAi SE CONVIRTA NUN NEGOCIO.

1

Xoán Pazos

r

a
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"Sórdido é que nos dean navalladas
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-0- ARANTXA ESTÉVEZ
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lei que, ademais de renunciar a
reivindicacións como adoptar
tillos, non vai evitar nen que
nos metan unha n·avallada nen
que liguemos nos parques públicos.

Desde cando e en que lugares
agreden aos homosexuais na
Coruña?
Levo cinco anos en grupos gais
e desde finais de 1998 coido
que levamos a pior época en
canto a agresións homófobas. A
situación é moi grave, cunha dúcia de agresións dunha importáncia considerábel . Os agresores son moi novas e non coñece m os as suas motivacións.
Aproveitan a clandestinidade na
que se desenvolve a homosexual idade habitualmente para
actuar con impunidade. A última
agresión produciuse no xardins
de Méndez Núñez, un parque
público que, como acontece en
moitas cidades , é tradicionalmente unha zona de ligue. Moitos dos homosexuais que frecuentan estes lugares non leñen acertada a sua sexualidade,
alguns incluso teñen muller e fillos, e, polo tanto, non van denunciar. Os agresores síntense
enton invulnerábeis. A isto hai
que sumarlle unha atitude policial insuficiente, cando non directa.mente homófoba. Para os
homosexuais nunca houbo unha
época de tranquilidade absoluta,
pero non imaxinamos as causas
palas que ultimamente se producen agresións con tanta asiduidade. O que está claro é que
os agresores non van por cal quera. A noite da navallada a
única frase que se lles ouviu foi
hai moito marica por aquf. Se
dous rapaces están nun parque
ás catro e média da mañan , e
sen mediar nengunha provocación, un recibe unha navallada e
outro catro golpes, xa non se
trata dun problema dos gais. A
violéncia homófoba vai contra
todos.
É unha situación que só se dá
na Corutla?
O pasado ano en Marzo, estando eu colaborando co colectivo
gai de Compostela, convocamos unha protesta pala agresión a tres rapaces nos baños
dunha discoteca, diante do persoal de seguridade. Estes rapa;
ces presentaron denúncia. E
moi importante porque os colectivos non podemos artellar medid as sen a colaboración das
persoas agredidas. Danse outras mostras de homofóbia como cando non te deixan entrar
nun local de copas ou cando
queras acceder ao traballo.
En que consiste a campaña
de Mi/homes?
Estamos recabando apoios entre os grupos políticos, sindicatos e asociacións. Queremos fixar unha data para unha mobilización a mediados de Setembro
e estamos esperando pala res-

-

En que medida é importante
organizarse?
--,_---(

Foi unha conquista, pero non
posta dos grupos convocados.
tomar unhas copas nun bar. A
sempre beneficiosa. Hai excepcultura comercial non pode solaQueremos facer unha velada lici ó ns como Boris lzaguirre,
terária cun contido reivindicatipar á loita social.
que é polémico e hai que agravo. Ademais , repartimos un fodecerlle que non teña problelleto para a comunidade gai aniBairros como Chueca en Mamas en aceitarse como homoman do a denunciar as agredrid ou o Marais en París son,
sexual cunha carga tópica moi
sións . Despois de case vinte
entón, guetos?
grande, como é a pluma, que .
anos, esperamos facer a primeira concentración gai na Coruña.
É un tema controvertido. A idea está estigmatizada dentro da
mesma comunidade. Cando na
Nesta cidade fundouse a princídos bairros non resulta cómoda
serie Médico de Familia, inporque · non ten
píos da democrácluen a un doutor gai, evitan
sentido vivir rodecia un grupo, que
que teña relacións sexuais.
ado todo o dia
durou dous anos.
entre gais e lesTampouco se trata de amasar
Desde esas, non
bianas. Pode reo sórdido, senon de comprense deron manider que o que para a sociedasultar mot reconfestacións do
de é sórdicto para nós é norfortante ver as
movemento gai.
Non queremos
Ó Se normaliza parellas collidas mal. Ir a ligar a un parque ou a
uns urinários públicos é normal
da man e que tan
ser un moveaos homosexuais a vida normal. para a comunidade homosemento comercial,
xual, entre outras razóns, porPero no resto das
senón un movecomo
que non nos queda máis reme. ruas da cidade
mento social.
consumidores de non acontece o dio. Sórdido é que nos metan
mesmo. Os hounha malleira ou que nos boQuer dicer que
gueto, restrinxidos .mosexuais que • ten dun local de copas .
os gais xeran
non viven nas
negócio?
a un bairro ou a
E que acontece coa lei de pametrópoles, que
fan entón? Os
A cultura comeru ns cantos locais bairros supoñen rellas de feito?
cial gai é contraDesde unha actividade forte
unha liberación
d itó ria porque a
de ambiente"
contra as agresión pasouse a
até certo punto;
nasa orientación
pedir unha lei de parellas de
eu non quero ter
sexual non está
feíto, que é un lavado de cara
a liberdade de
normalizada. Só
para un novo concepto de gai
ser gai nun bairro
se nos normaliza
politicamente correcto, non
gai, senón que
como consumipromiscuo e non afeminado.
quera esa liberdores e, máis
Como activistas, non podemos
dade en calquer
concretamente
lugar. O ·problema que ternos a eludir a importáncia dos ·rexiscomo consumidores de gueto,
tros, son unha forma de lexitimaior parte dos gais é que non
restrinxidos a un bairro ou a unmar socialmente as relacións
podemos ser publicamente hoha rua como acontece na Coruhomosexuais. Pero hai que ter
m osexu ais fóra dos locais de
ña ou Vigo, que é unha cidade
en canta que a maioria dos
ambiente.
pioneira en locais de ambiente,
gais non se van rexistar. Non
que siguen medrando. Pero a
se poden volcar todas as for- ·
Os gais aparecen desde hai
orientación sexual, al90 definitizas do movemento gai nunha
tempo no cine e na televisión.
vo, non se resume só a poder
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A nivel persoal, para min entrar
en 1994 no colectivo gai de
Compostela foi moi importante
porque carecía de referéncias
do que significaba ser homosexual. A miña única referéncia
era o marica da miña vila; despois convertinme no segundo no
ranking. Eu estaba pedindo a
berros coñecer a xente que xa
dera o paso de recoñecelo publicamente; ao mes de entrar en
contacto co colectivo, díxenllo á
miña nai. Superei os dez anos
da miña vida nos que era o marica da clase. Colaborar con outras persoas supuxo a liberación. Que a xente que me importa saiba como son dame
moita seguridade. Penso que eu
só non o teria acadado. O colectivo compostelán é o que mellar
funciona na Galiza, ainda que
haxa tamén en Vigo, Ourense e
Lugo, pero en Compostela a
xente non é de ali e, polo tanto,
non ten trabas familiares para
dar a cara.
·
Atopar un traballo é un problema?
A maior parte da xente que en- ·
tende, non o ·tai publicamente,
polo tanto non ten problemas.
Por iso, moitas veces a excusa
para non manifestar publicamente a homosexualidade é o
posta de traballo. Non hai profesión na que se poida ser gai.
Boa parte dos que se aceitan tañen un negócio eles mesmos ou
traballan nun dun amigo ou da
família. Porque, e isto é así de
sinxelo, cando noutro traballo
descubren que es homosexual,
despídente con calquera xustificación.
Que releváncia ten que personaxes públicos saian do armário?
A posición dos colectivos gais é
respeitar que cargos publicas,
que sabemos hol]losexuais, non
o fagan publico. E unha decisión
persoal. No mundo da política
no Estado español é utópico,
mentres que en Grande Bretaña
vários altos cargos, despois de
tomar posesión, fixérono público. lsto ten unha influéncia
enorme na sociedade. Como a
tivo no seu momento que Martín a Navratilova declarara que
era lesbiana. Sen esquecer o
que significa para a marea de
persoas que viven ainda no armário.+
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RomayBeccaria asinou afavor da petición nun acto eleitoral

Os viciños de Oseiro demandan á retirada das liñas de alta tensión
que di que as liñas xa estaban
instaladas cando nós viñemos
viver a Oseiro. Non ten en canta que os viciños do bairro tiveron que quedarse coas vivendas de promoción social", explica esta viciña.

eC> f'r... ESTtVEZ

Na campaña das pasadas eleicións municipais de Xuño, o ministro de Sanidade Xosé Manuel
Romay Becaria apareceu por
Arteixo para participar nun mitin
xunto ao alcalde Manuel Pose.
Un grupo de viciños da parróquia de Oseiro achegoulle un
documento no que se pedia a
eliminación das liñas de alta tensión e o ministro asinouno. Os
viciños da urbanización de Oseiro veñen de constituir a plataforma pala eliminación das liñas de
alta tensión e de enviar duas mil
sinaturas ao Valedor do Povo e
as consellarias implicadas.
Segundo e?Cplica Hilda López, viciña e integrante da plataforma,
ao redor de 1.200 viciños viven
na urbanización de Oseiro desde hai catre anos. Xa naquel
momento comezaron a ."p.elexar"
per<:>, foi ag~ra cando '~.~r~p~- 1;.
pac1on denvou na cons'ffffic1on /'dunha' plataforma. "As vivencias
est~n COQ§!.1'!.Jídas desde hai catorce anos pero non foron ocupadas até hai catro. Converté- En Oseiro están preocupados pola relación entre alta tensión e enfennidades como a leucémia infantil. Na foto, nenos da palTÓquia
ronse en pisos de promoción so- de Merza perto das torretas de alta tensión.
cial e cando Manuel Fraga veu
minta se se agudizan as enferchegada do gas natural. "Co al"Son moitos os viciños· que asóentregar as chaves, deixou claro
cian as dores de cabeza e a
calde comezamos a talar hai
midades palas radiacióhs elecque se non as aceitábamos, non
tromagnéticas.
tres anos e todo son boas intensión nervosa co tendido. Non
teriamos a posibilidade de optar
ternos .un informe médico definitencións, per.o, até agora, nen
a outra vi venda social", explica.
tivo porque os médicos, en canO precedente de Narón
un xesto. De afastalas xa non
As torretas de alta tensión, que
to á alta tensión, só talan de
ternos esperanzas, pero a xusproceden da central térmica de
A preocupación dos viciños é
probabilidades", comenta Hilda
tificación que utilizan para soteSabón, xa estaban ali, e algunLópez. Precisamente unha das
maior agora xa que a central
rralas é que supón un custe de
has das liñas pasan a nove medemandas dos residentes en - térmica de Sabón pasou de
mil millóns de pesetas. Xa nos
tros das vivendas. Nas proximifuncionar esporadicamente a
Oseiro é que se realice un estudiriximos a Fenosa pero tamdades do ·tendido hai un centro
do médico que probe ou des"estar a pleno rendimento" pola
pouco quer facerse cargo porescolar con 600 alunes.

A

A plataforma ten unha motivación engadida para demandar a
eliminación das liñas. En Narón
soterráronse várias liñas con financiamento da Xunta, Fenosa
e o concello . "Cremas que o deber de protexer a saúde das
persoas merece tanta ou máis
atención que a das aves . Hai
poucas semanas o Ministério
de Meio Ambiente destinaba
90.000 millóns de pesetas para
evitar a marte dos paxaros con tra os tendidos electrices", din
os viciños, que peden unha medición da cantidade de radia ción que xeran as liñas e a intensidade que se rexista no interior das vivendas e no seu entorno.
A preocupación dos viciños de
Oseiro é semellante á que tamén existe neutra parróquia ,
Merza, pertecente ao concello
pontevedrés de Vila de Cruces.
A instalacións das liñas de alta
tensión de Redesa provocou as
protestas dos residentes na zona, xa que non se gardaban as
distáncias exixidas nas leis. Os
viciños de Merza, ao igual que
os do Oseiro, apresentaron estudos médicos como proba da
asociación entre alta tensión e
enfermidades como a leucémia
infantil.•

XUNTA XERAL DE

ACCIONISTAS DE PROMO..

CIÓNS CULTURAIS GA..
LEGAS
o DIA

Se vostede desexa ser accionista de A N osa Terra
pode ingresar o diñeiro da seguinte forma:

S.A. CELEBRADA
26 DE XUÑO DE

1999

DECIDÍU CONVO ...
CAR UNHA A.MPLiACIÓN
DE CAPrTAL DE

8.400

ACCIÓNS CUN VALOR
NOMINAL DE

5 .000 PTAS.

ACCIÓN E UN MONTAN ...
TE TOTAL DE

42.000.000

CUN PERÍODO DE SUS ...
CRIPCIÓN QUE V Al I)O

1 DE

XULLO AO

SETEMBRO DE

30 DE
1999.

•

CONTADO:

•

-Mediante cheque emitido a favor de AROSA TEBIA.
- Mediante ingreso nas contas 2091 . . oso1 . . 61 . .
3040038976 de Caixa Galicia ou 2080 . . 0000, 79,
0040233801 de Caixa Vigo ambas de Vigo, especificando
"Ampliación de Capital Social Promocións Cuturais Ga,
legas S.A. 6/99" e nome, enderezo e NIF de quen o fai.

DOMICILIACION DO PAGAMENTO A TÉ

6 MESES.

Contra o ingreso emitirase resgardo provisório até a entrega dos títulos. Prezo de cada acción: 5.000 pta. Os novos accionistas pagarán unha prima de
2.500 pta. polo que o prezo final de cada acción para estes será de 7.500 pta.
Pode recabar máis información no teléfono 986 433 830 ou ben nas ofi~
cinas de A Nosa Terra, sitas na ruado Príncipe 22 babeo, de Vigo.

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

1

Sr. Director
Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo á miña canta corrente/de aforres Nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
os documentos de cobro que lle sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. en conceito de compra de .......... accións da seguinte
forma: ........ mensalidades de ........................... pta. cada unha.

1
1
1
1
1

TITULAR DA CONTA

Nome .......................... Apelidos .................................. :.. .
........................................... N.l.F...................................... .
Enderezo ....................................................................... .
C.P............................ Localidade ..................................... .
Província ..................... Teléfono ................................... .
Profisión ............................ ..... ............................. ..... .......

- Banco/Caixa
Axéncia Nº ............ Enderezo ......................................... ..
Localidade ............................ Província ................ ~ ......... .
.... ......... .. ..... ... .... a .... ... .. . .. de .... ..... .. ... ... .. .... .. ... de 1999
Asinatura

1
1

1

•

1

L-----~---------------------------------7 --------------------------- - ------------------------------------------------------------------~------------~
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Partidos, viciños eecoloxistas perguntarán afiscalia se hai prevaricación, comechura ou malversación

Un encoro de sesenta
metros ameaza o
Val do Bárcia en Carral

Realizados sen aprobación cámbios
na Autoestrcida do Noroeste en Becerreá
-0-

H.V.

As organizacións que se opoñen á modificación do trazado da Autovia do Noroeste ao
seu paso por Becerreá preparan documentación para remitir á fiscalia anticorrupción,
explicando os pasos seguidos desde que en 1993 comezou a redactarse o proxecto
até a actualidade, para que a
fiscalia estude se hai prevaricación, comechura ou malversación de cartos públicos.
Un paro de unha hora levado
a cabo o pasado Martes 24,
unha reunión a celebrar o 26
na Demarcación de Estradas
en Madrid e a poslbilidade
dun contencioso administrativo , son outras medidas de
oposición.

O Colectivo Pedra Maza da
Facha e a organización
ecoloxista Adega denunciaron o proxecto para a construción dun encaro de sesenta metros de altura
solicitado pola empresa Hidroeléctrica dél Arnoia S.L,
no-Val do Bárcia en Carral.
Os ecoloxistas sinalan que
se prexudicará o abastecimémo povoacional de Carral cando a deputadora de
auga potábel ·e de augas
residuais quede por baixo
do nível da minicentral.
Ademais, o estudo de impacto ambiental apresenta- ·
do pota empresa non considera as flutuacións
estacionais de caudal. Por
estas razóns, ambas organizacións ecoloxistas pediron que non se·dea licéncia
_ --ª..g.rnsa.+ ___
_ __

O trazado que agora se pretende construir a concesionária da
construción, a unión temporal
de empresas (UTE) formada
por Ferrovial e Necso -treito
denominado D 3-, foi sometido
a un estudo de impacto ambiental en 1993, cando se analisaro n as duas posibilidades
para abordar a construción do
mesmo, e daquelas, este tramo
agora recuperado, fora rexeitado en virtude do estudo de impacto, que consideraba que tiña uns efeitos físicos e meio
ambientais negativos. Igualmente, aceitabase o outro dos
trazados proposto -o D 2- "má1i a o maior custo económico
que comporta".

Sen publicar as
modificacións

Contra o aparecido nos meios
Ademais, o trazado que agora
de comunicación, o PSOE non
quer imporse só é un proxecto,
se dirixiu á fiscae como tal publi1i a anticorrup couse a finais de
ción. O seu conXullo do 98 no
celleiro en Bece BOE. Ao proxecr re á,
Manuel
to foron apresenMartínez, aclarou Cos cámbios, a
tadas várias aleque esta é "unha
gación s indiviadxudicatária
da
iniciativa en preduais e colectiparaci ón na que
vas con data de
obra aforrará
pa rtici pamos to30 de Agosto de
dous mil millóns 1998 , pero non
das as org anizaci ón s que nos
obtiveron resposde pesetas como ta
opoñemos a esta
de momento.
modificación preA redacción defimínimo,
pero
sunta mente ilenitiva tampouco
gal". Estas orgafoi publ icada no
non se aclarou
nizacións son o
BOE. Por outra
quen quedará
PSOE, o BNG, a
banda , as emPlataform a de Vipresas adxudicacon eses cartas. tárias
ciñ os contr a o
da construCámbio de Tración da obra esz ado e várias
tán a adquirir os
asociacións ecoloxistas.
terreas afectados polo novo trazado através de compras que
A modificación realiz ouse salnon se realizan en nome do Mitándose todos os trámites adnistério de Fomento, senón que
ministrativos, sob excusa dunson para a UTE adxudicatária.
ha solicitude do concello para
A non realización de expropriavariar a ruta, petición que coincións impede a apresentación
cidía co que a empresa calificade alegacións e o recurso a
mecanismos de protección coba como "circunstáncias insalvábeis para levar a cabo o oumo a xustiza. O método empretro trazado" e significou como
gado por Ferrovial-Necso é tenminimo un aforro de dous mil
tar un prezo cos viciños até
millóns sen haber beneficiário
chegar a un acordo e pagar
coñecido e sen que haxa unha
cun talón que se pode cobrar
subasta pública. "Como se poao dia seguinte. lsto supón unde aprobar no seu día un proh a discriminación cos exproxecto que logo vai haber que
priados no resto dos treitos, xa
modificar?", perguntouse o
que estes cobran máis tarde e
concelleiro do BNG Xosé Antón
cun xustiprezo inferior determiBao.
nado por un xúri provincial.

A planta de Nos6án

comezará a funcionar
a fin de ano

oa:
w

U3

I-

X

-

A construción da Autovia do Noroeste provocou a oposición dos viciños do Val do Neira, que se manifestaron en contra da desaparición· dese entorno natural. Na fotografia,
unha mobilización contra esa obra.

Deste xeitQ , Ferrovial-Necso
paga máis cantidade e faino
porque co novo trazado aforrará máis de dous mil millóns de
pesetas, cantidade que non se
aclaro u onde irá a parar, se á
caixa de Ferrovial-Necso ou se
á do Ministério. De momento o
concello de Becerreá dixo que
Ferrovial-Necso investirá no
município certa cantidade de
cartos non especificada, que
iria destinada á urbanización de
várias ruas. Pero é moito urbanizar por dous mil millóns, de
modo que sobrarán un feixe de
cartas.
A modificación implica a construción dun túnel de oitocentos

metros, en lugar do previsto de
un quilómetro e oitocentos metros. Ademais, a nova obra levarase por diante unha carballeira centenária, un castro e
unha via romana. Por outra
banda, modifícanse os enlaces
de Becerreá coa autovía, de
modo que se provoca un prexuízo comercial á vila, xa que
os veículos procedentes de
Cervantes ou con dirección a
esa localidadé, xa non terán
que entrar en Becerreá. A diminución de ingresos no comércio
por esta causa motivou que o
pasado 24 de Agosto houbese
un paro de unha hora no que
tomaron parte os comerciantes
locais.+

Prazos e-eleicións condicionaron o novo trazado
Duas datas condicionaron a actuación tanto da UTE FerrovialNesco como das autoridades
do Partido Popular. Trátase do
13 de Xuño de 1999 e o 2 de
Abril do ano 2000. Con respeito
á P.rimeira data, ainda que o
proxecto fora apresentado en
Agosto de 1998, as obras non
comezaron até pasada a consulta eleitoral para renovar o
mandado da Corporación municipal. Após esa data, as obras
comezaron sen respostarse as
alegacións apresentadas no
seu día, pero tanto o Ministério
de Fomento como Ferrovial-

Necso non podian arriscarse a
comezar antes de saber se
cambiaba ou non cor do Governo municipal, xa que un hipotético Executivo de coalición entr~ o PSOE e o BNG abrigaría a
cumprir os proxectos iniciais ou
a axustarse á legalidade no caso de tentar unha modificación.
Nesta última hipótese, mesmo
no caso de poder levar a cabo
os planos de modificación do ·
trazado, os trámites xestionados conforme á lei provocarian
un retraso das obras ainda
maior do esperado para facer o

túnel de 1.800 metros do trazado orixinal, o cal, segundo a
empresa, é de complicada execución debido a que é de laxes.
Esta foi unha das razóns dadas
por Ferrovial-Necso para teñtar
a modificación.
E o retraso provocaría maior demora, algo que o Governo central non poderia aceitar, xa que
se lle ven enriba o dous de Abril
do ano 2000, data na que se
van convocar as eleicións xerais, esgotando a lexislatura.
Pois ben, se non estar rematada
a autovía o dous de Abril, o Es-

tado incumpriria por enésima
vez o seu compromiso e o PP
destas non poderia botar a culpa a outras forzas políticas polo
retraso: en catro anos non foi
quen de concluir a conexión coa
Meseta a pesar de que ao chegar ao poder xa case en todos
os treitos comezaran as obras.
No que atinxe ao Governo galega, quedaria de novo en· entredito a sua capacidade para forzar
en Madrid medidas que efectivamente beneficiasen ao país, xa
que nen co PSOE nen co PP foi
quen de abr igar ao Governo ·
central a cumprir os prazos. +

A planta de tratamento
de lixo de Nostián, alternativa ao vertedolro de
Bens, comezará a funcionar a fins de ano, segundo indicou o Governo
central ante unha
pe~gunta do BNG. A planta procederá a obter metano polo procedimento
da compostaxe, cunhas
instalacións prévias de
reciclado que separarán
o lixo orgánico do resto.
Por outra banda, o Executivo central tamén informou de que o vertedoiro de Bens ainda non
está totalmente clausurado a pesar de que xa pasaron máis de dous anos
desde a catástrofe do
seu derrubamento. No
selado están a investirse
800 millóns de pesetas.•

O parque das Fragas
do Eume corre riscos
por várias infraestruturas
eléctricas
-,

Tres proxectos de carácter
eléctrico que afectan ao
parque natural das Fragas
do Eume poderian supor
unha ameaza, segundo denunciou a Federación Ecoloxista Galega. Trátase da
liña de alta tensión que vai
do Mesan do Vento ás Pontes, o parque eólico Sotavento e a minicentral no regueiro de Brea. A xuízo da
FEG, "a conservación dos
valores do parque nacional
das Fragas do Eume é incompatíbel coa construción
de minicentrais, parque eólicos ou liñas de alta
tensión". A FEG pediu
unha reunión da xunta reitera do parque para anali sar
as ameazas contra unha
zona que alberga o mellar
bosque europeu de baixa
latitude. +

/
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Emigración e proxecto de país (e V)
Ao longo destas semanas
quixemo's prantexar unha
perspeitiva distinta da emi,
gración galega. Queriamos
remachar a idea de que exis,
te µnha Galiza exterior, con
todas as consecuéncias. Un,
ha Gafiza emigrante que .se,
gue a mirar para aterra, para
a Pátria. Homes e mulleres
que manteñen con orgullo a .
sua condición de galegas nos
·países de acollida. O proble,
ma mantén,se cru, vixente,
absolutamente claro: como
se pode facer desde o Gover,
no galega para integrar a esa
Galiza exterior dentro do
proceso de construcción so,
berana do noso país?
A resposta a esta pergunta
só pode ser abordada polas
forzas políticas nacionalistas
xa que para o proxecto de
construcción nacional de
Galiza a emigración pode,se
constituir nunha forza so,
cial, política e económica de
grandes dii:nensións. Pero
hai que integralos no pro,
xecto respeitivo , tanto no
plano dun programa na,
cionalista patriótico, como
no aspecto puramente orga,
nizativo. Os aspectos práti,
cos de tan relevante asunto
son, ao noso entender:

nosa língua, de intercám,
bio universitádo, de edi,
ción de libros, de produ,
ción audiovisual, musical,
de criación dun mercado
de consumo cultural de
produtos galegas que pode
chegar a ser xigantesco só
tomando en canta os mer,
cados potenciais.

4.' A elaboración por par,

Reunión da Federación das Sociedades Galegas na Suiza.

'Para o proxecto de construcción nacional de
Galiza a emigración pode . . se constituir nunha
forza social, política e económica de grandes
dimensións"

l., A integración dos centros galegas espalla,
dos polo mundo dentro dunha política de ac,
~ión exterior do Govemo galega.
2.' A integració~ da rede de pequenas e me,
dianas empresas instaladas pola emigración
dentro dun plano de impulso á economía ga,

lega mediante a asociación, as joint,ventures,
programas de investigación e desenvolve,
mento, asociación para apertura de mercados'
de exportación, aportes de capital para o in,
vestimento en Galiza, etc.

J., A integración dos centros galegas no ex,
terior dentro dun ambicioso plano de acción
cultural, de espallamento e normalización da

Nome ..................................... Apelidos .......................... .
Enderezo ...........................................................................
Cod. Postal ............................. Teléfono ...........................
Povoaclón ............................... N.l.F.
Província ................................ País .................................

te do G ovem o galego dun
plano de retom o das novas
xen eracións, dos fillos e
n etos de e migrantes con
alta cualificació n profisio,
nal. T al plano tomará en
conta as n ecesidades do
noso país en canto a capi,
ta l h um ano c ualificado.
R es ul ta c h ocan te que a
Galiza teña taxas de nata,
lidade n egativas cando po,
lo mundo adiante hai cen,
tos de miles de galegas xó,
ven es e deceas de miles de
n enos que poden revitali,
zar G aliza e traer toda un,
ha experiéncia cultural no,
va q ue pode abondar en
beneficio do noso país.

5.' A elaboración por par,

te do Governo galego dun
plano de asisténcia sanitá,
ria in situ para os emigran,
tes da terceira idade que se enco n tren en
condicións precárias, in cluindo o repatria,
mento de ser o caso.

Con ese programa na mau as forzas políticas
nacionalistas deben volcar,se cara aos princi,
país núdeos da emigrac~ón , a ilusion ar, a
convencer e a organizar. E traballo dabondo
para os próximos anos.+

o abuso das ms no
sector conserveiro
O Tribunal Superior
considera probada a
vulneración do convénio
colectivo pola empresa
conserveira Marsac debido á
contratación abusiva através
de empresas de traballo
temporal (ETT) . Esta foi a
razón esgrimida polo Tribunal
para desestimar un recurso
da empresa do Grobe contra
un anterior fallo condenatório
do Xulgado do Social de
Pontevedra. Marsac
contratou persoal através de
ETT para realizar labores que
deberían efectuar
traballadores con contrato de
fixos discontínuos. •

Manifestación en Muxia
para defender a frota
Máis de mil persoas se
manifestaron este Sábado
21 en Muxia, na Costa da
Morte, para pedir que aos 14
barcos locais da frota
palangreira se lles pennita
capturar peixe espada. Esta
actividade tradicional da
zona está en perigo pola
proibición do palangre de
superficie, a técnica para
capturar esta espécie. Os
palangreiros desta zona de
sempre se adicaron á pesca
do peixe espada no Outono,
cando pasa perto das costas
galegas. Asi, neses meses
adicados ao peixe espada
descansan as outras
espécies ás que se adica a
frota de Muxia; esta
aJtemáncia posibilita a
supervivéncia económica da
frota local. Sen embargo,
coa prolblción do palangre
de superficie os 200 postos
de traballo que xera a pesca
na localidade poden pertgar.
O deputado do BNG no
Congreso dos Deputados
Francisco Rodriguez vén de
perguntar ao Govemo
central por que non se lle
adxudlca a Muxla unha parte
do 10% da cota de reserva
deste pelxe que o Estado
espaftol ten asignado.•

Suscrébome a A Nosa Tsrra (incluidos os CadBmos de Psnsamento e Cultura)
por un ano/semesbe ao prezo de:
Galiza/Estado/Portugal-:: ..•....•. ; .....•..•..........:::-9:000 pta-Jano~......4.500-ptaJsemestre Europa ........................................ 10.920

América e res1D do rrundo ..•...... 13.080

a) Subscricións para o Estado español
·
O Talón bancário adxunto
O Reembol~ (máis 130 pta.)

b) Para o resto do mundo
O Cheque bancário adxunto

O Xlro lntemadonal a nome de
A NOSA TERRA. Apartado 1371

Vigo.

PAGO DOMICILIADO.

COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforros ............................................................
Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [O

111111111- 11
Titular .........................................................................................
.., ........................................ :......... N2 Sucursal ........................ .

Povoación ................................... Provincia ............................ .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais
Galegas S.A. (A Nosa Terra).
DATA

ATENTAMENTE (SINATURA)

Aocupación en Galiza
é menor que no Norte
de Portugal
A taxa de ocupación en
Galiza, segundo un recente
estudo do Instituto Galega de
Estatística, é do 48,8%,
mentres que no Norte de
Portugal é do 57,4%. Asi,
Galiza fai que a média na
eurorrexión que forman estas
duas zonas estea dous
puntos, no 53,4% por baixo
da média na Unión Europea . .
A taxa de ocupación resulta
de dividir o número de
traballadores con emprego
entre o número de persoas
con 16 a11os ou máis, que
non é exactamente o mesmo
que a poboación activa.
Galiza tamén figura
retrasada na truca de
desempego: 19% de paro
fronte ao 7% do alén Miño. +
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BON CARTEL DE ENDESA EN MADRID,
DECLIVE NAS PONTES
XA!ME CRESPO

Señor Presidente, señores Conselleiros, señores e señoras accionistas:
Acaban de dar vostedes unha explicación
da grande Endesa, con grandes cifras e
grandes proxectos; sen embargo, Endesa
ademáis de luces tamén ten sombras; é por
iso que, en nome do Comité de Empresa
das Pontes dirfxome a vostedes.

e

4

a
>,
!S

Para aqueles conselleiros que, por seren
novos na casa, non o saiban, a Central
Térmica das Pontes é a máxima productora de enerxia eléctrica de todo o Estado, e ano tras ano, mantén ese alto nivel
de producción, incluso coa entrada en vigor en 1998 do novo marco eléctrico,
que inttoduciu competéncia no sector, a
Central das Pontes batiu o seu récord de
producción, situándose por riba dos
10.000 Gwh.
Ademáis, e co simple obxectivo de dar unha imaxe máis completa do noso Centro de
Traballo, comentar a reducción do emprego que fumos asumindo no tempo, e que,
desde 1990, afectou a 1.500 traballadores; o
que ignifica en apenas dez anos, a reducción do 50% do cadro de persoal.
Esto dous dados deberian servir para coñecer a importáncia das Pontes dentro do mapa eléctrico español e o esforzo feíto polo
cadro de persoal para adaptarse ao novo
marco eléctrico.
Por iso, desde o Comité de Empresa e desde
o conxunto da cidadania da comarca das
Pontes, non e pode comprender o desprezo
e a prepoténcia coa que a nova dirección
da empresa actua nesta zona, e que paso a
concretar en dous temas.
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Centr de Traballo é de
rientación p r parte do
pe oal técnic af ctand eriamente ao
mantim nt e con ervación das instalación , primand unicamente a producción, cal conlevará a curto prazo a averia importante . E tamos ante os síntoma dun grupo mpresarial que xa non
prevé máis futuro nesa zona e desexa, unha vez expoliadas as re ervas de lignito
pardo, extraer a máxima riqueza no menor
tempo posíbel para despois abandoar o
Centro de T raballo. Se acaso, quedaralles
por cumprir o que o Sr. Presidente denomina débeda histórica ou débeda moral
coas Pontes; débeda que sempre se paga
en actos simbólicos e a contagotas, permftanme un símil, vostedes pagan estilo Far
West, quizais é esa a visión que desde Madrid se ten da Galiza.
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reducción de emprego
do 50o/o"

Pero a actitude de abandono do Centro de
Traballo, que non se pode maquillar coa
sua participación no Plan de Desenvolvemento das Pontes, debemos sumar o incumprimento manifesto de novos ingresos, tanto no cadro de persoal de Endesa
como nas Compañias Auxiliares, que se
pactou na sinatura qos últimos Expedientes de Prexubilación, e iso rendo en conta
que non estamos solicitando o seu ingreso
inmediato, senón simplesmente un calendário no que se contemple o compromiso
asinado.

A Central Térmica centra a actividade económica

do concello das Ponles.

Negar algo tan sinxelo, como o que se pide,
supón transladar máis incertidume á -Comarca das Pontes, por iso, e a pesar do siléncio que a Dirección de Endesa fai nos
seus resumes diários de prensa, os traballadores e traballadoras de Endesa-As Pontes

e o resto da cicladania levan meses de movilizacións que, como non podia ser menos
continuarán, de pouco servirá a sua censura. Ali xa é de domínio público a actitude
de Endesa, e cada vez rnáis atopamos apoio
de políticos e de público para facer variar

esta situación; a imaxe corporativa que
tanto lles preocupa en Madrid non ten bon
cartel en Galiza. +
XAiw: CREsPO é presidente do Comité de Endesa.
O texto corresponde ao seu discurso na Xunta Xeral de
Accionistas de Endesa celebrada en Madrid

SOClE-DADE 1

O Deportivo,
primeiro líder da Uga
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A GLOBALIZACIÓN DAS COMUNICACIÓNS
ÁDEGAROEL

Asistimos á implantación da transnacionali,
zación dos mercados e unha economía plane,
tária de fluxos fiñ.ancieiros que substituiu o
capital polo valor abstracto da acción bursá,
til. Os méios d.e comunicación, en grande
parte debido ao soporte das novas tecnoloxí,
as, xogan un papel primordial no sosteñe,
mento <leste sistema, até o ponto de que tan
só o infalíbel poder económico está por riba
do que albergan os media neste marco de in,
teracción global. Así pois, o capitalismo será,
dio conta co apoio dos medios como pilar
fundamental no que se sustenta e, como
apunta Ramonet, a globalización conxunta
de mercados e información está dando lugar a
un "novo .totalitarismo, cos seus dogmas e os
seus oficiantes", no que médios, institucións
económicas e indústria cultural funcionan ao
unísono. Pola súa parte, a información mes,
ma transformouse en mercadoria, pois ainda
que debera ser libre e gratuíta, o certo é que a
meirande parte non o é.
A revolución dixital intensificou drastica,
mente esta situación. Ten a sua base na
unión de informática e telemática e consiste
na transmisión de datos en linguaxe dixital, a
través de redes ou satélites. Isto, unido aos re,
volucionários sistemas de comprensión e co,
dificación da información e ao multimedia,
modifica sustancialmente o panorama comu,
nicativo e oferece, xunto á terríbeis perigos,
infinitas e esperanzadoras posibilidad~s, espe,
cialmente para a economía de empresa... na,
cen novas formas de criación de riqueza e as
empresas, en troques de medrar por sí mes,
mas, fusiónanse con outras dun a outro lado
do planeta.
H~bería

q1:1e preguntarse a que sectores da
sociedade chegan estas novas tecnoloxías
(interhet, televisión di,
xital...) e, a un nível
máis específico, quepa,
íses ou áreas cultuiais e
en, <que porcentaxe dis,
tribuen contidos especí,
ficos frente á recepción
dun discurso dominante
dun centro cara a peri,
feria, incapaces moitos
deles de criar unha cul,
tura comunicacional
própria, tan importante
hoxe por hoxe para ga,
rantir a soberanía dun,
ha nación como cal,
quer outra · forma c~ltu,
ral ou política.

Manifestación
a prol da pesca deportiva
enOia

Proprietário da empresa de programas informáticos Microsoft, o norteamericana Bill Gafes é un dos beneficiárias
dunha globalizacián que ten numerosos prexudicados no TeReiro Mundo.

que ninguén esta revolución tecnotrónica e
pensamento único, ese que equipara lóxica
o país que comunica máis que ningún outro,
racional e lóxica económica.
xa que o 65% das comunicacións mundiais
teñen como ponto de
É previsíbel que nos estexamos encamiñando
partida os Estados Uni,
cara a construción de monstruosos monopó,
dos. A base da pot:'én,
líos. Os amos das redes de comunicación exer,
cia norteamericana re,
cen unha poderosísima influéncia e poden go,
side, sobre todo, no
vemar o fluxo de información que por elas
mercado mundial das
discorre, mentras os estados van perdendo po,
telecomunicacións. A
der e lexitimidade frente ás grandes corpora,
cións comerciais, os enormes trust comunica,
apisonadora mercanti,
lización da cultura por
tivos que xa, de feíto, desempeñan un papel
parte de grandes grupos
máis transcendental que aqueles na xestión da
como Microsoft (xa
sociedade actual. A clase política debería le,
var a cabo unha reflexión, na que se determi,
presente na produción
de ·c ontidos e no mun, · ne quen e en base a que intereses controlan os
fluxos de información, que axude a determi,
do das telecomunica,
- cións ademais de na in,
nar que estratéxias de regulamentación é con,
formática) é xa irrevo,
vinte levar a cabo para neutralizar a forza dos
cábel. América impon,
grupos empresariais, na pretensión de limar as
nos a través do bom,
disparidades entre os sectores da sociedade
bardeo de contidos, posíbel grácias ao con,
máis e menos favorecidos, acercando a todos a
trol das canles, o seu modelo global de
información, os novos media e dando posibili,
modernidade, os seus cánones de comporta,
dades de distribución de contidos alternativos
mento e os seus valores "universais" froito do
e específicos. •

. · 'Os Estados van
perdendo lexitimidade
frente aos grandes
monopólios da
información"

Esta sÓciedade global que tanto se publicita é
fundamentalmente estadounidense. Son os
ianquis os que promoven e propagan máis

-I

Acoso á empregada
dunha gasolinera
deGondomar
A.O.A. ten vintesete anos e co,
.mezou a traballar na Estación de
Servizo de Vincios, no concello

O Deportivo da Coruña
comanda a clasificación de
Primeira División da Liga
trala sua contundente vitória
ante o Deportivo Alavés en
Riazor por 4-1 . Os
coruñeses fixeron un partido
práctico e aproveitaron as
caréncias defensivas da
equipa basca para facer
gozar ao seu público. A
estrela dos branquiazuis foi
o holandés Roy Maakay, que
marcou tres goles e deu o
pase do cuarto, que
materializou Djalminha. A
outra equipa galega de
Primeira, o Celta, caeu por
1-0 diante do Oviedo en
Astúries. Os celestes
estiveron descoñecidos e
fixeron un xogo moi ruín,
onde só destacou o
brasileiro Everton
Giovanella, que entrou no
campo mediado o segundo
tempo , período no que os
vigueses puideron
empatar. •

de Gondomar, a mediados de
González que rematara coas sua:s
insinuacións. O resultado foi
Febre~ro dest€? ano. Desde que
comezou a trabaHar, o proprie, · .que Manuel González causoulle
tário da gasolinera, Manuel ·1es"i_óns na cara e ·O hom·e de
González, facíalle constantes in,
A.O.A. interpuxo unha deman,
sinuacións de caracter..,sexual.
da contra González.
N unha destas ocasión, o pro-,
priet_á rio de Combustibles del
O pasado Venres 20 a CIG
Noroeste S. A. chegou a tocala~ , -acudiu ao Servizo de Media,
A ·negativa de A.O.A. non sur,
ción, Arbitraxe e Conciliación
tiu efecto, ao contrário, o em,
de Vigo en representación da
presário persisitia no seu com,
traballadora ·que apresentou a
portamento. Ao final, a empre,
demanda. "Un direito básico
gada decidiu acudir ao medico
das traballadoras e traballado,
res, como é o respeito a sua in,
porque o medo que pasaba no
traballo estaba a provocarlle untimidade a consideración debi,
da a sua dignidade ,compren,
ha depresiíon.
dida a protección frente ás
O seu home acudiu á estación
ofensas verbais ou físicas de
de servizo para exixir a Manuel
natureza sexuah foi violado

sistematicamente polo empre,
sário, o que constitue obxecto
da demanda", explica na cen,
tral sindical.
A traballadora, viciña da Pª'
rróquia viguesa de Valadares,
sihala que a conducta do pro,
prietario da estación de servizo
converteuse en obsesiva e ciu,
menta, especialmente cando
ela trataba cos clientes. Para a
secretaria da muller da CIG,
estar ao lado de A.O.A. é ob,
vio xa que "a sua valentía na
denuncia servirá de voz a moi,
tas traballadoras que sofren a
mesma situación e non o mani,
festan por medo a perder o posto de traballo". •

Vários milleiros de
persoas participaron na
mobilización convocada
en Oia o Domingo 22 de
Agosto para protestar
contra o decreto da Xunta
que regula a pesca
deportiva. A
manifestación estaba
convocada pola
Asociación de Mariñeiros
Artesanais, Deportivos e
Ribeireños de a Pé,
recentemente constituída.
Unha das reivindicacións
da asociación é "defender
os direitos históricos de
todos os vlciños que
tradicionalmente usaron o
mar como fonte de
recursos para consumo
próprio". Na protesta de
Ola participaron persoas
procedentes doutros
concellos da comarca.•

O BNG denúncia

manipulación infonnativa
naTVG
Os servizos informativos da
Televisión de Galiza
ignoraron en repetidas
ocasións comparecéncias
públicas de cargos eleitos
do BNG nos últimos meses,
segundo unha pergunta
apresentada polo deputado
nacionalista no Parlamento
de Galiza Eduardo
Gutiérrez. Esta pergunta
quere coñecer cales son os
motivos de que unha canle
pública non respeite os
tempos previstos para cada
unha das forzas políticas
con representación
institucional. Para
Gutiérrez, a TVG non emite
nunca roldas de prensa nas
que participen membros do
BNG do Congreso de
Madrid, do Parlamento
Europeu ou dos concellos
máis importantes da
comunidade. Ademais
manipula voluntariamente a
información política, dando
só aquela parte dos feitos
que benefician ao PP.•
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Oex-ministro tiña preferéncia pola chaqueta branca da Falanxe eotraxe de embaixador_

Breve história dos uniformes de Fraga
púñase firmes en presenza dos
gráficos e miraba para a cámara
con bastante petuláncia.

-0- G. LUCA

Da hemeroteca da Ditadura
saen sen parar uniformes, gorras de prato, bicórnios, entorchados, faxins e medallas.
Abonda cun pretexto que pode ser, por exemplo, o aniversário da inauguración da basílica do Valle de los caídos,
un dia xelado de Abril na serra de Madrid (ver o diário El
Pais do pasado d ia 15) ou
acaso a festa con espetos de
sol que o governo de Franco
oferecia nos xardins da Aranxuez ao corpo diplomático para comemorar o golpe de Estado do 18 de Xullo.
No arquivo gráfico dos primeiros
anos sesenta dominan os uniformes tanto ou máis que no
Governo de Burgos, o cuartel
xeral dos sublevados, en plena
guerra do 36-39. A pesar dos
anos pasados, nos actos públicos os alcaldes de levita e sombrei ro de sete brillos parecen
pedir desculpas aos galóns da
milícia por non estaren uniformados coma eles. Hai ministros
non militares que se defenden
da falla de distintivos de carpo e
clase co uniforme da Falange.
Cando visitaba Galiza como ministro de 1nformación , Fraga
prefería a chaqueta branca cruzada dos fascistas con dous galóns dourados e botons co xugo
e as trechas tamén en ouro, como ilustra Rafael Gómez Parra

Ascendido a embaixador polo
seu traballo no Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, Fraga
preferia o uniforme talar con dobre botonadura dourada deica
os pés. Ao sol de verán de Aranxuez, o ministro da censura aparece abafado entre vapores, vermello comatoso, metido nas seis
varas cumpridas de pano de lá
azul mariño á beira de José Sólis e Fulgéncio Batista, o ditador
cubano fuxido da Habana en
Decembro de 1959. Na inauguración da Basílica de los Caídos,
aparenta arrefecido baixo o groso disfraz de lá. A sua beira están Franco, Carmen Polo, frei
Justo Pérez de Urbel e Muñoz
Grandes, ministro do exército,
cruz de ferro de Hitler e amigo e
asesor de uniformes de Fraga.

Fraga fixo a oposición ao corpo diplomáti® para casar co uniforme de secretário de embabcada. Á esquerda, coa sua habitual cha·
queta branca da Falanxe a carón da presidente Carrero Blanco.

na semblanza deste protagonista sobranceiro do governo da
Ditadura. Pero entre os páis da
milícia, esta indumentária merecía tan pouco respeito coma a
revolución pendiente de Girón
de Velasco: as ideas fachas de
xustiza fagocitadas polo capitalismo mentres alguns espabilados se aproveitaban da canoa.
Un uniforme que causaba riso

Galiza en catro dimensións
A ergunta de todo o verán cando non tes moitos cartos para gas,
tar e, polo tanto, tes que conformarte con dar unha volta de poucos
f p lo paf u quedar na casa é: onde ir? Unha volta pola Fonsa,
grada, O
rematar na Mariña luguesa, por qué non!
anta Euláli de O co , unha aldea grande e bonita abran,
r unha pai ax u é cuntinuación da de Fonsagrada (que
a xantar nun dos restaurantes. Aché,
ena vi itar}, p
g
m z
e pétach bulind cal é primeiro e segundo prato.
Escóital e dislle ( n galego) cal escolliche. Mfrate sulprendido e di,
e id qu en r fl xi nar, in tintivamente: "Vostede fala coma nós!"
Non dis ren, non falas obre o tema na comida ainda que escoitas
qu nalgunhas das mesas tamén falan galego e nos baños di "home" e
"muller". D pois, no coche e xa camifio da Veiga é o primeiro co,
mentário: ''Viches o que dixo!" e pensas axifia na Galiza irredenta e
nunha história de esmagamento que esnaquizou a nosa pátria.
Non se trata de recuar no tempo, nen de forzar situacións que sem,
pre dependen da vontade social dos afectados, dunha história de co,
lonizacións profundas (que nós tamén padecemos), senón de ter un,
ha visión de Galiza en várias dimensións superadora de erros históri,
cos, que permita estreitar lazos hoxe e achegamos máis no futuro.
A dimensión actual foinos imposta, pero é unha realidade que nos
enmarca nuns límites concretos. Agora ben, isto non quere dicer
que non haxa unha comunidade de fala, de cultura, de xeito de ac,
tuar co território ao Oeste do Návia, co Bierzo, coa Sanábria, co
Norde de Portugal, que debuxa unha segunda dimensión, que debe
ser compartida e sen protagonismos innecesários. A emigración e a
lingua debuxou unha unha terceira área máis lonxana, pero presen,
te nos sentimentos familiares e nos lazos de sangue e cultura, e, por
que non, nos intereses comúns no eido económico ou da loita an,
tiimperialista, con Portugal todo, coa América Latina, coa Africa
lusófona. Hai outra dimensión que tamén importa, aquela que nos ·
vencella co arco atlántico, con antigos países celtas e culturas marf,
timas, agora con intereses comúns na Unión Europea.
Galiza debe abrirse ao mundo desde estes espácios, como proxecto
estratéxico e solidário, por máis que os mapas digan outra causa, e ás
veces perdamos a conciéncia histórica da nosa identidade abafados
polo concreto e o presente.•

aos que mandaban de verdade
pero que producía pánico aos
que non mandaban nada. Nos governos de Franco, a afición de Fraga por disfrazarse
con uniforme foi motivo de comicidade moi celebrada entre os
seus compañeiros. José António
Cabezas, primeiro biógrafo e
amigo do actual presidente da

Xunta, canta que Fraga fixera a
oposición a funcionário do carpo
diplomático para casar co uniforme de secretário de embaixada, con bicórnio de marabúes,
lapelas engoladas con broslado
de ouro, espadín de abrecartas
ªºcinto e unha medallaªº peito, o Víctor de Plata fascista. Asi
quedou para a posteridade. Cabezas di que nesta época Fraga

Por arte de Brecht, Arturo Ui vestido cun uniforme nunca visto,
canta como un home de honra lle
pedira con bágoas nos ellos que
protexera o comércio de verduras
de Chicago. "Teño dúbidas de
merecer tanta honra -explica Ui
con grandes brados- pero desde
o dia en que resolvin seguir o seu
pedido, a venda de coliflor, alias,
repelo e cebola van estar protexidas pese a quen pese". O grande
Arturo reforza o seu discurso de
home en ascenso con indumentárias que meten medo.• ¡
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As destacaoas ausén_
cias provocan unha queda no nivel-dargun·has probas

E

Os favoriios dominan os Mundiais de Sevilla .·.

E

gundos) e a tam~n estadou r.iidense Marion
Janes -fixo e próprio nos
100 metros feminin.os,
por exemplo, mentres
que o etíope Gebreselassie, en 10.000 metros ou o keniano Ch{istopher Koskei, en 3.000
obstáculos, demostraron que ·o' poder africano nas probas máis duras segue intacto.

momento deste campionato mundial. A expectación nos días anterioAs semanas pr:.évias á cita fi·
res foi máxima e a pernal do Campionato Mundial
sonalidade dos oito finade atletismo de Sevilla foron
listas facia pensar nunha
de vertixe e desesperanza pacarreira de alto nivel, co
ra os afeizoados a este depormarroquí Hicham El
te. Javier Sotomayor, Litford
Guerrouj como xénio imChrlstie e Marlene Ottey fica-parábel que ainda f1Qn
ban fóra do estádio, envolviachou quen lle poida fados en escuros casos de do-cer fronte. Xunta a el,
paxe. Unha vez comezada a
corno esperanzas eurocompetición, demostrouse
peas, un galega, André
que as quinielas para acertar
Diaz, campión de Espaos gañadores finais están · As surpresas a penas
existen neste$ campioña nesta especialidade,
senda realmente doadas e
natos e só naquelas cae un catalán fillo de emique nalgunhas categorías estegorías onde faltan os And~ Diaz é o galego que mellor clasificación obtivo en Sevilla grantes de Gal iza, Retense logrando marcas mol
xefes tradicionáis, se até o momento.
yes Estévez, gañador do
humildes.
están producindo meCampionato de Europa
dallas inesperadas, pero coa
Outra proba na que o nivel non
de Budapest o ano pasado.
Logo das risadas de deportistas
conseguinte caída nas marcas, . estivo á altura esperada foi a de
e telespectadores trala apariA carreira foi rapidísima e desalto de lonxitude en categoría
que non pasarán á história do
ción na cerimónia inaugural de
feminina. A vencedora final foi a
mostrouse outravolta o poderío
atletismo. Onde máis se notou a
duas giraldillas que pedian a
hispanocubana Niurka Montalafricano sobre esta proba. El
pouca calidade foi no salto de
r~patriación dos presos da ETA,
altura. Ausente o cubano Javier
vo, cunha marca de 7.06 meGuerrouj, dotado dunha inteliabriuse o pano da emoción do
xéncia privilexiada, contou coa
Sotomayor por unha operación
tros, un rexistro moi modesto
atletismo, da sublimación do esaxuda do seu compatriota Adil,
cirúrxica, a lexión de atletas que
para uns mundiais, que ademais
tarzo · humano. Mais non está
que turrou do grupo a un alto ritsempre está á sua sombra reestivo tinxido de polémica, ao
habendo para tanto. Estes munpartiu os botíns do pódio cunha
mo para provocar o cansazo
haber posibilidades de que a
diais veñen ser unha ratificación
aleatoriedade case comunista.
dos aspirantes europeus. A 650
saltadora pisase a liña antes de
de todas as probas da tempada,
O vencedor foi o ruso Viachesmetros do final, o campión
pular. O xuíz de pista, que era
desde a Go/den League até os
1a v Voronin, cunha marca de
alauíta lanza un ataque mortal e
español, decidiu dalo por bo e
moitos mítins que van perfilando
o seu lugartenente abandona os
2,37 metros, oito centímetros
de nada serviron as reclamao nivel dos diferentes deportisprimeiros postas. Estévez, o kepor debaixo do récora do caribecións da italiana Fiona May, que
tas.
niano Noah Ngeny, o español
ño, seguido polos novas Bosacabou finalmente segunda.
Fermín Cacho, o francés Maawell, dos Estados Unidos, e
Oeste xeito, o norteamericano
Buss, alemán. Os favoritos
Expectación nos 1.500 metros zouzi e Diaz pelexan pota prata
Maurice Greene volveu dominar
Charles Austin, de Estados Unie o bronce até o final, a unha
sen paliativos a carreira dos 100
O Martes 24 de Agosto tivo lugar
dos, e Steve Smith, de Gran
velocidade imprópria para unha
metros, a unha soa centésima
Bretaña, nen acadaron diploma.
a ·proba máis interesante até o
cita mundialística.
do seu mellar rexistro (9.80 se-0- CÉSAR LORENZO GIL

Finalmente,' EL Guerrouj venceu
a proba en 3:27.65, a mellar
marca na história dos mundiais,
seguido de Ngeny, prata, e de
Reyes Estévez, bronce. Cuarto
foi Cacho e quinto André Diaz,
que chorou amargamente por
non poder obter unha medalla, o
seu máis forte desexo. O coruñés, de 30 anos, é consciente
que a sua carreira está rematando e quería culminar en Sevilla a boa xeira que comezou en
Maebashi o ano pasado, cando
foi medalla de bronce nos Mundiais de pista cuberta.
As posibilidades de medallas
para os atletas galegas case
xa están esgotadas. Xúlia Vaquero sofreu moito para conseguir o pase para a final e estase resentindo dunha lesión, polo que xa cumpriu os seus obxectivos.
Antes de que remate esta com petición , haberá tempo para
confirmar a absoluta superioridade de Michael Johnson, estadounidense, nos 400 metros,
que pode incluso bater o récord
do mundo que el mesmo posue.
Ademais, queda a máxia da velocidade dos 200 metros, onde
Janes e Green parecen telo moi
fácil e a proba máis difícil do
mundial, a maratón, na que serán baixa vários favoritos que
non queren sofrer a calor ardente de Andalucia. •
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Unha crónica visual do mundo do traballo na Caliza contemporánea coa que se restauran as angurias,
os labares e oprotagonismo dos homes e mulleres que, en epopeia colectiva, estabeleceron o roteiro para a construción do país.
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Entre dez equince mil persoas militaron na organización~basca

Xa hai data para as
Xerais e as catalanas

ETA cumpre cu.arenta anos
*

forzas de arde público. En Xuño de 1959, por exemplo, grupos de militantes emborranchan os nemes do Monumento
aos Caidos en Algorta, Barakaldo e Sestao, asi como o Sagrado Corazón de Bilbao. Numerosas-persoas serán_interrogadas'
por estes feítos.

M.V.

Os cuarenta anos de histórla de ETA veften coincidir felizmente coa trégua
máls Importante decretada
pola organización. O nome
de Euskadi ta Askatasuna
(Euskadi e liberdade) apareceu escrito por primeira
vez o 31 de Xullo de 1959.
A esta sigla estiveron ligadas, dunha ou outra maneira, entre dez e quince
mil persoas.
No verán de 1959 os membros de ETA informaban ao
lehendakari no exílio José Antonio Agirre da criación da nova formación. Esta data foi tomada como referéncia do naci mento de ET A, ainda que
segundo o historiador lñaki
Egaña , "o núcleo de mozos de
ETA comezou a formarse en
1952, despois de várias experiéncias frustrantes e, como
consecuéncia da intransixéncia dos maiores da xeaeración
que fixera a guerra". Segundo
Egaña, "ETA convertiuse nunha organización autónoma
que tomou o neme ce que hoxe a coñecemos en Decembro
de 1958", é dicer seis meses
antes da data do seu nacemento oficial. Nesa data elaborou os seus primeiros documentos.

O 15 de Agosto do mesmo ano,
coincidindo coa peregrinación á
Basílica de Begoña en Bilbao,
aparecen pintadas en todos os
valados dos arredores, ao tempo que unha alfombra de ikurriñas cubre o percorrido. O dia
30, o iate de Franco, fondeado
en Donostia, aparece rodeado
de ·planchas de ocumen coas
cotes da bandeira basca. As
detencións incremetáronse ao
ano seguinte. ~n, dos apresados foi José Luis Alvarez Enparantza Txillardegí, posteriormente recoñecido lingüista e
que hai poucos dias encabazaba ainda unha manifestación a
prol do retorno dos presos a
Euskadi.
Rolda de

pren~a

Tanto o presidente do
·Governo central, José
María Aznar, como o da
Generalitat, Jordi Pujol,
desvelaron cais serán as
datas para a renovación da
cámara lexislativa española
e o parlamento catalán. No
primeiro dos casos será o
dous de Abril do ano 2000,
esgotando por primeira vez
totalmente a lexislatura. No
caso catalán a convocatória
está datada para o vindeiro
17 de Outubro. Coas
eleicións catalanas á vista,
o Governo central terá
dificuldades para atapar o
apoio de CiU na
elaboración dos
Orzamentos Xerais do
Estado para o ano próximo,
xa que CiU trata de
desmarcarse do PP.•

OGIL faise con Ceuta
grazas a unha tránsfuga
socialista
O PSOE non é quen de
confeccionar listas
eleitorais con garantias
de sobreviver máis de tres
meses. O Grupo
Independiente e Liberal,
GIL, de Jesús Gil, fíxose
coa presidéncia-alcaldia
da cidade autónoma de
Ceuta grazas ao voto
dunha tránsfuga
socialista despeitada
porque non habia un
posto para ela nun
hipotético Governo
alternativo. O novo
Governo da colónia
~spañola no Norte de
Africa terá importantes
atribucións en matéria de
xogo e de impostos, xa
que controlará o porto
franco da cidade. Asi,
agárdase que Jesús Gil
aproveite a conxuntura
para montar un casino na
cidade.•

de membros de ETA.

Pintadas e colocación de
ikurriñas
As primeiras accións de ETA
non tiveron carácter armado,
ainda que como é natural
desenvolvíanse nun ambiente
de clandestinidade na que os

seus membros debian enfrentarse ás forzas da policía e da
Garda Civil. A actividade da organización centrábase sobre
todo en pintadas e na colocación da bandeira basca, construida en tea ou en papel, en lugares de difícil aceso para as

Segundo lñaki Egaña, a reivindicación de "matérias· como a
educación, a língua, a ecoloxia
ou o sindicalismo son hoxe diferentes en Euskal Herria con respeito a outros lugares de Europa, precisamente por ETA e o
movemento político xerado ao
seu redor".+

A mascota dos mundiais de atle6smo de Sevilla

pide a repatriación dos presos bascos
las e a emprestalas, polo que as
demais televisións tiveron que
recorrerás gravacións caseiras.
Mais, mália os intentos por minimizar a audácia deste acto, as
reaccións sociais non puideron
ser controladas.

Durante a celebración da cerimónia de inauguración dos Mundiais de atletismo, que se están
desputando en Sevilla, os máis
de catre millóns de espectadores
que asistiron ao acto viron ao
través das pantallas como duas
giraldillas, nome da mascota dos
mundiais, pedian o traslado dos
presos de ETA a cadeas de Euskadi, mediante un carteliño escrito no seu peito. Esta audácia pódelles sair cara aos seus autores, que se enfrontan ao pedimento dun fiscal de máis de
700.000 pesetas de multa.
A organización basca "Solidários ces presos" foi a protagonista da inauguración dos mundiais
de atletismo , o pasado 20 de
Agosto. Dous dos seus membros conseguiron disfarzarse de
giraldillas e compartir, durante
vinte minutos, o escenário principal coas cámaras da televisión, que captaron a lenda que
os simpáticos bonecos levaban
escrita: "Repatriation bask prisoners" (Repatriación para os presos bascos), ainda contra os desexos dos realizadores de Televisión Española, que lograron
emitir 20 minutos en plano xeral,
ante o desconcerto do locutor,
que ficou en siléncio ao ver ao
monicreque.
Asi que comezou o desfile das
seleccións participantes neste
acontecimento deportivo, a policía dativo as duas mascotas e
mais a oito persoas máis, acusadas d~ colaborar na protesta
e repartir panfletos a favor dos

Politicamente, os governos de
Andalucía e de Madrid acusáronse mutuamente de fallos na
organización e no control sobre
o acceso aes lugares públicos.
O despiste dos sistemas de vixiáncia, que en palabras dos
activistas, "colaboraron involuntariamente na protesta,
orientándoos cara ao escená- - rio", puxo en tea de xuízo as
condicións de Sevilla como sede dos Xogos Olímpicos do
2008. Os responsábeis directos, os policías encargados de
protexer o recinto dos mundiais, acusaron á organización
do incidente.

O PSOE apoia ao
social-demócrata
Aberchán en Melilla

A Giraldilla, coa lenda en inglés a pro1 dos presos bascos, danza co ritmo da hino dos
Mundiais.

presos bascas. Segundo un comunicado de "Solidários cos
presos", os dous activistas que
burlaron as medidas de seguridade dos mundiais receberon
golpes várias veces, antes de
pasará disposición xudicial. Logo de estaren dous dias detidos,
foron liberados con cargos até o
xuízo que se vai celebrar .en Setembro e coa petición formal,

por parte da fiscalia, da imposición dunha multa de 730.000
pesetas.
Este acto reivindicativo foi salientado pala maioria dos meios
de comunicación como un boicot e unha afrenta ao bo funcionamento da organización dos
campionatos. TVE, proprietária
das imaxes, negoúse a difundi-

Esta actuación de "Solidarios
cos · presos" é a culminación
doutras protestas que queren
. ser "simpáticas e pacíficas" e
que teñen como obxectivo "utilizar actos con grande audiéncia
potencial e valerse da figura de
personaxes queridos por todos,
como unha mascota dun mundial, para esixir un direito recoñecido internacionalmente, o regreso dos presos a Euskadi".
Este grupo de apoio aos presos
xa protestou dun xeito similar
diante do Congreso de Madrid,
durante a visita do rei Juan Carlos, aparecendo á sua beira vestidos de Reis Magos.•

O PSOE apoiaria a
continuidade de Mustafá
Abercháff (Coalición por Melilla) á frente do Governo
na cidade, lago de rachar co
GIL. Esta decisión disgusta
ao PP, que prefiriria á
direitista Unión del Pueblo
Melillense para presidir o
Executivo, mália esta forza·
contar con menos
deputados-concelleiros que
Coalición por Melilla. UPM
tamén se amosou
·
contrariado e agora
comezou a explorar a
posibilidade de formar
Governo co GIL, despois de
ter renegado desta forza.
Despois dos últimos dias, o
PP aparece como a forza
que quixo impor a
presidéncia e, que
desencadenou unha crise
que poderia rematar
provocando urn oonflito de
soberania con Marrocos e
un enfrentamento
diplomático entre España e
o país magrebi. •
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OhÓngaro língua cooficial
en Eslováquia
Eslováquia é unha nación
centro-europea que acedeu
á sua independéncia e que
mantén un escrupuloso respeito polos direitos das minorias nacionais que viven dentro do seu território. Un
exemplo é a promulgación
da lei que permitirá ao meio
millón de húngaros residen tes nesa república dirixirse
ás institucións oficiais na sua
própria língua. Para evitar
demagóxias xenófobas, o
Governo do país decidiu non
someter a referendo unha
petición da oposición, avalada por 447.000 sinaturas de
cidadáns, na que se pedia a
derogación do direito de cooficialidade que o Estado recoñece á língua da minoria
maxiar.+

Isabel 11.

Referendo republicano
en Austrália

Centos de refuxiados retomaron ao país despais da guerra.

Ocoordenador da UE para os Balcáns entre os acusados

Descubertos vários casos·de corrupción en Bósnia
por valor de 160.000 millóns de pesetas
-0- M.V.

Fundos públicos e axuda internacional, até xuntar a suma
de 160.000 millóns de pese- tas, foron dados por desaparecidos en Bósnia, despois de
vários casos de corrupción
que ven de denunciar o diário
norteamericano The New York
Times.
Un dos beneficiados pola corrupción é o alemán Bodo
Hombach, coordenador da
Unión Europea para os Balcáns. Hombach está, ao parecer, implicado en vários casos
de corrupción inmobiliária. Segundo o semanário alemán
Stern, o alto funcionário da UE
tratou de ocultarJ:ts~ sua~· vinculacións cunha.··pro"pfiedade inmobiliária en . Canadá, ·da que
figµran como proP.rietárlas a nai
do alto dirfxente. xermano e a
muller de Harry Walter, un empresário especializado en campañas eleitorais.
Na cidade musulmana de Tuzla
desapareceron 30.000 millóns
de pesetas e alguns bancos, como o BiH de Saraievo, fixeron
desaparecer 3.000 millóns.

Antecedentes durante
o sitio de Saraievo
Bósnia estaba habitada antes da
_guerra por un 43% de musulmáns, un 31% de sérbios e un
17% de croatas. Os musulmáns
non presentan nengunha diferéncia étnica ou lingüística coas

demais comunidades. Trátase
dade, asi como o restablecemento da enerxia eléctrica. As entrede sérbios ou croatas que adopgas humanitárias internacionais
taron a relixión musulmana hai
moitos anos. Duvíronse suspendirante a guerra,
das en várias
musulmáns e croocasións por orde
das autoridades
atas foron apoiada capital que
dos por Ocidente,
sobre todo por
reconstrución controlaban o
Alemaña e Estamercado negro e
pode ser o
dos Unidos.
mantiñan os almacéns cheos
grande negócio ainda
A corrupción enque vedatre os musulmáns
dos
á
povoación.
de Bósnia e un
agromou sobre
todo durante o síatractivo para a Os soldados mutio de Saraievo
sulmáns mantive- .
corrupción.
polos sérbios que
ron sempre copretendían recurredores de relaperar os bairros
ción co exterior,
da cidade dos
pero impediron a
que foran expul.
saida da povoasados. O governo mµsulmán de
ción que permaneceu en todo
lzetbegovic chegou a bloquear a
momento controlada, a fin de
chegada do gas natural ruso á cisoster internacionalmente o mito

A

de Saraievo como cidade sitiada. A própria povoación musulmana foi vítima das corruptelas
dos militares de lzetbegovic.
Jacques Merlino, redactor xefe
de política internacional de
France 2 explicou en Outubro
de 1993 que "desde o inicio da
guerra, as milícias musulmanas
proiben aos civis abandonar a
cidade. Os nenos de Saraievo
son como reféns retidos para
saciar a ánsia de poder dun fato
de homes". En Xullo do mesmo
ano, o xeneral francés Morillón,
nunha entrevista acordada co
Lidove Noviny de Praga, denunciara "ao governo musulmán de
Bósnia por non ter deixado que
se levantase o sítio de Saraievo". Morillón sinalou que "o réxime bósnio quere manter Saraievo como un ponto catalizador da
simpatía do mundo".•

O lapsus de éapriles
"O presidente [éhá~~z] te~ :~~lb~:I'J{ar o discurso porque a xente vai empezar a restarlle credibilidade a ese
discúrs.p, porque na ptáctica-rfori·.·~e.Zestá a materializar. Ollo!, e grácias a Deus non se está a materializar".
A frase entre aspas pertence a Henrique Capriles, un mozo de 27 anos, presidente da Cámara de Deputa- ·
.dos de Venezuela que Chávez quere renovar, e membro da Copei, un dos partidos tradicionais, arrinconado polos cidadáns nas últimas eleicións. Capriles, quizá por inexperto, descubre coa sua afirmación unha
das técnicas tradicionais da diteita en todos os paises: acusar á esquerda de que cria frustración ao non
cumprir o seu programa popular de refoimas, agachando que son eles mesmos os que obstruen os cámbios.
Capriles, co seu lapsus, descubre que a maioria dos venezolanos está a favor dun xiro profundo á esquerda,
pero que el é o primeiro en opoñerse a que se realice.+

A esta alturas, a raiña Sabela 11 do Reino Unido segue
sendo a cheta do Estado en
Austrália, xa que este país
continua a formar parte da
organización CommonweaJth. Pero as cousas poderian cambiar proximamente, xa que o vindeiro seis de
Novembro celébrase na illa
continente un referendo
popular para a Instauración
da República ou para a
contlnuldade na comunldade de nacións anglosaxo
nas. Todo indica que a
maioria da povoación votará a prol da República, polo
que os Xogos OUmplcos do
ano 2000 celebraranse sen
que Sabela 11 poda ser quen
os Inaugure oficialmente.•

Estados Unión probou
o gas laranxa no Panamá
O Exército dos Estados Unidos realizou probas secretas
do herbicida axente laranxa
no Panamá durante as décadas dos sesenta e setenta,
segundo denunciou o diário
texano "Dallas Moming
News". As probas foron un
ensaio que logo se puxo en
prática na guerra do Vietnam,
provocando cancros e malformacións conxénicas mesmo
nos soldados norte-americanos, ainda que despois os
Estados Unidos escatimou
axuda a este colectivo afectado e só entregou unha pensión a tres viuvas. Despois da
guerra, vários centos de barris
co axente laranxa foron depositados no Panamá. Este país
exixiu aos Estados Unidos
unha axuda de 500 millóns de
dólares para a limpeza das
zonas de ensaio empregadas
polos investigadores das far- zas norte-americanas.+
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Estados Unidos envia ·ªColómbia ao xeneral McCaffrey para preparar unha posíbel intervención

Ameaza de guerra no mar Caribe
-0- M. VEIGA

O asasinato de 29 campesiños
colombianos a mans do exército, durante o pasado fin de
semana, marca un conflito
que se estende máis alá das
fronteiras de Colómbia e ame, aza con criar un novo Vietnam. O xeneral norteamericano Barry McCaffrey atópase
xa na zona ao mando dun grupo de tropas adicadas a entrenar o exército nativo e a preparar a base loxística dunha
posíbel intervención.
O Mar Caribe toma por veces
os tonos do Mar do Sul de China, en cuxas costas os norteamericanos mantiveron durante
dez anos (1965-1975) unha
guerra que acabou en derrota e
que ainda na actualidade luxa o
'honor'' do país. Pésie a terse
constituído en líder militar único,
tras a caída da URSS, a derrota
de Vietnam impédelle ao governo de Washington cair facilmente na eufória.
Similar ao enfrentamento asiático pola sua dimensión e pala
posíbel inxeréncia gradual, o
exército dos Estados Unidos
está disposto a correxir sen embargo algunhas das actuacións
pasadas para garantir a vitória.
O modelo que preconiza actualmente aseméllase máis ao patrón inventado na guerra do
Golfo e seguido tamén en lugoslávia. De feito os Estados
Unidos veñen sondeando desde hai máis de dous anos a vários países sulamericanos con
vistas a planificar unha intervención conxunta en Colómbia,
ao xeito dunha OTAN para
América. A desculpa mediática
xa está tamén prevista: o
narcotráfico. Para iso necesita
ocultar que o control deste negócio depende máis dos próprios Estados Unidos que de
nengun outro país. De feito os
químicos (acetona, eter, permanganato, etc.) necesários
para convertir a planta nunha
sustáncia alucinóxena son todos de procedéncia norteamericana e son tamén bancos estadounidenses os que lavan o
40% do diñeiro do narcotráfico.
A inestabilidade na zona viuse
incrementada pola chegada ao

Os líderes das FARC, Jorge Briceño e Manuel Marvlanda Vélez, acompañados de Andrés Pastrana (centro) nun momento das últimas conversas de paz.

poder de Chávez en Venezuela
quen nas últimas semanas comezou a polemizar con Pastrana. O presidente colombiano
mostrouse ofendido polo intento
de Chávez de entrevistarse coa
guerrilla das FARC e do ELN. O
xeneral McCatf rey acusa ademais ao presidente venezolano
de impedir que os avións do
exército norteamericano sobrevoen o país.

Un crédito para convencer
a Pastrana
Pastrana mostrouse até agora
remiso a aceitar a intervención
dos Estados Unidos, pésie a
que estes xa comezaron a realizar inquéritos e campañas de
publicidade entre a povoación
colombiana para medir o apoio
co que contarían. Con duras palabras Andrés Pastrana sinalou
aos representantes ·norteamericanos que "non somos un problema rexional". A resposta de
Washington foi terminante:
3.000 millóns de dólares (case

do". Un dos primeiros obxetivos
500.000 millóns de pesetas) irán
dade do acordo, .así como pota
dos Estados Unrdos é instalar . inestabilidade en Ecuador, país
parar a Bogotá se Pastrana ceonde veñen de declararse várias
un avanzádo sistema de ~spio
de. O soborno non é tan sucufolgas xerais consecutivas. Inforlento como parece se se ten en
naxe e escoitas en Tres Esquimes confidenciais que circulan
nas, na província fronteiriza co
conta que a mencionada cantipor Washington indican ademais
Perú do Putumad ade consistiría
yo, onde .o Penq1:1e de non intervir directamente
nun crédito do
Bogotá caeria antes de dous
tágono entrena
FMI que haberia
anos en mans da guerrilla.
batallóns espeque devolver, ao
ciais do exército
que os Estados
Estados Unidos tratarán de
Unidos engaden
n Washington colombiano e do Os
resolver nas próximas semanas,
peruano. O próun monto adicional en asisténcia
preocupa non só p rio McCaffrey ou quizá meses, os problemas
de lexitimación da sua política
pisa desde hai
militar directa.
a situación de
de intervención. Pésie á sua inalgunhas semaColómbia xa é na
tanto Arxentina como
nas territ6rio coactualidade o terColómbia, senón 1o m b i ano. As sisténcia,
Brasil negáronse até agora a
ceiro país na lista
prestar soldados a unha forza
FARC xa o calidos que reciben
tamén a de
internacional baixo mando norficaron de "direcaxuda militar dos
teamericano. Tanto Menem coVenezuela e
tor de operacións
Estados Unidos:
antiguerrilla de .mo Cardos o ampáranse en que
289 millóns de
Ecuador''
Pastrana non pediu axuda. O
Colómbia".
dólares no último
presidente de Brasil Fernando
ano fiscal.
Cardoso foi o máis explícito na
Altos funcionásua resposta: "A nosa Aeronáurios da Casa
O xeneral Barry
tica (Exército do Aire) non pode
McCaffrey, xefe do Comando
Blanca mostraron ademais a sua
derrubar 60 avións do narcotrápreocupacióñ pala situación que
Sul, instalado en Panamá, xa
fico con persoas inoc~ntes, cose pode xerar en toda a zona
avisou a Pastrana dos aspectos
mo fixo Perú, porque a nosa pocoa saida das tropas norteamerida política do seu governo "que
voación protestaria". •
canas de Panamá, pola caducideben ser correxidos de conta-
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quedase ancorada na ldade Média. Do contrário seguirá sucedendo o de sempre, que a meirande parte destes católicos e
enfervorizados papistas, farán
todo o contrário do que se di nas
encíclicas, demostrando que a
hipocresía non custa cartas e
que é un pecado venial.•
XOAN PÉREZ ARxmAY

Teleline, o servizo
gratuito de
Telefónica para o
correo electrónico,
anda a paso de
dilixéncia. Alguns
envios demoran
catro dias.

Política e relixión

MARROQUIS DUNHA PATERA PREOCUPADOS AO SABER QUE O SISTEMA GPS, QUE ORIENTA AOS
BARCOS CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR CATRO SATÉLITES, VAi SER REAXUSTADO.

Ceuta, ·Melilla,
I· Hai quen ten
1 vergonza da sua vila Gibraltar e
1
Oliven\:ª
e gostaria de vivir

1
1
:
1
1
1
:
1
1
1
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en Nova lorque e de
parecerse a eses
famosos
cosmopolitas que
supostamente
viaxan por todo o
mundo. Non saben
que Paul Newman e
Joanne Woodward
ou Kevin Kline ou
Michael J. Fox entre
outros -pagan altos
prezos para vivir .en
Nova lorque, máis
en concreto en
Manhattan e máis
en concreto ainda
no bairro de
Carnegie Hill.
Tamén eles
necesitan poder
acudir aos lugares
habituais e coñece'r
aos viciños, o que
non deixa de ser
unha relación tipo
aldea, ainda que
seña unha aldea de
millonários.

O famoso gurú da
economia Paul
Krugman ven de
oferecerlle un
consello aos
xaponeses que
viven unha forte
crise económica:
que o governo
imprima biUetes e
que provoque unha
inflación artificial.

Na sequencia da recente reivind i cagáo de Soberania sobre
Ceuta e Malilla, expressa pelo
Primeiro-Ministro de Marrocos,
Abderrahmane Youssoufi, o
Grupo dos Amigos de .Olivenga
considera oportuno e inevitável
produzir as seguintes considé- ·
raQóes:

de um modo escandaloso, a
mais vergonhosa contradiga.o e
subversáo de princípios jurídicos, políticos e morais, esgrimindo o argumento da "integridade territorial" no caso do Rochedo, negando-o na situagáo das
suas pra9as Cond
marroquinas e
enamos a
desatenden- absoluta falta de

~~-~e~~r~u: escnípulos do

Olivenc;a, ao Estadoespanhol
mesmo tempo
que em diver- quenasua
sas instancias políticaem
internacionais
se apresenta rela~a
como vítima Gibraltar, Ceuta,
do "colonialismo" britanico Melillae
e esquece o Oliven~
que se passa
com as suas
possessóes
no Norte de
África e tenta ocultar a sua
ac9áo de destruigáo da cultura
portuguesa em Olivenga;

comulgo coa ortodóxia católica,
pero respeito a todos, marchei
do epicentro relixioso pero mantívenme informado de todo o que
acontecía día tras día.
Despois dunha análise pormenorizada dos argumentos que
motivaron o Encentro Europeo
de Xóvenes, das declaracións
dalgúns personaxes importantes
que asistiron, e doutras consideracións expoño:
Como contribuinte censuro publicamente que a Peregrinación
e Encontro Europeo de Xóvenes
sexa financiada con fondos públicos, fondos que se deberian
investir en necesidades perentórias como a educación e sanidade pública e non para despilfarrar en actividades que teñen un
claro matiz ideolóxico que non
todos compartimos, coa agravante de que se fai nun país
non confesional.

1. º - Lamentar que depois de diversas iniciativas, declaraQóes e
diligencias do Primeiro-Ministro
e do Ministro dos Negócios ·Estrangeiros de Espanha relativamente a Gibraltar e dos seus
homólogos de Marrocos em relaQáo a Ceuta e Melilla, náo tenha sido realizada a mais peque-·
'1ª acQáo pelos detentares dos
Orgáos de Soberanía portugueses e pelos nossos responsáComo demócrata e defensor
vei s diplomáticos no que diz
das liberdades individuais e direspeito a OlivenQa, desaproveireitos humanos, critico a ideolotando diversas circunstancias
xia que intenta impoñer a lgrexa
favoráveis para o efeito e náo
católica coa organización deste
4. º - Esperar que, independenteutilizando os mesmos argumenmente dos partidos a que pertipo de eventos. Refírome á pretos e princípios de Direito Intertengam, seja alterada a postura
séncia do reacionário Cardenal
nacional alegados por estes paíde fraqueza e de submissáo dos
Sodano , que tratou de que o
ses que, com as . devidas adapVaticano sacase de Inglaterra
políticos portugueses r~lativa
ta9óes, se aplicariam aquele temente a Espanha, senda certo
ao xeneral Augusto Pinochet.
rritório _portugués ilegalmente
que a nossa actuagáo em defeocupado pela Espanha, com
sa de Portugal, da sua SoberaComo persoa que pensa por si
urna reforQada fundamenta9áo
nía e Independencia prosseguimesma, e non necesita que lle
jurídica existente no caso oli- - rá cada vez mais forte, aproveidigan o que é verdade ou mentiventino que esGapa a restantes
tando os crescentes apoios que
ra, rexeito enerxicamente as desituaQóes;
nos chegam da Catalunha, do
claración s do cardenal de BarPaís Basco e da Galiza.
celona, Ricardo María Caries,
~Repudiar esta inacgáo dos
nas que afirmaba sen ruborizarOrgáos de Soberania portuguePor Portugal e por urna Olise que "aqueles que non crean
ses relativamente a Olivenga,
venga Portuguesa. •
en Deus están
atitude que se configura como
equivocados".
vergonhosa cumplicidade com a
DR. MARIO Rm SIMóES
Polo visto el
ocupagáo espanhola de OliRODRIGUES
está en pose- Censuro que a
venga e é reveladora da miserá(PRESIDENTE DA DIRECyÁO DO
sión da verdavel subserviencia que caracteriGRUPO DOS AMIGOS DE
de absoluta, e Peregrinación de
za a nossa diplomacia tace a
0LIVENyA)
eu que pensa- Xóvenes,
Madrid, sendo aqui imperioso
ba que de sedenunciar que, na VII Cimeira
mellante gra- actividade que
Ibero-Americana, Portugal tenha
cia só goza- ten un claro
dado o seu apoio a reivindiban os DeucaGáO espanhola sobre Gibraltar
matiz ideolóxico,
ses.
e na VIII Cimeira Ibero-Americasexa
financiada
na os nossos dirigentes tenham
Por
último
concedido t>s seus bons-ofícios
gostaríame con fondos
para resolver o conflito fronteique os asisri90 entre o Perú e o Equador,
Estes días tivo lugar en Compostentes a estes públicos
escusando-se, cobarde e aleivotela a peregrinación e o Encontro
actos, en lugar
samente, a lembrar a Questáo
Europeo de Xóvenes. Mozos e
de desmaiars_e
de Olivenga;
mozas de todo o mundo reunícoa preséncia do Príncipe, seronse na capital cultural de Galipreocupasen por facer unha lei3.º - Condenar a absoluta falta
za por mor deste acontecemento
tu ra do qúe hoxe preconiza a
de escrúpulos do Estado espanrelixioso. Durante vários días a
lgrexa católica sobre a moral en
hol que na sua política em recidade convertiuse nunha amalmatéria d_e sexualidade por
lagao a Gibraltar, Ceuta, Melilla
gama de xentes de todas as · exemplo, para que se adaptase
e Olivenga continua a recorrer,
partes do mundo e eu que non
aos tempos que corren, e non

º-

Sobre o encontro
de xóvenes
católicos

Herdado dos corenta anos de
ditadura que sufrimos até o ano
1975, o Estado español foi concebido sempre e indisolubelmente unido á relixión católica.
Foi coa chegada da Constitución de 1978 cando se puxo fin
a ese dislate predemocrático,
homologando a España cos demáis estados europeos de direito nos que política e relixión
operaban nos seus respectivos
ámbitos, sen misturárense,
conscientes de que unha causa
é a ética pública ou a vontade
política dos cidadáns, expresada democraticamente a través
das urnas, e outra distinta a ética privada ou os credos relixiosos que poidan profesar cada
un deles en virtude do que lles
dite a súa própria conciéncia.
A Constitución española de
1978 -elaborada por un grupo
de ponentes entre os que figuraba o actual presidente da Xunta
de Galiza Manuel Fraga- establece no seu artigo 16.3 que o
Estado, é dicer todas as administracións públicas, entre elas
-evidentemente- a local, é aconfesional , polo cada vez somos
que non profesará nen- máis os que nos
gunha fe pública, sen pre- decantamos por
xuí zo da fe un estado laico
privada que
-no seu caso- poderán
exercer a título individual cada
un dos seus membros. lsto quere dicer que os representantes
políticos son cidadáns nos que
o povo delega, a súa representatividade para exercela nas institucións politicas, ou naqueles
outros foros onde se decidan
cuestións que afecten aos seus
intereses como cidadáns, mais
o que non poden facer os políticos democraticamente eleitos é
representar as seus votantes en
ámbitos concebidos para profesar unha moral e/ou unha ética
relixiosa determinada, que non
ten por que coincidir coa do eleitorado ao que representa, que
pode exercer outros credos relixiosos ou ningún.
Que sentido ten a esta altura da
história misturar e confundir política e relixión? Cada vez somos máis os que nos decantamos por un estado laico, isto é
arredado de toda influéncia relixiosa, respectuoso e cortés con
todos os credos, mais independente e alleo aos ritos e dogmas
de todos eles. Cómpre voltar á
proverbial separación de poderes e estamentos que estableceron os romanos da antiguedade: a Deus o que é de Deus, e
ao César o que é do César.•
ALBERTE REBOREDA CARREIRA
(CONCELLEIRO DO BNG EN
MONDARIZ)

.,
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1 Os prezos volverán
1 subir e a xente
1 volverá gastar, dado
1
umha clara ofensiva contra cerA verdadeira
tos sectores do nacionalismo,
1 que 'lle entrará ·
contra áqúelás . pes~oas qüe
1 medo a que cos
realidade da
nom acreditabaniós tanto no
1 prezos para arriba
.reintegracionisnío -lingüísti_Go '. co-·,
mo ideoloxia nem como elemen-· emigración ...
• os seus cartas
to diferenciador com -outr:os na-1
cionalistas, é nom co.mpartiaHai galegas en -todo o ni_
urído e 1 valian menos. A
mos as arelas i ndependeñtistas
tora do planeta, incluso na lqa. , I
demanda poñerá de
do lobbie dirixente da fundac;om.
Pero brom·as aparte teño que
dicer que dende hai demasia-: 1 novo en marcha a
Muitas forom as decisións que - ·dos_ano~. a emígración do.s no-: - 1
se tomaron e que iam_encaminsos paisanos tora da sua :te,rrá ~· 1 economia,segundo
hadas a deixar
·
foi unha constante na nasa ma- · I Krugman. Unha vez
na valeta a um
heira cotián de vivir a curta
sector deterexisténcia das persoas. O ·gé\le- 1 lido este argumento
go é u11 fenómeno moi claro de. 1 un entend~ que a
minado - dos Artábriamarxina
sócios e das
emigración por falla de oportü- _· I
sócias (entre amultosdos
economia capitalista
nidades laborais pois xa era an- .
tes da guerra civil, foi posterior- 1
as que me in- seus sócios
non é máis
cluo). Muitas,
mente moi acuciante e agora tambem, as
continúa sendo un dos problecientíf.ica que a
decisións que
mas reais cos que conta a nasa
lgrexa da
atentabam ·
Galiza.
contra a pluralidade do proxecto,
Ciencioloxia de Tom
e que vam no caminho de conNos últimos anos, ao meu moCruise e John
desto modo de entender, moi
vertir a fundagom no referente
pouco progresou neste aspecto
político dumha opgom política
Travolta ou que os
o cal maioritariamente pode ser
determinada máis que no centro
Atletas de Cristo de
cultural nacionalista, livre, crítico
resultado dos enormes desequie mesmo alternativo que precisaJíbrios entre países que en vez
Donato e Mazinho.
de terse ido mitigando co transbamos na cidade.
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bre quen lles parece? Os anos
son irónicos, xusto agora que
, unha invasión inconsciente·e real se produce,· que a vida se
Lembro na miña vila, no lugar
cousifica, onde se imitan pelíc,uda feira, "os invasores". Así é
las de vaqueiros do oeste amecomo lle chamaban dende os
ricano, en vez de pistola ao cinprincipios do mercado ao espato, móbil listo para desenfundar
cio das transaccións. Tratábase
dos maragatos que comerciamenús de números precisos, individualizados, en vez de cababan, mesturándose con nós,
lo, cabales camuflados nunha
produtos itinerantes que se
cárrocería relucente, a leí da foradaptaban non só aos petos seza substituída pela forza da leí
nón tamén ás necesidades dun(do consumo), creando fronteiha família. Así quedou rexistado
na memória colectiva dos venras a través de enormes enlares: "Xa chegharon os invasoces, delimitando conceptos báres". E esa é alí a denominación
sicos, tales como . dentro, fóra,
perpétua para designar unha
Europa xa é única mentres moitas persoas non comunitárias
concreta actividade económica,
morren na barreira dun submunaínda que agora os vendedores
teñen diversas procedéncias.
do de cristal, escachado, sen
Eran épocas
máis motivo accidental que o do
pechadas, de
nacemento en xeografías desfadifíciles vías
vorecidas. lnvéntanse novas nede comunica- Europaxaé
cesidad es, tamén palabras
ción, de coñeacordes con pouco significado
cérense todos única mentres
pero con moito trinquepara treos veciños, a moitas persoas
par dentro dunha pobre escala
vida dos alcude valores ao cume dun lugar
monocromo e aínda por riba, no
mes, das ve- non
mellar dos
casos , sen
llas que non
:M.t..
deixaban fil- comunna.uaS
histórias.+
trar unha raio- morren na
la de sol baiBEATRIZ DACOSTA MOLANES
É umha pena que pala actitude
xo os refaixos barreira dun
tan fechada dumhas poucas
brancos tapa- submundo de
pessoas se bote a baixo um
dos coa comproxecto cultural tan necesário
binación, ves- cristal
para a cultura da nossa na<iom.
tido, chaque Pero os intereses particulares e
ta, mandil,
políticos dumhas poucas pesmédias, zapasoas remataram botando por
A constitugom em Ferro!, há um
terra tudas as posibilidades de
tillas tipo botina e por suposto,
ano, da Funda<;om Artábria troupano atado debaixo do queixo,
que sobreviva este proxecto
todo negro, tanto que a luz dexo muitas esperanzas para tucultural.
dos os que percurabamos polas
saparecí a entre os tecidos , coterras de Trasancos um espácio
mo se a engulise unha cava.
Artábria, a día de hoxe, deixou
alternativo e xenuinamente gaEran épocas de moitas carénde ser o que era para convertirlega onde desenvolver as noscias, de intransixéncias sociais
se no exponhente da ideoloxia
baseadas no costume e nos
sas actividades e que servira de
política da sua equipa reitera,
encentro para o conxunto de
usos locais, onde certas formas
atentando contra a tam arengapessoas nacionalistas da coda pluralidade do proxecto. Marse manifestaban vixentes para o
marca.
desenvolvemento dun determixina a muitos dos seus sócios e
sócias e fam do local da funnado núcleo de xente, pero taMais pronto, estas ilusións trundac;om um mero negócio em
mén eran tempos solidários,
carom-se pela actitude dos seus
vez do centro social que tinham
sen a necesidade de pronunciar
dirixentes, e o que nascera coa
planificado.+
as palabras máxicas que actualideia de serem um proxecto plumente propícian transferéncias
ral no mundo nacionalista, con.ANxos GUILHADE RODRIGUES
bancárias e amplo despregue
vertiu-se num local que exercia
(FERROL)
publicitário. Chamábanlles os
invasores a aquelas persoas
Gonzolo
que se integraron dentro daquelas estruturas sociais, arroupados pela aceitación xeral da comunidade. Eran iguais con
iguais, na procura dun médio de
su bsisténcia.

Os invasores

A propósito de
Artábria

Os tempos van indo, e nós ficamos coa memória que nos tala,
coas ruas que se baleiran, cos
nomas dos veciños pronunciados no siléncio , coas imaxes
das tardes revolvendo entre os
restos da feira e dos varredores ,
que borran as pegadas da masa
humana remexendo os xéneros,
regateando, buscando unha
ganga. Através da feira pódese
observar o tipo de colectividade
afincada nun território, se é de
mar ou de terra dentro, incluso ,
o seu poder adquisitivo. Através
da memória podemos viaxar ao
interior de nós mesmos e
abraiarnos das palabras empregadas polos antecesores: "invasor", no sentido de distinto, pero
non de desigual, sen que por
iso medrasen fóbias nen movementos de extirpar a ninguén
dun determinado território. Por
que cámbian tanto as situacións
en períodos relativamente breves?, por que patina a memória
da nasa emigración galega cando se escoita talar de grupos de
persoas .que non só desexan
botar a determinada xente senón que exercen a violéncia so-
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curso do tempo, chegou a experimentar unha contínua agudización, como consecuéncia
dunha política económica que
está máis atenta ao lucro do
próprio capital que aes verdadeiros intereses sociais dos paí-_
ses ou rexións máis desfavorecidas. A emigración -para moitos
dos nosos políticos é motivo
constante de ledícia e sérvelles
para lembrar e recoñecelos, a
traveso de axudas institucionais
aos centros galegas, pagarlle
viaxes turísticos individualizados para que retornen momentaneamente do seu "exílio" á terra que os viu nacer, entre outras causas, polo estarzo é o
sacrifício que tiveron e teñeti
que padecer neses países extranos.
C,omo galego humíllame que
hoxendia continue habendo
emigración, unha fuga masiva
de paisanos encuberta que se
ven abrigados a sair da súa terra en busca de traballo. Can.do un país non é capaz de
ofertar un ben que dignifica á
persoa como pode ser un pasto de traballo, moi pouco ternos
que agradecerlle aos nosos gov.ernantes, a non ser a súa
desvergoña, por primar a pandeireta e a gaita en vez de xerar emprego que debe ser o
obxetivo de
calqueira Administración
que se précie.
Haber
que dirían os Comogalego
nasos emigrantes se en humíllame que
vez de darlles hoxendia
unha visita
i ns ti tu c i o na 1 continue
en Nova lork, habendo
Bos Aires,
,
Montevideo emigracion
ou Londres
os poidesemos traer para Galiza· cun
posta de traballo garantido.
Deixemos de ser hipócritas
presumindo de que os galegas
estamos por todo o mundo coñecido, pois é un síntoma evidente de que algo non vai ben
no noso país, o demáis son
chorradas.+
XosE

MANUEL PENA
(RIVEIRA)
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O sang~iñento,
asesino, xenocida,
tirano, despota,
sátrapa, torturador,
vampiro (chegan?,
? po1s
.
non.,
seguimos),
lamacento,
velenoso",
cavernícola,
comenenos,
presidente iugoslavo
Milosevic ven de
presenciar a
·celebración de
manifestacións
contra o governo en
diferentes cidades
do país. Pergunta
inxénua: se é tan ruin e tan ditador
como din, por que
permite que se
celebrenmanifestacións dese
tipo. Fraga e
Guedes, persoas
tan beneficiosas,
multan e baten nos labregos que se
manifestan por algo
moito máis prosaico
como é que lle
recollan o leite.

O sistema universal
de localización de
navios via satélite,
chamado GPS, está
en mans das Forzas
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1 Armadas dos
N 897 - ANO XXII
1 Estados Unidos. Se
.:1
1 Washington reaxusta
1
Autodeterminación
1 o mecanismo, miles
1 de barcos nos sete
e Soberanía
1 mares quedan
1 desorientados. Dito
nacional
1
Ultimamente a autodetermina1 isto, non é necesario ción
·e·un termo 'moJ a la ..pag.e
extenderse
máis
en
1
polas diferentes forzas políticas
1 explicacións de . .
do Estado dende a Declaración
1 política internacional de !3arcelona e epígonas posteriores. Asi observamos como os
1 sobre quen manda
xuristas do españolismo (Pérez
1
Royo, De Vega, Rodríguez Arana ... ) tentan enredar o termo
1 hoxe no mundo.
nun confusionismo pseudo-xurí1
d ico que aparte á sociedade
1
(sic) das nacións sen estado
1
non teñan claro o que é a autodeterminación. Tentarei botar
1 Lembra Carlos
sobre este termo ria sua di1 Castilla del Pino que lus
mensión real, a sua dimensión
1 o exército de Franco política, nai da definición xurídi1 fusilou en Córdoba
co'-política consagrada nos diferentes textos internacionais den1 a duas mil persoas
de a Doutrina Wilson consagra1
da no Acordo Brian-Kellogs de
1 en seis meses.
1924, ou .a de Le nin nos seLJs
diferentes escritos.
1 Alguns dias
1 chegaban a pasar
A autodeterminación é un termo
1 polas armas a 125.
vinculado direitamente coa de'-,
mocrácia real, co "señorio sobor
o destino dunha naciónn, é ante
1 O coñecido
todo a idea-forza da expresión
1 psiquiatra
da esixéncia do consentemento
1 comprende que a
dos governados no momento de
1 xente que, coma el,
governarse. Asi, segundo a última doutrina ius publicista de
1 escoitou noite tras
Cassese
(Self-Determination of
1
Peoples. A legal reappraisal,
noite
esa
n]atanza,
1
Cambridge University Press,
1 recurra ao
1995.) ou dun Wesler, a autodeterminación, na sua forma libe1 esquecemento
ral, significa i.stas cinco causas:
1 para non volverse
1
1. Alteracións territoriais; de modo que a povoación afectada elixa
1 tola.
através da participación pública o
.1
Estado ao que
1.
pertence. Por
1 Ao historiador
exemplo, o caso dos albano- A
1
kosovares na
1 inglés Hugh
Kosova.
autodetermina1 Thomas, asesor do
2. Princípio ción é un tenno
1 Partido
democrático; vinculado
: ·Conse.rvador,
consentimento direitamente coa
dos governa1 parécelle positivo
dos dun pavo democrácia real,
1 que "se construise
soberano da CO "señorio
forma na. que
1 unha democrácia
van ser gover- . sobor odestino
: sen rencor" pero
nadas. Por d h . . , ,,
exemplo Cuba un anac1on..
ou Portugal.
1 non comprende a
1 "falta de
3. Princípio
1 arrepentimento do
Anti-colonial; direito dun pavo a
1 ré}_<ime franquista~':
ter un Estado próprio,. a ser. su-

.•

t

1
1
1
1
1
1
1

En Poulo,

parróquia de
Gomesende, habia
un portugués que
1 facia postes de
1 pedra e que pasara ·
moito tempo
aprendéndolle a ,un
merlo a asubiar o
hino de Riego. No
36 os militares
sublevados
tomáronse a
moléstia de preparar
un pelotón de
execución só para el
e alí mesmo o
fusilaron.+

xeito de direito internacional, ou
a criar un· Estado Plurinacional,
que leva á igualdade entre os pavos e os seres humáns. lsta definición basase nun princípio de

está aberta ás vosas
colaboracións, débense incluir
o nome e apelidos.

· Os textos non deben exceder
as 45 llñas.
Agora tamén pode dirixir
os envios para esta sección
polo correo electrónico:
antpcg@arrakis.es

Envíos a:
A ALDEA GLOBAL

ANOSA TERRA
Apart. 1.371 36200 Vigo
ou através do Fax:
(986) 22 31 01
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que o Estado español sexa o
subsidiário do poder soberano
galega. Polo tanto o povo galega sera soberano único, irredutíbel, a partir do cal debe lexitimarse toda articulación do poder político.•

Sanartin

ALBERTE LOPEZ

A vergonza de Arzua
Arzúa, un concello encravado
cara á fin do camiño de Santiago, ese camiño que trouxo cultura e explendor ao Reino de
Galiza, é hoxe un concello onde a metade dos seus veciños
teñen vergonza e outra boa
parte, medo. Eche a peste unha vez máis ...
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territorialidade. O caso da descolonización dos anos 60, a ruptura
do bloca soviético, ou (agardemos) o caso galego.
4. Defensa das minorías; direito
a que os grupos minoritários teñan recoñecido o seu feito diferencial. Básase no princípio de
persoalidade.

5. Como .integridade territorial
fronte á agresión externa ou inxeréncia de poténcias extranxeiras.
Unindo o termo autodeterminación, co termo soberania nacional (que nas nacións sen estado é o mesmo que soberanía
popular), ternos claro que através dun novo proceso consti-

)

tuinte, onde o povo galego sexa o actor único e insolidário
deste proceso; é dicer que teña
a Kompetenz-Kompetenz, a
competéncia sobre a competéncia, e diga o povo soberano
galego que competéncias exclusivas lle pertencen ao Estado galega, e cales ao Estado
español. Todo isto lévanos a
considerar que ogallá as verbas derradeiras de Castelao no
Sempre en Galiza, sexan verbas proféticas. Co cal ternos
claro que o ser orixinario do
corpo político é o povo galego,
sen nengunha vinculación
allea, o cal non implica que a
posteriori , no momento dun
pacto social a nível do Estado,
se produzan cesións, é dicer

*&Mli@D)ijp+Dii@'I

Transi\:om inacabada
Umha novidade, como Memorias de un maldito de Jorge Verstrynge,
nom se encontra nas livrarias nem sequer se nas múltiplas feiras do
livro. Hai,na que encargar. Eisa censura das democrácias de baixa
intensidade.

O interesse do livro nom está na biografía do ex secretário geral de
AP, senom na in'.forma\:om que fornece de Fraga, cujo nome se ba,
ralhava p~ra formar qoverno na intentona golpista do 23,F e que
aparece nas origens do GAL. Informado directamente polo Minis,
tério do Interior sociata, quería aplicar a ETA o decreto Nacht Und
Nebel com que os nazis eliminarorn a resistencia francesa: ,"hasta en,

ton.ces.los fusilaban. Pero a partir del Decreto, los hacían desaparecer sin
rastro alguno, los matasen o no. Es como si hubieran muerto, o mejar,
como si no hubiesen existido nunca. Nadie daba noticias, ruulie sabía
nada esfumados sin remedio.
, Exacto, y sus familias enloquecían mucho más que antes, cuando eran
llamadas a identificar los cuerpos de los fusilados o de los muertos en
combate. Pues prepárese usted para algo similar."
Perante a evidencia de que s6 podia chegar a Moncloa num situa\:om
.de crise e mediante um Goveíno de concentra\:om, Fraga delira com
tres pos.5ibilidades: Que Hassan II dé,se ún golpe de mao contra Ceuta
e Melilla, que os militares se movessem pola questom da remunera\:Offi
ou que ETA atentasse com sucesso contra o presidente do Govemo.
Tivo que retornar a Galiza porque era um obstáculo para a reno,
va\:om do partido. Um efeito colateral desta volta foi a decapi,
ta\:om de Barreiro que apencou com o rnarrom das lotarias, respon,
sabilidade directa do próprio Fraga. Aqui foi acolhido como um sal,
vador, rn~srno polo Piñeirismo. Assí nos luze o pelo. A oposi\:om
devera exigir que o Fiscal Geral do Estado abrisse umha investí,
ga\:om sobre a veracidade deste livro. Se está livre de culpa.+

Cóntanme uns bos amigos de
alá que o grupo político governante, o PP, canso de evitar o
progreso para o povo deixando
sen recinto feiral o centro da vila, talando carballos centenários
-disque para facer unha mezquita de Córdoba-, lago de canear a posíbel instalación de importantes empresas na vila,
despois de colocar no concello
aos nenes dos seus, con bos
salários, pero iso si, sen nengunha proba ou oposición -coma moito eses concursos que
fan en todos os concellos apestados, onde se require a marca
de ghallunvos correcta, a talla
exacta ou o consumo de certa
pasta de dentes que sempre
coincidirá coa do concursante
que toda a veciñanza xa daba
por escollid~ . en fin, cansos
xa de deprimir aos mozos e mozas do município con estas tristes expectativas, agoran pasan
ao ataque persoal e miserábel
coas famílias dos viciños que
ousaron apresentarse a representantes políticos na candidatura do BNG.
O día 8 de Xullo, unha destas
famílias achegouse á piscina do
concello construída cos cartos
de todos pero dada en usufruto
a estes clubes, fundacións ou
como raio se chamen que crean
para colocarse eles, os seus
normalmente incompetentes tillos e, coma neste caso, pai dun
concelleiro -por certo, de paso,
en vez de beneficiarse todo o
concello, fórranse eles, a modo
de exemplo; a un arzuán non
sócio cóbranlle por entrada 500
pts, iso si, como é unha
barbaridade,
aos peregri- En vez de
nos 250 pts' pois ben, beneficiarse
cando
un todo oconcello,
membro da
fam ília foi fa- fónanse eles
cerse sócio,
negándolle
ese direito
aducindo o infortunado mental
que até pasado o verán non poderian facerse sócios, polo que
o de encefalograma plano procedeu a esixir o cobro da entrada á família, os nenos claro está, xa estaban mellados.
Destes casos pasan a miles nas
nasas parroquias e hai que dicer que chovel Até cando hai
que aturar esta miséria fascista
que aínda ameaza a quen se
atreva ser testigo ·destas vergonzas.
Cando aprenderán que Cando o
sol sae, para todos sae. •

Rm CARBALLO DURO
(PONTEVEDRA)

A NOSA TERRA
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A traducción dos clásicos,
·entre o voluntarismo e a opción institucional
O Arquivo Pillado Mayor publica os primeiros títulos eii galega de Aristóteles e Hildegarde de Bingen
· mostefro- e inventou unha lin,
gua un alfabeto" explica San,
tos Paz.

-0- CARME VIDAL

e

O Arquivo Pillado Mayor da
U niversidade da Coruña ven
de publicar as edicións bilin ..
gües da Poética de Aristóteles
e O desfile das virtudes de
Hildegarde de Bingen. Na co ..
lección Clásicos en Galego da
Xunta acaba de ver a lus a tra ..
ducción que dos Epigramas de
Marcial fixera Amable Veiga.
Tre títulos para sumar ao cor..
po de textos escritos nas lin ..
guas clá icas verquidos ao gale ..
go qu , ao poucos, vai incre ..
mentando a sua producción, a
camiño entre a iniciativas am..
parada por organismos públi..
cose o voluntarismo.
O texto traducido polo profesor
da Universidade da Coruña Fer..
nando González Muñoz apresen,
ta tamén a ingularidade de ser
primeiro do corpo aristotélico
que e p de ler integramente en
galega. A Poética insírese na .série ' Ourras Literaturas Dramáticas" na que o Arquivo de Teatro
Francisco Pillado Mayor quere
incorporar á nosa Lingua textos
de distintas produccións tea ..
trais, con especial atención a
obras clásicas. Xunto ao libro
aristotélico, a traducción do la,
tin de O desfile das virtudes de
HLldegarde de Bingen -por primeira vez verquido a unha lin,
gua peninsular- supón unha notfcia editorial debido á minorizada publicación dos clásicos.
"A Poética é un p nto de refe,
réncia fundamental para o tea ..
tro eur eo, un texto moi glosa,
d que e t mou fundamental a
artir do Renacemento. A siste ..
matización dos xénero débelle
m ito" comenta o traductor Fer,
nando González Muñoz que se
adentrou na obra aristotélica
desp is de ter publicado a versión ao galega
dunha antoloxia
de poesia bucólica
latina na "Colee,
ción Clásicos" da
Xunta. A obra
canta, ao seu di ..
cer, "cun indubi,
dábel interese his,
tórico pero ten
ainda cousas que
dicer para o leitor
que queira sacar
suxeréncias para
unha práctica lite ..
rária actual. Pode,
ria ser importante,
por exemplo, para
un guionista de ci,
nema polas consi ..
deracións que fai
arredor do argu,
mento".

A comemoración do pasado ano
fixo que se prestase atención a
esta extraordinária figura apenas
coñecida no noso ámbito cultu,
ral. "Arredor dela hai moitos
pontos enigmáticos, é difícil en,
tender como unha muller no
medievo foi capaz de desenvol,
ver tantas faculdades. Vida e
obra son singulares, apréciase,
por exemplo, no seu epistolário
no que se observa como non ti,
ña reparo á hora de se dirixir ás
autoridades eclesiásticas" comenta o traductor que, a diferéncia do que aconteceu coa Po ..
ética, se enfrentou a un texto
que non aparece referenciado
nas obras clásicas de teatro xa
que "o teatro medieval é bastan,
te litúrxico, as obras extraordinárias como esta non foron moi
tratadas". Anda a voltas agora
Xosé Carlos Santos Paz coa tra,
ducción de Rosvita, outra autora
medieval.

Un Misal exemplar
e un político avisado
Baixorelevo, de luca Della Robbia, no que Ari~s e Platón conversan.

gua á cultura clásica "estarnos
progresando pero con certa len,
titude. Son sempre iniciativas
respaldadas institúcionalmente
pero as editoriais comerciais
non están a arriscar. Seria im,
portante que entrasen máis a
fondo, organizando séries de
textos filosóficos ou poéticos".
Entende tamén que, arestora,
hai no pafs un grupo axeitado de
profesionais capaz de desenvol,
ver estas iniciativas pero bota en
falta "estfmulos como o prémio
de traducción da Xunta que de,
sapareceu. O traballo basease
maiormente no
voluntarismo e é
preciso amparalo
desde entidades
públicas e privadas". Comenta,
por, exemplo, as
dificuldades para
a publicación co,
mo proba que só
agora tome corpo
en libro os Epigramas de Marcial
tempo despois da
morte do seu tra..
II
ductor, Amable
Veiga.

'No arqu1vo
.

de Simancas
hai un armário
con
documentos
dun espia de
Felipe en
Roma e non
hai quen o
abra por falta
de latinistas"

Mulleres
medievais

Na Universidade
da Corufia ternos
XEsus FERRO RUIBAL un especialista en
Que só agora se
Hildegarda de
poda ler a Aristó,
Bingen que leva
teles en galego é para o seu tra..
ben tempo investigando na sua
ductor un signo de que nó cam,
figura e que o pasado ano parti,
podo achegarriento da nosa lin,
cipou en vários congresos inter,

nacionais celebrados con moti,
vo da comemoración do nove
centenário do seu nacemento.
Xosé Carlos Santos Paz é agora
o primeiro traductor a unha lin,
gua peninsular de O desfile das
virtudes, unha obra da autora
medieval. "É unha figura fasci,
nante tanto pola sua obra como
pola sua vida. Foi moi prolífica,
desenvolveuse na escrita e na
música -<:ompuxo un ciclo litúr,
xico destinado ao seu próprio

Mergullado en textos, latinos
anda desde hai ben anos Xesus
Ferro Ruibal que defende a apa,
rición da colección "Clásicos en
galego" como un ponto foncfa,
mental na história da traduc,
ción. Unha iniciativa que, lem_..
bra, "se debeu a Barreiro Rivas
cando estaba no governo da
Xunta. Tiña feíto estudos en ·
Comillas cos xesuitas que sem..
pre coidaron moito o nível en
linguas clásicas. Foi el quen puxo en marcha a colección en..
cargándolle a Manuel Diaz a sua

dirección". Ferro Ruíbal, alén
de lembrar as iniciativas partí,
culares esporádicas anteriores,
remóntase á criación nos albo,
res dos anos cincuenta de Biblió,
filos Galegas por Filgueira Valverde e Sánchez Cantón arre,
dor do que se convocou un pré,
mio de traducción no que foi f¡,
nalista Aquilino Iglesia Alvariño cunha versión de Horácio.
Coida Xesus Ferro que a exis,
téncia de clásicos na nosa lin,
gua é un dos critérios de normalidade cultural, no entanto, lamenta que se. estea a perder "a
capacidade de ler textos en la,
tin e grego. Dase o caso, por
exemplo, de que no arquivo de
Simancas hai un armario con
documentación dun espia de
Felipe II en Roma e non hai
ninguén que o abra pola falta de
latinistas". A explicación de fe,
rro Ruibal para a merma histórica da preséncia das linguas clásicas débese, en certa medida,
aos prexuizos anticlericais que
levaron a distanciarse da Igrexa,
institución que mantivo o latin.
"Identificouse latin con lgrexa
e, por outra banda, tamén galega con nacionalismo. A traducción directa rompe con isa. Sen
embargo, a traducción a unha
lingua de Estado s·empre ten
máis prestíxio. O Misal galego é
o mellor de Europa, pero, infe,
lizmente, este valor nunca nolo
van recoñecer" comenta, sendo
el un dos participantes na equi ..
pa de traducción.

Entre a fidelidad
e a criación
Femando González Muñoz op ..
tou á hora de se enfrontar á tra,
ducción da Poética. por ser "res,
pectuoso coa literalidade do tex..
to, tamén pola sua própria natu,
reza de non ser unha obra esen,
cialme~te literária. T entei dar
idea do que é o texto xa que se
trata dunha obra que non tivo
un desenvolvemento pleno, xa
que se concebiu como de circu..
ladón interna entre a sua esco,
la". A Poética, pola própria tras ..
cendéncia do texto e palas refe,
réncias históricas que apresenta,
require aclaracíóns, pero o traductor escolleu "non incurrir en
desenvolvementos teóricos. Que
o leitor a entenda sen facer es,
peculacións". Entretanto Xosé
Carlos Santos Paz defende que,
para se enfrontar aos clásicos,
"non hai que ser ríxido nen es,
crupulosarnenté literal. Cómpre
reproducir o significado do texto
inserido nunha comprensión
máis ampla". Ferro Ruibal prefi,
re falar de "traduccións boas e
malas, non literais e libres. Can,
do se trata de traducir hai que
coidar a lingua de chegada e o
resultado non pode saber a cou,
sa extraña. As traducdóns que
saben a latin ou grego están mal
feitas".t
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• Festa do teatro
enCee
Na Costa da morte, exactamente en Cee, teñen a oportunidade
de visitar a XII Mostra de Teatro, que non remata até o Domingo 29 de Agosto. O seu programa rnestura música e teatro,
contos e troula. O Xoves 26 é o
diado Rei Lear, representación a
·cargo de Teatro da Bufarda; o
Pinochio de Cachirul.o e a obra
Bululú do linier, de Candido
Pázo, con Teatro do Adro, che. gan a Cee o Venres e, o Sábado,
é o momento de ver a Luis Tosar e a Cesar Martmez "Goldi"
convertidos nos Magical
Brothers, o primeiro espectáculo ·
galego en inglés. Tamén o mesmo Sábado Ana Pudor apresenta
o seu Show sincero. Pecha a Mostra a peza infantil Xuvenca e Cachón, estrelas da canción, de Paula Carballeira, e Vell.os tempos, o
texto de Harold Pinter que representa Teatro do Atlántico. A
organización da Mostra de Teatro de Cee corre a cargo da asociación cultural "Domingo Antonio de Andrade".+

• Expóñense as
pinturas do Eixo
Atlántico en Vigo

(/

J

• 1

Cuarenta e seis obras de artistas
galegos e do norte de Portugal
expóñense en Vigo até o 29 de
Agosto. A mostra compense da
selección de obras ·do Eixo Atlántico, que este ano convocou a
terceira edición do prémio de
pintura. Antes de Vigo, a mostra
recalou no Porto, Braga, Lugo,
Monforte, Ferrol, Viana do Castelo e Vilagarcia. De Vigo partirá para Ourense, Pontevedra,
Compostela e A Coruña, que
pechará este roteiro en Decembro. Os artistas premaidos nesta
terceira edición foron Edmundo
Paz, Xurxo Alonso, Sebas Anxo
e Joaquin Morales.•

• Solidariedade
con Cuba nas
festas de Cangas
Odia 27 de Agosto.comezan as
festas de Cangas e, por quinto
ano consecutivo, contarán cunha caseta de solidariedade con
Cuba, que se situa ao lado do
concello durante os dez dias que
duran as celebracións na vila do
Morrazo. Á frente desta iniciativa están a Organización de Solidaridede cos Pavos de Asia, Africa
e Amercia Latina e o organismo
estatal cubano Interfest, en colaboración con outros colectivos
como a asociación de amizade
galega cubana "Francisco Villamil". Nesta caseta poderanse
adquirir camisetas, libros, revistas, artesania e música.•

• Tres dias de ·
fiasta en Goián
Tres dias de encentro da cultura
miñota no Castelo de Goián é a
proposta da asociación cultural

.
,

..

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

como O ano do cometa e ;Xerusalen, Xerusalén! consigue asi un
premio dotado con medio millón
de pesetas. No apartado de poesia,
foron premiados Que eu non daria
por un sorriso teu, de Bladornero
Iglesias, e No punto morto, de Maria Fariña. Estes prémios están
dotados con 150.000 pesetas.•

• Subhasta de arte e
cea solidaria co
Sahara en Chantada
No hotel Morgay de Chantada
celébrase o Xoves 26 de Agosto
unha cea de solidariedade co
Povo Saharaui, que organiza a
Asociación Chantadina de Solidariedade co Sahara, e durante a cal
se van subastar cadros da mo tra
Chantarte 99. Tanto o beneficios
da subhasta como os da cea son
destinado ao envio de axuda.
Ademais vaise pedir a liberdade
dos refuxiados e o cumpirmento
dos acordos intemacionais asi
como homenaxear aos pequen
saharuis que pasan as vacacións
en Chantada.+

Chévere leva á Mostra de Cangas a obra ,, A rutina é o deber de todas as cñaturas".

• Sete días de teatro na Mostra de Cangas
Do 5 ao 12 de Setembro
desenvólvese a XVI Mostra
Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, cuxo
pregón inaugu;al corre a cargo de Mabel Rivera, .
presidenta da Asociación de
Actores, Directores e T écnicos de Escena. Dezaoito espectáculos galegos e de fóra
do país poñeranse en escena
na carpa da Alameda Nova,

na Casa da Cultura, na Praza
das Pontes e no pub Canis
Lupus. Teatro do Ningures,
Quico Cadaval, Teatro do
Morcego -que representa a
obra de Fo Marte accidental
dun anarquista, Magical Brothers, Ana Pudor e Chévere son
as cornpañias do país que participan na mostra. De Costa
Rica chega o Teatro Quetzal,
coa peza Cul.opatia de Estado,

e de Arxentina, Mabel Marzotti con ¿Y por casa como
andamos? Ademais, títeres
con Teatro de las Maravillas e
teatro de rua con Espiral Teatro. A mostra, que inclue cursos de expresión corporal e de
acrobacia, estabelece o pago
de entrada nas montaxes que
se representen na carpa; neste caso o prezo é de seiscentas
pesetas.•

•................................................................................ ; ................... .
"Eliseo Alonso" para a Fiasta.
Esta iniciativa desenvólvese os
días 27, 28 e 29 de Agosto e está
pensada para que convivan durante tres dias as distintas iniciativas culturais do Baixo Miño,
cuxo centro comarcal está representado polas vila5 de Goián
e Vilanova de Cerveira. A oferta é moi q.mpla: apreséntanse
exposicións de arte, de natureza
e de manualidades, ademais de
talleres, xogos tradicionais, deportes e música. Participan vinteduas ascociacións de ambas
bandas do Miño, máis de trinta
artistas e vinte grupos de rock,
folk e blues.•

de Agosto a Ribadávia con motivo da Festa da Historia, que se
celebra anualmente. Voltan, asi,
os maravedís como rnoeda oficial á vila, que se engalana para
unha celebración de volta ao
pasado no ba'.irro da xuderia.
Coma sempre, torneos, desfiles,
teatro, sorteos e música farán
que vila este Sábado reciba a
visita de milleiros de persoas
dispostas a probar os doces típicos e o vifio do Ribeiro. As actividades comezan pola mañán e
incluen unha voda medieval.•
Santiago Jaureguizar promove Elvicristo.

• As pandereteiras
• Elviscristo Furious' protagonizan o

Machine, narra tiva

trip hopen
Ribadeo
O Venres 27 ten lugar en Ribadeo a leitura dun pregon moi
particular: o encarregado de lelo
é o xornalista e escritor San tiago Jaur~guizar, quen o fai con
música. Elviscristo Furious Machine é o nome do conxunto do
que forman parte el mesmo e
Xermán Viluba, de Os Skomabois, encarregado das guitarras e
as programacións. Ademais conran coas colaboracións de lván
Laxe e Emílio López, tamén de
Skomabois, e con Marcos Viluba, de Contianoite. O grupo tenta combinar a tradición dos contacontos coas últimas
tendéncias musicais para acadar
"un proxecto de narrativa trip
hop".+

festival de Ponteceso
Van quedando menos fes ti vais
folk neste verán que se remata na
· Galiza. Un dos que vai pechando
a tempada foi o celebrado o Domingo 22 de Agosto en Ponteceso. A cabeza de cartaz desta festa ·
foi a gaiteira Cristina Pato. O ·
resto da música correu a cargo
das pandereteiras da vila, que
amosaron o seu facer na praza do
Recheo. O festival está organiz;:i.do polo asociación cultural -"Rio
AnUóns":•

• Xoán Bemárdez
gaña o premio
literário de Vilalba
Co prémio á mellcir obra narrativa
apresentada no certame do concello de Vilalba, foi galardoada A
saga da iUa sen noite, de Xoán Bernárdez Vilar, quena apreseni:ou co
lema Mares do norte. O escrito;
nacido en Marfil, autor de novelas

•Os traxes
medievais chegan
a Ribadávia
As damas da corte e os guerreiros chegan de novo o Sábado 28

Xoán Bemárdez:•

• Homenaxe a
Avelino
Cachafeiro en
Soutelo de Montes
Ao ritmo da sua composición
máis popular, A muiñeira de
Chantada., os viciños de Soutelo
de Montes viviron a homenaxe
a Avelino Cachafeiro o Sábado
21 de Agosto. O gaiteiro de
Soutelo de Montes que viviu o
seu esplendor artístico a comezos dos ano vinre, foi lembrado
polos seus paisanos corno unha
figura que pervive na vida cotiá
de Terra de Montes. Avelino
Cachafeiro, o seu pai e o eu
meirmáns eran considerado
llores gaiteiros a comezos de te
éculo e levar n a ua mú ica
polo resto do Estado e tamén
por América. Ne ta homen
celebr u e o primeir concur
de música de gaita, n u n n
e esqueceron
interpr t r a
sua famosa muifieira. • ·

•Botan a andar
novas proxectos
cinematográficos
Cun orzamento que se achega
aos cento vinte millóns, Xoán
Pinzás comezará a rodar Erase
outra vez, unha produción cinematográfica que xira ao redor
dun encentro de sete amigos
xomalistas tras dez anos sen verse. Seis <lestes personaxes son
galegas e a acción da fita desenvolvese dentro dun chalé. A
produtora da fita é Pilar Sueiro,
directora de Carulo o mundo se
acabe, seguireite amando. Pinzás
xa rodara O xogo das mensaxes
invisibles. Asimesmo, esta semana comezou a rodaxe da fita Os
anos borrados, que dirixe Patricia
Ferreira e produce Continental.
Alguns dos actores desta película son Manuel Manquiña, Luis
T osar e Maria Bauzas. O seu
orzamen.to é de 368 millóns. •
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Arte da crítica
e a iron1a
•

.I'

Titulo: Double Trouble. Colección Pacchett.
Data: 10 de Xullo a 5 de Setembro.
lugar: Auditório de Galiza e lgrexa de
S. Domingos de Bonaval (Santiago).

T om Patchett, afamado produ,
tor televisivo, escritor e direc,
tor, investiu a súa fortuna, en
grande parte procedente do éxi,
to da série televisiva Alf -per,
sonaxe da que é co,autor- na
configuración dunha colección
de arte que, sen ánimo de lucro,
recolle perta de trescentas obras
de artistas de todo o mundo que
basean a súa criación n a produ,
ción de ideas -por riba de cal,
quera limitación de tipo mediá,
tico, estético ou con ceptualcon especial énfase nas preocu,
pación que predominan na se,
gunda metade do sécu lo XX e
cun forre e ás veces agresivo ca,
rácter crítico.
Patchett aposta, dentro dunha
liña de pensamento revolucio,
nário, polo proxecto intelectual
da anti,arte, inaugurado nos
anos da primeira gran guerra po,
lo dadaísmo e o seu contrapunto
americano --o grupo Fluxuspero con continuidade dos rra,
hallo de moitos dos máis polé,
micos artistas actuais. A ruptura
co establecido a través da corro,
siva posta en cuestión das con,
vencións estéticas e o imperati,
vo da beleza, e a natureza con ,
ceptual das súas producións no
marco aberto do significado, de,
finen un ha proposta qu e vai
máis alá do mero símbolo e que
ape la di rectamen te á partici,
pación do espectador no xogo
intelectual de sentidos e contra,
entidos do double r:roble.

Outra das claves que explican a
liña seguida por Patchett é o
afán iconoclasta e desmitifica,
dor que, a través do humor, a
ironia, a surpresa e mesmo a vio,
léncia plantea unha feroz crítica
á cultura occidental do século
que termina. Pretende esta pos,
tura, ademais, unir arte e vida,
defendendo a acción social e a
función política da arte, relacio,
nado criación e diferentes espá,
dos e formas de recepción, e to,
mando da vida cotiá elementos
constituíntes das obras que ad,
quiren novos sentidos ou perden
o que tiñan, interacionando for,
ma e contido en infinitas e com,
ple mentárias int erpre tac ións
particulares qu e dependen do
receptor e da súa aportación á
construción de significados.

Da avangarda á posmodem idade
polo camiño da ruptura e a ou,
sad ia da ación provocativa e a
excen tri dade: de Ouchamp ou
Man Ray, ás últimas fo tografías
de
Cind y
Sh erman, pa,
sando por
Wa rho l o u Patchett
Lichtenstein,
a mostra fai plantea unha
unha singra, feroz crítica
dura polo es, á cultura
pácio da cria,
ció n
ma1s occidental
determin a te do século
da história da
arte co ntes,
tatár ia ao
longo da cen t úri a. Josephs
Be uys , Oldemburg. M ichael
Basqu ia t , Chis Burden , Kiki
Smith e un longo etcétera ao
que suman outros artistas menos
coñecidos que con templen unha
exposición insólita dentro dos
circuitos oficiais. •

NAARAilVA

Xosé Fernández Ferreiro
O atentado

ÁDEGA ROEL

o anecdótico
Nacionalidacle: Estados Unidos, 1999.

O que tampouco é novo, e agra,
décese, é a sorte de razas de seres
intelixentes que conviven no
mesmo mundo e a cantidade de
paisaxes exóticas que aparecen

11

A loita ten como fin a solidariedade,
deixa escrito Ricardo Mella en Lom,
broso e os anarquistas, un texto publicado en 1896 co'mo
resposta ás teses do
autor italiano e que
agora inchie Xerais
na sua colección
de peto. Mella,
xornalista e autor
de numerosos
textos sobre o
movimento libertário, critica a
Lombroso por
tratar de definir
antropoloxicamente aos anar-

Titulo: A Ameaza Pancasma.
Director: George Lucas.

En síntese, 'A Ameaza Pantas,
ma' conta a história dun planeta
integrante dunha república uni,
versal que é ocupado por unha
organización comercial aliada
coas forzas do mal. A tentativa
da princesa do planeta de con,
querir o apoio do Senado para li,
berar a sua terra, é en van e os
herois do filme emprenden unha
batalla para rematar cos invaso,
res: nada novo.

conta de libros

A liberdade de
·Ricardo Mella

O interesante é

O formalmente primeíro episó,
· dio da saga das galáxias ahonda .
no modelo das tres películas pre,
cedentes -ainda que estas están
localizadas temporalmente nun
momento posterior- e nas mes,
mas persoaxes, ainda que cam,
biando de protagonistas. Asi,
agora tamén atopamos un gue,
rreiro ousado, unha princesa en
apuros, unha xoven promesa, un
robot pusilánime e a encarna,
ción do mal. Sobrancean tamén
as secuéncias de acción, salferi,
das de humor, e os actos rituais
que, a xeito medieval, outorgan
ás persoaxes principais un halo
místico que é o que rende a un,
ha mitificación un tanto preten,
ciosa de toda a série. E toda a
acción, situada nun lugar fron,
teir izo , como as películas do
Oeste, ou nunha metrópole cu,
xo sistema político aprodrece.

23

O exotismo das persoaxes é unha das
notas do filme.'
.

l

no filme. Ambos elementos per,
miten ao espectador evadirse
dunha trama pobre e unha his,
tória simplona para centrarse en
visión;; periféricas. E é que o es,
pectador ou a espectadora das
galáxias vai ao cinema a ver iso:
non unha película completa,
con todos os seus aditamentos,
senón a marabillarse cos efeitos
especiais, a ver ás suas persoas,
xes favoritas, a ficar abraiado por
unha carreira de bólidos voado,
res ao estilo Ben Hur ... Ese é o
éxito das galáxias, oferecer un
sinnúmero de visión parciais que
cada quen ordena ao seu antollo.
Pero o bon resultado da película
tamén está no esforzo da promo,
ción comercial, na apresenta,
ción do filme como un absoluto
éxito mesmo antes da estrea,
programando a exibición a ho,
rários do máis variado, suxerin,
do ao público que hai unha in,
tensa demanda ainda que des,
pois a determinadas horas non
haxacolas.t
.H. VIXANDE

as suas teorias en armas represivas contra os libértarios. Ricardo Mella, que
naceu en Vigo en 1861, colaboro en
prensa europea e americana. Nesta
edición de peto, Antón Femández
Álvarez introduce ao leitor no texto e
Valentin Arias tradúceo. +

I

Versbs para os
naufraxios
Manolo Pipas, que
xa levaba recitando
Mllcy) 'abril
os ·seus poemas en
, e outros 114Ufraxios
público durante un
tempo, decidiu hai
un par de meses
publicalos babeo o
título Marzo abril
e outros naufraxios. Os seus
versos insubmisos,
nos que se sinte a queréncia pola
literarura oral, combaten a guerra ao
Lado das mulleres, proclaman sentimentos como o amor mentres lembran
os naufráxios, claman polos Balcáns ao
tempo que acenden a memória da Guerra do 36... Edita Egasur.+

•
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Cultura no
Camiño de Santi~go
Como un traballo de divulgación formulouse o historiador Francisco Singul
o seu libro Historia cultural do Camiño de Santiago, unha síntese das mo,
reas de traballos que percorren o lega_ l _ - - - - - - 1 ,_ do cultural do
·• roteiro xacobeo.
. Singul, comisário,
~. ademais, da expo' sición Testemuños
xacobeos, fai un
percorrido cronolóxico polas pere; grinacións a
· ·Compostela, que
.,,
, tiveron a sua
época dourada ·

f ··-···--·· · '.

~--·····.l__ tw.facendo
no século XV,
fu\capé

na arquitectura, na música e na literatura que orixinaron. +

Novelando a
Victor Jara
Victor Jara. ·Re,
ventando los si,
lencios é a historia do cantante
chileno vista por
Jordi Sierra i
Fabrá nunha
reconstrución
novelada desdt? a
nenez até o momento da morte. O escritor
catalán publica
na colección
xuvenil Gran Angular de SM o relato
do compromiso e da morte de Jara
-cuxa muller continua loitando por
descubrir as responsabilidades do asasinato- despois de ser torturado e de
perder as mans. +

•·

~l
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Ü COQdeL
bel, ou inexistente. Ten que ser
unha estrutura moi dúctil para
poder estar cambiando conti,
nuamente de plano.

Xogo de
espellos
Titulo: Luz de abrenre.
Autor: Tucho Calv.o.
Editorial: Galaxia.

A de T ucho Calvo é unha no,
vela (non longa, 118 páxinas)
de planos que se entremesturan.
T emos por un lado o plano do-real, que chamaremos o de An,
tón. Por outra banda está o da
fantasia, o de Une. Finalmente
están os soños, que comparten
os dous planos, pois comezan
nun e rematan noutro. É dicer,
que Antón se desdobra en Urx e'
entre os dous levan a cabo a ac,
ción. Así visto, o feito de que o
escritor, porque Antón é escri,
tor, remate por confundirse coas
suas personaxes, algo corrente
na literatura. En toda esta con,
fusión hai unha personaxe que
se mantén, é Loaira, a muller. de
Antón,Urx, que se·constitue no
auténtico fio condutor da nove,
la. Puidera semellar que é o esta,
do mental de Antón o desenca,
deante, e realm·ente iso é aquelo
a que máis tempo se lle adica,
pero a pedra angular é Loaira.
Os devaneos mentais de Antón
serven para introducir o mundo
da fantasia e, outra vez aquí, Lo,
aira é personaxe imprescindíbel
porque volta ser o obxectivo

,,,

Intérprete: "El Vez".
Lugar: Teatro Colón (A Coruña), 11 de

Agosto. Entrada de balde, por mor das celebracións do 50 aniversário do teatro Colón.

Todas ternos visto algunha vez
na televisión algunha notícia
sobor dos múltiples concursos de
imitadores de Elvis Presley que
se celebran nos EE UU. Nestes,
podemos atopar de velliños des,
dentados a nórdicos ários, pa,
. sando polos obrigatórios xapo,
.rieses con tupé de pega. Neste
mundo comezou a carreira de El
Vez, personaxe saido do maxín
de Robert López, chicano de Los
Angeles e antigo compoñent{>
do grupo punk "Zeros".

'

•

J

central. Polo tanto non é de es,
perar senón que Loaira sexa a
personaxe mellar construída, e a
novela gaña moito cada vez que
deixa de ser obxecto para ser
protagonista, lamentabelmente
isto ocorre en menos ocasións
das desexábeis. Ao seu carón,
pero chanzos máis abaixo, está
Irdorón, tampouco se lle tira to,
do o que pode dar de si.
A novidade desta novela debe
buscarse na forma máis ca no
fondo. Digamos entón que o
tempo é unha dimensión maleá,

Algo do que ainda non falamos
é do derradeiro capítulo. Nel
aparee~ un terceiro narrador,
personaxe que serve para dar
continuidade a ese mundo dra,
mático criado, para perpetuar a
traxédia -se é que así se pode
chamar- e que semella un re,
curso máis para rematar dalgun,
ha maneira, inclusive innecesá,
rio por canto a acción rematou
no anterior e esta prolongación
non engade nada novidoso. Cla,
ro que todo cambiaria se na no,
vela se gastase o mínimo tempo
imprescindíbel para evitar que
todo pareza un cúmulo de apon,
tamentos, mesmo confuso (se
ben esa confusión é buscada po,
lo autor). O clima criado gaf'ia,
ria moito, seria máis fácil de
manter, as personaxes moitomáis ·ricas e a novela seria unha
auténtica novela.
Como opinaba X.G.G ., ternos
que irnos acostumando á pre,
séncia de novelas que non serán
nada para a literatura, pero que
achegan o grao de area do seu
esforzo. +
xost M. EYRt

~~~~111~Mú~sica~111~~~Espectáculo e
orgullo chicano

.,,.,

Tucho Calvo.

O mellar da obra son as d~scrip,
cións do princípio. Pero sobre
todo, a imaxe xeral é a de que se
trata dun bon proxecto de nove,
la, un bosquexo, ao que non se
lle tirou todo o partido posíbel,
o que é unha pena. Ao Tu cho
Calvo, sempre amigo de experi,
mentar, atopámolo xogando coa
estrutura da novela desde o mo,
·m~nto en que o fai coas perso,
naxes e o tempo. Pero é lastima
que non lle adicase máis pacién,
cia, rnáis tempo a encher de
contidd as personaxes (auténti,
cos bonecos de palla nas mans
do narrador)
porque o dra,
ma de fondo
vese desvir,
tuado, que Trátase dun
todo drama bon proxecto
necesita de denovelaao
personaxes que non se
fortes e con
persona lid a, lle tirou
de. Polo de, todo o
mais Luz de partido
abren te está
ben surtida posíbel
de referérlcias
a outros es,
critores e outras obras, de ma,
neira máis ou menos explícita.
Por exernplo, están moi claras as
referéncias e a homenaxe que

rende a Cunqueiro; pero no fon,
do atopamos dunha maneira
clara as traxédias gregas clásicas.
A mesmo baixada aos infemos
de Dante pode verse na baixada
ao oceano do protagonista en
busca de Loaira.

A diferéncia cos anteriores, cos
simples imitadores, está en que
Robert López é unha persoa es,
trernadamente hábil e intelixen,
te. El vez nunca se cingUiu a
emular a Elvis, senón que adop,
tou a imaxe dunha versión chica,
na do fenómeno, coa súa simbo,
loxía- azteca, os seus textos en
Spanglish (mistura de castelán e
inglés) e adaptando as letras ori,
xinais. Desta forma, "In The
Ghetto" convértese en "En el ba,
rrio" (na que fala de East LA., o
bairro chicano d€ Los Ángeles ),
e o "Graceland" de Paul Simon
en "Aztlan", no me da zoa irnaxi,
nária no sur dos Estados Unidos
·que os chicanos consideran lles
foi roubada e arelan recuperar.

Como vemos, non só de Elvis
vive El Vez. Nos seus discos e
concertos tarnén podemos ato,
par versións de Public Enemy ou
Santana, aparte da facilidade que
ten para inserir riffs e melodí~
de Bowie ou Jimmy Hendrix en
calquer terna de "EL Rey". En
concreto,na sua actuación da
Coruña sorprendeu cunha ver,
sión moi escura, cercana ao rock
psicodélico de "La Vida Loca",
de Ricky Martin.

ban as fresas, leituga ou a vide
nos EE.UU., e se convertiu n un
símbolo de unidade e loita para a
sua comunidade. Por suposto que
resulta chocante esta avalancha
de "chicanismo" ideolóxico e os
apoios á revolución zapatista ,
vindo dunha persoa que se viste
coma Elvis, baila médio espido
durante todo o concerto e non
para de lle facer todo tipo de in,
sinuacións a unhas coristas do
máis provocativas. No concerto
que comentarnos, algunha persoa
de sensibilidade estrerna protes,
tou durante a actuación.

Pero coma "imitador" de Elvis e

showmán que é, un punto funda,
mental na sua proposta en direc,
to é o puro espectáculo. No és,
cenário acompáñase dun· grupo
de catro músicÓs, os "Memphis
Mariachis", que visten de negro
e branco; aparte ternos a duas
coristas, as
"Elvettes":
unha more-:
na, chicana; . Resulta
a outra, loira chocante
e canadiense.
El Vez baila este
coma un Pº' 'chicanismo'
seso mentres ideolóxico e
canta e va.i
·
~
quitando un os apmos a
vestiário que . revolución
muda cada zapatista,
pouco,
ªº vindo dunha
tempo que se
achega
ás persoa que se
"Elvettes1 ' pa, viste coma
ra galantear Elvis
con elas, ou
enxoitarlles o
suor. No que
é a iluminación; utilízanse pou,
cos focos, rnais fantásticamente
aproveitados, criando distintos

El Vez remeda, con contido reivindicati·

vo, a Presley•

ambientes, segundo o que pida a
canción de que se trate.
Con todo, o rnáis sorprendente
en El Vez non está no seu espec,
táculo -brillante, pero de apa,
. ríéncia superficial- e nos seus
logros musicais. Se atendemos ás
suas letras, os .títulos dos seus te,
mas e as introduccións que fai
destes, nun inglés chicano trufa,
do de castelán macarrónico, ve,
mos que hai unha mensaxe, e
que ~ta non é nengunha broma:
fálase da realidade violenta dos
bairros latinos, da problemática
dos Ponchos (os chicanos de se,
gunda xeración, que xa non sa,
ben falar castelán), lánzanse con,
signas apoiando os Zapatistas de
Chiapas e, especialmente, lém,
brase a César Chávez: o líder sin,
dical chicano que -á fronte da
"United Farrn Workers"- con,
seguiu organizar, e que se fixeran
respetar os seus dereitos, ós agri,
cultores temporeiros que colleita,

El Vez é un grandísimo home de
espectáculo, que realmente bus,
ca entreter ao público, e faino
espléndidamente. Pero a un tem,
po é alguén cuns ideais, que uti,
liza a figura de Elvis coma espe,
llo dun soño americano (Elvis
era un rapaz rebelde e pobre que
se convertiu nun "gordiño" rico
e famoso) que tamén' pode ser
protagonizado por un chicano. A
saber at:;i. que punto este "com,
premiso político" é de certo ou
obedece ao populisrno, buscando
tocar a freba sensíbel do seu pú,
blico natural: os chicanos, pavo
asoballado. Como dicia o pró,
prio El Vez do símbolo ( unha
águia negra cun fondo vermello
e branco) da "United Farm Wor,
kers" de Chávez: "é un símbolo
moi nazi. É a idea de cómo os
oprimidos queren ter os símbolos
dos grandes opresores". E poucas
cousas poden representar rnáis os
norteamericanos opresores que o.
branco e racista Elvis Presley. •
XURXO MARTINEZ BRAVO

A mesquita
Boletim da Comunidade
Islamica na Galiza
Vol l. Ramadán de 1417-Ramadán de 1419.
Edita: Comunidade islámica na Galiza.
Prezo: De balde.

Nesta recopilación dos carro
primeiros números desta publicación, pode,
mos atapar
análises relixiosas e antropolóxicas, como o
estúdio sobre
as influéncias
da filosofia
alcoránica nas
obras de William Shakespeare; unha
compilación
de alimentos cos que debe ter
coidado a nai Jogo do parto, clas ificándo-os en estimulantes, calmantes e neutr ;
pequenos artigas sobre topónimos galegas
de orixe árabe e unha sección fixa sobre
as navidades da comunidade islámica no
noso país. +

País Islámico
WO.Safarde 1419.
Dirixe: HajjAbdul Hasib Castii\eira.
Edita: Comunidade islámica en España.
Pl"e%0: De ba lde.

Esta publicación, semellante á anterior
pero con maiores meios, dedícalle unha
reportaxe á construción dunha nova mesqu ita en Granada, unha arela perseguida
desde hai vários anos pola comunidade
islámica. Tamén inclue unha entrevista
con Mohamed Abdes-Salam Mohamed
Stiru, destacado membro da comunidade
musulmana na
cidade de Ceuta,
unha reportaxe
fotográfica sobre
os árabes que
viven no estado
mexicano de
Chiapas, unha
reflexión sobre o
comércio e a
posfbel recuperación dos grémios. Ten inte,
rese adema tS un
lnforme sobre a
acufiac i6n de
dinaTes e dirha,
mes ntre mu ul mán d Granada, qu
ten o seu texto en espaflol, d tacand
seguinte senténcia: Al/ah ha permitido el
comercio y prohibido la usura•

Sietedearagón
NQ240. Agosto de 1999.
Coordina: Enrique Mainé.
Edita: Siglo XXl.
Pre:a:o: 200 pesetas.

Esta publicación aragonesista dedica un
apartado especial á toma de posesión do
socialista Marcelino lglésias como novo
presidente autonómico. Ademais, hai entrevistas ao alcalde de Huesca, Femando
Elboj e a outras diferentes personalidades
desta cidade, co gallo das festas patronais
de San Lourenzo, con
moita sana
en toda a
comunidade. Tamén
inclue unha
reportaxe
sobre o grupo
de música
tradicional
Hato de foces e
unha recopilación dos últimos libros que
teñen temas
relacionados
conAragón . +
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Donostia 99: novüs espazos,
.
, .
novas retrospectivas e novos premios
O Festival de Cine celebrarase entre o 16 e o 25 de.Setembro
escasezas e miséria, terá nesta
ocasión unha segunda parte de,
dicada a unha etapa histórica
posterior: as décadas dos 60 e 70
e o seu despegue económico, as
suas consecuéncias sociais e mo,
rais. Entre outros, integrarán es,
te ciclo títulós como Il Commis,
sario e Lo Scopone Scientifico, de
Luigi Comencini, Il sorpasso, de
Dino Risi, ll Boom de Vittorio
de Sica, ou C ,eravamo tanti ama,
ti de Ettore Scola.

'*MIGUEL CASTELO

O cineasta norteamericano John
M. Stahl (New York, 1886 ,
HollywQod, 1950), autor de fil,
mes de tanta sana como A usur,
padora (1932),Sublime obsesión
(19 3 5), As chaves do reino
( 1944) 1 ou Murallas humanas
(1947), será obxecto de revisión
no decurso do Festival Interna,
cional de Cine de San Sebas,
tián, que entre o 16 e o 25 de
Setembro celebra a sua edición.

O grupo Bem>güeto.

Cristina Pato e Berrogüetto
abren o Intercéltico do Morrazo
O Intercélcico do Morrazo, un dos
festivais folks con máis sona da
Galiza, celébrase en Moaña estes
días 27 e 28 de Ago to. O Ven,
res actuarán Cristina Pato e Be,
rrogüetto e o Sábado, V lirttinii e
Xo é Manuel Budiño. Mercedes
Peón subirá ao escenário con
Budiño como artista invitada.

traballando coa música tradicio,
nal finesa. Neste tempo sofreu
várias renovacións até situarse
hoxendia como un dos grupos fi,
neses máis recoñecidos.
O gaiteiro moañés Xosé Manuel
Budiño fechará o Intercéltico.
Tras traballar con várias forma,
cións, Budiño pasou a liderar a
sua própria banda no 1996. Un
ano despois presentaba o seu pri,
meiro e até o de agora único dis,
co en solitário, Paralaia. A ac,
tuación de Budiño centrarase
neste traballo e contará coa voz
de Mercedes Peón.

Principiará o espectáculo Cristi,
na Pato, co directo do seu traba,
llo Tolemia. Este é o primeiro
disco editado por unha gaiteira
galega en solitário e destaca por
mesturar o son da gaita con me,
loclias pop ou funki. Sucederanlle
no e cenário o vigue e Berro,
güetto. Este grupo, cunha música
mái re pectuo a coa tradición
a mú ica celta, converteuse
nun d máis recoñecidos da se,
gunda meta e d 90. O epteto
r i iu nunha xira p r Alemaña
hai d us an o galardón a me,
n r gru folk eur p .

A diferéncia da edición pasada,
os visitantes que se acheguen es,
tes dias ao Intercéltico non pode,
rán traerse as suas tendas de
campaña. Desta vez non hai es,
pácio para acampada porque, se,
gundo o organizador Salvador
Gómez, "a organización do festi,
val retrasouse moito por culpa
das eleicións municipais". Acle,
mais, o Intercéltico volve ao cam,
po de fütbol no canto do Campo
do Cocho onde foi a acampada
pasada. A organización espera
vender unhas duas mil entradas,
a 500 e a 400 pesetas, se é anti,
cipada, para cada noite. •

Vlirttinll abrirá a n ite d

Sába,
do co eu ritmo áxil. Este grupo
finés combina no eu último tra,
ballo, Vihma, son próximos ao
techno ou ao dance coas raíces
vocai e harmónicas tradicionais
de Finlándia. Viirttinl.i leva doce
an e sete discos resgatando e

Máis realista e críbel e menos
agresivamente melodramático
que Douglas Sirk, Stahl "fre,
cuentou ,en palabras do escritor
Javier Coma, con emotivo real~
mo, o talento para enxertar os
problemas individuais no contex,
to social e un racional pesimismo;
os temas dos esforzos femininos
para sobreviver e máis os amores
eivados pela adversidade e os ta,
bues". Coa programación <leste
ciclo, no que ademais dunha es,
colma dos seus títulos, se poderán
ver "remakes" realizados por ou,
tras directores, o festival donas,
tiarra continua a divulgar a obra
de cineastas clásicos, escasamente
coñecida. Neste ciclo, organizado
coa colaboración de Filmoteca
&pañola e iniciado en 1992 con
William A. W ellman, xa se te,
ñen visto as filmografías de James
Whale, Robert Siodmak, Mit,
chell Leisen, T od Browning, Gre,
gory La Cava e Mildo Naruse.
O ciclo retrospectivo que o cer,
tame ven dedicando a impor,

1

Dexter Gordon nunha imaxe de llound
midnight, de Bertrand Tavernier.

tantes cineastas aínda vivos, es,
te ano verase ocupado polo fran,
. cés Bertrand Tavernier, quen
ademais se ocupará de presidir o
Xuri Internacional. Axudante
de Chabrol e Godard nos seus
inícios, T avemier leva vintecin,
co anos dirixindo películas e en,
tre a sua ampla produción en,
cóntranse títulos de tanto inte,
rese como O reloxeiro de Saint
Paul, A morte en directo, A vida e
nada máis ou Capitán Conan,
xustamente a grande perdedora
na edición do 96 <leste mesmo
certame. Este ciclo permitirá ver
tamén o último traballo do rea,
lizador, lsto empeza hoxe: que
chega precedido de grande éxito
ao seu paso pela Berlinale.

Comédia italiana,
segunda parte
O ciclo sobre a comédia italia,
na, o pasado ano composto por
filmes sobre a posguerra, as suas

O N azioarteko Zinemaldia Danos,
tia, que nesta edición estrea sede
oficial -deixando o tradicional
Victoria Eugenia, no moderno
espazo (antigo Kursaal) dos con,
trovertidos "cubos" de Moneo,
oficialmente denominado Palacio
de Congresos, basea como sempre
o seu edificio cinematográfico
nos dous seus pilares fundamen,
tais, a Sección Oficial e Zabalte,
gi/Zona Aberta, que completa
con moitos outros apartados.

Ademais dos prémios oficiais,
que decide o Xuri Internacional,
o certame concede un cobizado
galardón, destinado a traballos
(lª/2ª película) de noves reali,
zadores seleccionados en calquer
das duas nomeadas seccións
principais. A sua dotación eco,
nómica, 25.000.000 de pesetas
(150.253 ecu$), compartirana o
director e roáis o produtor do fil,
me elexido por un xuri específi,
co. Unha interesante e arelada
recompensa, que, na maioria dos
casos, posibilita a continuidade
na produción. •

DoutorDeus
Xabier López López
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A história de Celso de.Paulo, destacado comerciante e
alcalde de Gomesende asesinado no Furriolo
"Non me matedes que deixo sete filias!", berraba desde a camioneta guiada polos falanxistas
'*MANUEL VEIGA

J

"Non me matedes que deixo
sete fillos e todos xuntos collen
debaixo dun cesto!", berra Celso I:>érez Enriquez, desde a camioneta que o leva ao Monte
Furriolo, probabelmente o lugar onde haxa máis presos enterrados de todo o noso país.
Alí foi fusilado e introducido
nunha foxa comun, xunto a
outros compañeiros republicanos, nunha hora inconcreta,
entre o 17 e o 19 de Agosto de
1936, nas mesmas datas por
tanto nas que era fusilado Alexandre Bóveda.

estilo do Antigo Réxime. É o ca,
so, por exemplo, do cura, Eládio
Garza, que obriga a traballar a
todos os viciños para el, a cám,
bio de indulxéncias, e que todos
os anos na Páscua fai un perco,
rrido pola casas, co gallo de
bendecilas, pero levándose de
paso un lacón. Cando van traba,
llar para el, oferécelle aos mozos
leite, ao que ante lle retirou a
tona, podéndo e dicer pol tan,
to que foi un do inventare da
dieta moderna.

Celso é un de tantos pero a sua
morte ten quizá algo máis de
exemplar, pois é home coñecido
e respeitado en toda a bisbarra.
Ademais conta xa 51 anos e ten
sete fillos, máis outros familiares
que acolle na sua casa por gozar
de bos médios económicos. Car,
los Pereira, un dos seus netos,
lembra que sendo un rapaz, nos
últimos anos do franquismo,
percorria as festas da redonda e
en moitas casas era convidado
por xente que non coñecia, só
por tratarse dun familiar de Cel~
so de Poulo, como chamaban a
seu avó.

Celso non é home nen adicado,
nen entregado á política, pero as
suas ideas avanzadas e a sua pr~
cupación polo progreso da zona,
lévao a relacionarse cos que te,
ñen algun papel principal na vi,
da da província sempre que visita
Ourense. Ademais, por causa dos
negócios, estabelece trato con
moitas das famílias de comer,
dantes da capital, como Román
e Saco, chocolates Rernédios, ca,
fés torrefactos Campos, fannácia
Fábrega, ferretería Aguirre ou co
fabricante de caramelos Bernabé
Vecino que será deputado provincial canda el. Estamos acle,
mais na República, ano de U erdade, debate político e maior
aceso á cultura, despois dunha
Restauración que chantara as rai,
ces do caciquismo e da Oitadura
do xeneral Primo de Rivera que
acabara d feita a non dar aida
á vitalidade ocial ás nec ida,
des do novo éculo.

"Algo hai que facer"

Celso Pérez Enriquez non fuxira
dos matachins. De feito cando
chegou a buscalo un grupo de
uniformados, aos poucos dias do
alzamento militar, el estaba a uns
oitocentos metros da casa. Ao al,
biscar tanta xente achegouse a
ver que pasaba e así foi como o
prenderon. Os falanxistas recreá,
ronse pasando o cano das suas
pistolas polas tempas da sua mu,
Her embarazada, Donilda Pereira,
e dos seus sete fillos, axoenllados
á forza na galeria da casa.
Celso é home liberal, conta
cunha boa biblioteca e está es,
pecialmente dotado para o co~
mércio, como xa demostrara na
sua época de emigrante en Porto
Rico. Na sua tenda, El recreo
obrero, hai de todo: tecidos, ul,
tramariños, mine,
ral para o campo,
materiais de cons,
trución, ferreteria,
calzado. El forné,
cese dos produtos
através dunha camioneta alugada
na que vai duas ou
tres veces á serna,
'n a a Ourense (camioneta que será
citada por. Méndez
Ferrfn en Arraia,
nos). Tamén se
abastece por via
férrea na estación
de Filgueira, onde
recebe desde tixo,
los a sardiñas chegadas de Vigo.
Hai días que <liante do seu co,

Celso Pérez Enriquez: poso con porte da sua familia diante da tenda El recreo ,;brero.

mércio amoréanse para comprar
até trinta carros con cadansua
xogada de bois, provintes de to,
da Cortegada,
parte de Arnoia,
Leirado, Ramirás
e tamén parte de
Cartelle. Moitos
dos produtos dos
que dispón a sua
tenda non se ato~
pan en toda Ce,
lanova.

venderá os xamóns) ou para sa,
tisfacer calquer outra necesidade
básica nunha comarca superpo~

voada e empobrecida pola pará,
lise social e as condicións impos,
tas polos seus rectores, moi ao

Na casa de
Celso fai noite
canto político
progresista ou
galeguista·
anda pola
bisbarra.

Celso tamén fa¡
empréstimos sen ,
interese de pequenas cantida,
des, lembra o seu
fitlo maior Arturo
Pére~ Pereira, co
que conversamos,
préstamos que dan para cebar un
porco (do que logo o campesiño

"No Furrialo xa non quedaba maito sitio, a pesar do grande que é. Se un dia alguén cava ali 'encontrarao cheo de fosas. Pareceria Bósnia" (Carfos Pereira, neto de
Celsa Pérez Enríquez). Na imaxe, váríos familiares sinalan o lugar ond-e foi fusilada
e soterrado.

Na casa d C 1 fa¡ noit e
polftico progresista ou galegu i ta
anda de pas
la i arra, d ,
de Bóveda, Castelao e Risco, até
Manuel Suárez de U T u
Ánxel Romero Cerdeiriña, d ,
putado en Cortes de Izquierda
Republicana pola pr víncia d
Ourense. Celso mostra simpatías
tanto pola ORGA, logo integra,
da na Izquierda Republicana de
Azaña, como polo PG cando es,
te se organiza. Ainda que non
milita en nada, ten claro que
"algo hai que facer" e presta a
axuda que pode, que non é pou,
ca, dada a escasez de médios ma,
teriais, a todos os que procuran
algun avance social, caso da Sociedade Agrária de Gomesende
que axudan a criar vários vici,
ños recén retomados da,emigra,
ción en Norteamérica. E o caso
de Manuel Rodríguez Salgado, o
Calado, e doutros, todos eles
amigos e clientes de Celso. Na
Sociedade comezan a dicer que
o cura Don Eládio Garza debe
pagar se quere que os viciños
traballen para el e alguns mesmo
conciben a idea de criar un ce,
mitério laico. A xente vai espe,
lindo o medo á autoridade do
(Continua na páxina seguinte)
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De Porto Rico

á El recreo obrero·

Donlldo Perelra '-nóndez, viuvo de c.1-, contaba 93 anos en 1981, cando o cadaleitv foi trasladado definitivamente á palTÓquta de Poulo. Donilda quedou donado psiqulcamente polo asesinato do seu home. Á direita dela Amparo, a única filia dos sete,
que non emigrou.

(Ven da páxina anterior)

crego e este, ante a deserción de
fegreses, acaba por marchar vo,
luntariamente en 1935 para a
parróquia de San Paio (A Bola).
Entre a oligarquia conseivadora
que e molesta co sino dos no,
vos tempos está tamén o médico
de Gomesende e alguns cobra,
dores da contribución que sem,
pre redondeaban para arriba e
que serán os primeiros en alis,
tarse na Falanxe.
Arturo, un dos fillos de Celso
{viven todos, quitado o máis pe,
quena Bautista], lembra que nas
eleicións de 1936 en San Lou,
renzo quixeron dar o pucheirazo
habitual típico da Restauración.
O coléxio abriase
o cacique er ,
vian unha b tella
de e ñ e , facian
en mé,
mf,

e 1o

t

,

Neutro local eleitoral de Gome,
sende encontrábase Avelino, fi,
nado hai uns dez anos e que
lembrou até o final a Bóveda
cun sombreiro negro. Avelino,
aos noventa anos, ao ver chegar
a democrácia e ao seu neto Suso
Vázquez militando no naciona,
lismo, salia dicer que "a desgrá,
cia que tivemos foi ter nacido
tan pronto".

Alcalde e
Deputado provincial

ia chegar á sua casa un autobús
con gardas de asalto, no que xa
viñan detidos outros viciños,
entre eles -Pepe Meixengo, mé,
dico e alcalde de Amoia, que
daquela cc;mtaba uns 25 anos e
que ainda vive. Os sublevados
revolveron toda a casa, destruin,
do e requisando moitos dos pro,
dutos da tenda. Entre o incauta,
do, Arturo Pérez Pereira lembra
unha biografía do pedagogo ca,
talán Ferrer i Guardia, docu,
mentas privados e libros sobre a
masoneria de Porto Rico, ·ainda

Celso Pérez Enríquez naceu en
Cerdal, concell.o de Gomesende,
o 1 de Abril de 1885. Era fillo
dun arrieiro que facia entre ou,
tras a ruta Madrid, Vigo. Aos 17
anos, palas necesidades da famf,
lia e para non ir ao servizo mili,
tar - a guerra de Marrocos co,
braba xa moitas vidas- emigrou
a Porto Rico. Debido a unha
averia, o barco que o transporta,
ba navegou á deriva durante tres
meses, acabando a viaxe en Cu,
ba. Alí comezou a traballar nun
inxénio azucareiro até que por
volta de dous anos conseguiu re,
emprender a viaxe á illa de Porto
Rico, na que o agardaba un tío e
outros familiares. En 1918 retor,
nou a Galiza, onde coñeceu a
Donilda Pereira Femándei, cos,
tureira de Refoxos (Cortegada) e
de aceitábel cultura, posta que
sabia ler e escribir. Un ano des,

pois, xa casádos, volveron os
dous a Porto Rico, onde Celso
a:cadou éxito nos negócios, men,
tres que Donilda era vítima do
aborto do primeiro fillo que es, peraban e máis tarde dunha forte
morriña que decidiu a ambos a
retomar a Galiza en 1920. Celso
ainda volverla outra vez a Esta,
dos Unidos (moitos dos negócios
da illa anexionada rexianse des,
de alí), pero xa para liquidar as
suas propriedades e para vender
as accións que mercara na bolsa
norteamericana. Ao pouco de
chegar a Ourense fíxose cunha
casiña na estrada Xinzo,Vilagar,
cia, unha peq1,1ena tenda na que
apenas se vendian unhas cadelas
de pimento e uns cans de xabón.
Co tempo, Celso iria ampliando
o negócio e a tenda, até conver,
tila no sonado El recreo obrero de
Chaos de Paulo.•

que a Arturo non lle consta que
seu pai fose masón. Do grupo de
falanxistas formaban parte os if,
máns Xosé Lois e António do
pazo dos Loureiros de Cortega,
da, un deles cursara estudos
xunto a José Antonio Primo de
Rivera. Os dous chegaron a ocu,
par altos cargos durante o fran,
quismo, tanto como funcioná,
rios do Instituto de Previsión
como do Banco de España, o
que non lle impediu tamén a al,
gun deles exercer o extraperlo
nos primeiros anos da posguerra.

António dos Loureiros díxolle a
Donilda Pereira, muller de Celso,
que !lOn se -inquedase que a seu
home non lle ia pasar nada. Celso
foi conducido á prisión de Ouren,
se, de onde pasarla, quince dias
despois, ao convento de Celan°'
va, convertido xa na altura, nun,
ha das priSións máis importantes
do franquismo na península e na
que viviron os seus últimos dias
tanto presos galegas como asturia,
nos e de províncias limítrofes.

Con todo, en Febreiro de 1936,
a vitória no conxunto do Estado
e tamén en Galiza será da Fren,
te Popular. Pouco despois, o 16
de Marzo, o novo govemador de
Ourense nomea
alcalde de Gome,
sende a Celso Pé,
rez
Enríquez.
Posteriormente, o
dia 23, o pleno da
Deputación de,
foi
signabao deputa,
do polo distrito
de
Celanova,
Bande e, unha se,
mana despois, a
mesma Deputa,
ción distribuía os
cargos, recaendo
o de representan,
te da Xunta Pro,
vincial de T rans,
porte no mesmo
Celso.

conducido á
prisión de
Ourense, de
onde pasaría,
quince dias
despois, ao
convento de
Celanova,
convertido xa
na altura,
nunha das
prisións máis
importantes
do franquismo
n3: península.

que 6 tiña cator,
ce an , t cáralle
a 11 var
boca,
dillos. Por alf pa,
saron Alberte y¡,
lanova (catedráti,
co que había pa,
dccer máis de un,
ha década de pre,
sídio e que seria
enterrado en Ce,
lanova en 1984,
envolto na ban,
deira da Repúbli,
ca), os dep~tados
en Cortes Anxel
Romero Cerdeiri,
ña e Manuel Mar,
tínez Risco, xunto
con Alexandre
Bóveda. Todos
eles acabarían
sendo expulsados
"a patadas" polos caciques e os
seus afectos, sen que o pucheira,
zo nesa mesa poida ser evitado.

Pouco tempo ha,
bia de ostentar
estes· cargos. O 20
de Xullo os mili,
tares asaltaron a
Deputación du,
rante a celebra,
ción dun pleno,
retendo a todos
os deputados. O
Celso non che,
gou a casa até a
noite, cun salvo,
coriduto que lle
outorgaran os su,
blevados. Con,
vencido coas promesas de que
non lles pasarían ren, pouco
imaxinaba que tres dias despois

Cráneo fendido polos disparos. No centro, Carlos Pereira, filio de Amparo e neto de
Celso. Anicado, Arturo, ante os restos do seu pai.
·

En canto Celso estivo preso, os
falanxistas visitaron de novo en
.várias ocasións a sua casa, unhas
veces pedíndolle diñeiro a Do,
nilda a cámbio da vida do seu
home e parece ser que esta che,
gou a reunir algunha cantidade
importante, outras facéndose
con todo o que encontraban,
como as xoias da voda do matri,
mónio ou a estilográfica do ma,
rido, gravada coas suas iniciais.
Entre o 17 e o l9 de Agosto,
Celso Pérez Enriquez foi asesina,
do no Furrio lo, na raia seca -ou,
rensán, xunto con-outro grupo de
presos e alí mesmo enterrado
nunha foxa comun. A família
enteirouse do pasamento o dia
20. As sacas do cárcere de Cela,
nova abranguian unha média
iária de 12 persoas. O 1 e Qu,
tubro, o que fora cura de Poulo
até o ano anterior, Eládio Garza
ofereceuse para decirlle á família
onde estaba enterrado o Celso.
Na foxa, separaron o seu corpo
do do mestre Eduardo Villot Ca,
nal e do de tres .ou catro máis, e
levárono a soterrar nunha caixa
de cinc ao cemitério da igrexa de
Sorga (A Bola), situada na bai,
xada do Furriolo. Alí descansou
até 1?81, cando, xa chegada .a
democrácia, a família, incluidos
os netos, coa axuda do sacristán
de Sorga, furaron a zona do cimi,
tério que este Hes indicara até
dar coa caixa, distinguíbel e en
bon estado por ser de metal. Cel,
so conservaba uns zapatos en bon
uso e o seu cráneo presentaba
con claridade a marca dos.dispa,
ros. De alí foi trasladado ao cerní,
tério da sua parróquia en Paulo,
onde repousa hoxendia. •

;
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ANOSA TERRA

CULTURAL

BOROBÓ

As ·contas e os responsos de Don Xesús
Ñon facer series, aconsella o
mestre Azorín no punto cuarto,
paréceme, do seu Decálogo del
periodista. Pero a min danme ga,
nas de facelas de tempo en tem,
po, anque sexa contraproducen,
te dende o punto de vista xor, ·
nalístico, ou' do periodismo co_,
tián. Mais, A Nasa Terra non é
un xomal, un diario, senón un
hebdomadario, e por iso non es,
cribo aquí coma xomalista, se,
guindo día a día a actualidade.
Pois o meu xeito de escribir,
niste xa histórico semanario,
responde máis ben á condición
de narrador de feitos pasados,
ou de observador das cousas que
inda me interesan.

porta do Obradoiro da Catedral,
para ir contando un a un, os mi,
les de pelegríns (así ós chamaba),
nada máís, que naquelas grandes
perdonanzas, máis pequenas que
as qe agora, viñan a· lµcrarse do
Xubiléo compostelán. De ma,
neira que Don Xesús sabía exac,
tamente, cando sé pechaba a
Porta Santa·, se foran, por exem,
plo, 154.738 pelegríns, no Ano
Santo de 1936, prolongado pola
Guerra de Franco no 3 7; ou ben
231.098 no de 1954, cifras istas
hipotéticas miñas.
Sabía o cura Carro cunha preci,
sión abraiante canto atinxíu a
cidade. xacobea . Aprendín dil
que supón un erro moi sólito
dos poetas chamarlle Berengue,
la á 'forre da Trinidad.e, ou do
Reloj. E ademais que é unha
parva repetición de semellante
concepto urbanístico, falar da
Praza da Quintana, en vez de di,
cer Quintana dos Vivos, ou dos
Mortos, nomes antigos e típicos
da logo oficialmente chamada
Quintana dos Literarios. Unha
parvada tal coma a dos benemé,
ritos azulexos que dan nome, na
vila de Macías, á Calle de la Rúa

D

e ahí que me dira a gana
iste verao de empre~der
a rota de Valle, lnclán,
en coch~ dos amig()s, en vez deir andando, coma Deus manda,
un mes polo Camiño de Santia,
go, santificándome e sacrificán,
dome os pés, ·as costás, a alma.
Igual que o millón, mal conta,
dos, de peregrinos deportivos,
católicos e sentimentais que
constituen o fenómeno de ma,
sificación máis extraordinario
do amén do milenio.
Mal contados, porque xa non vi,
ve don Xesús Carro, o crego ar,
queólogo, bo e xeneroso; quen,
cada mañá de cada Ano Santo,
ia pasiño a paso, ata situarse na

de Rodríguez del Padrón.
-

P

ode que distes términos
municipais falasen, cando
se topaba nas rúas, nos seus
derradeiros meses, D. Ramón Mª
del Valle, lnclán con Don Xesús

· e entabraban amab1e conversa.
Anque se cadra fose diante do
antigo Colexio de Fonseca, onde
o sobranceiro membro do Semi,
nario de Estudos Galegas que era
entón, crego arqueólogo lle con,
tase ao creador das Comedias
Bárbaras certo episodio da súa vi,
da eclesiástica, algo parecida á
macabra experiencia de Don fa,
rruquiño, o fillo codio de don
Juan Manuel Montenegro.

X

a que ocorreu alí mesmo,
no anexo de Fonsexca
que lago ocuparía o lnsti,
tuto P. Sarmiento, herdeiro pu,
tativo do glorioso Seminario;
no cal seguiría senda, o bo sa,
cerdote galeguista, director da
Sección· de Arqueoloxía. Alí
mesmo se repetira moitas veces
a tétrica anécdota que vinte
anos despois de contadla a don
Ramón, eu lle oiría tamén na,
rrar no mesmiño sitio onde su,
cedeu:

f

ora don Xesús, no seus tem,
pos mozos, capelán do Real
Hospital e entre as súas reli,
xiosas abrigas tiña a de bende,
cir os restos dos cadáveres que
quedaban tras ser desfeitos para
prácticas dos alumnos de Ana,
tomía, na Sala de Disección;
sita precisamente naquel anexo
de Fonseca, mentres o antigo
Colexio de Santiago Alfeu sir,
veu de Faculdade de Medicina.

-¿Ainda era daquela o cate,
drático de Anatomía D. Fran,
cisco Romero Blanco, o pai de
Romero Molezún ? -pergun,
toulle, en espafiol, Don Ramóf2.
-Morrera naquil tempo, e a
cátedra xa a desempeñaba Ca,
darso, o seu grande discípulo responderialle o sabio crego,
quen continuou lembrando a
vella anécdota.
Dicia que o bedel encargado de
atender a Sala de Disección, fa,
lle indicando o número de res,
ponsos que tiña que botar: un
por cada probiño, mou probiña,
mor.tos no Gran Hospital, que
foran despedazados. O xoven
capelán principiaba a dicir os
responsos sen reparar na canti,
dade diles, pois quen levaba a
canta era o bedel:
-Aínda lle faltan dous, don
Xesús. Ou ben: Por hoxe basta,
xa que non eran máis que trece
os difuntiños ...

O

s difuntiños que sairían
axiña daquil purgatoio
mercede aos responsos
do futuro arqueólogo. Sempre
disposto a facer o ben, pasiño a
paso. Arriscando a súa vida, in,
do a Tui, para salvar a do filó lo,
go Anibal Otero, nos primeiros
e máis espantosos días da noite
de pedra. Por exemplo. •

FRANCISCO

A.

VIDAL

Por un prato ele ameixas
Ás veces un escoita os sucesos
máis tristes do mundo como se
fosen contos graciosos; e este
servidor, que é sensíbel de ellos,
sen borrar un cómplice xesto ri,
seiro, non pode evitar unhas
bágoas de amargor.

N

esta historia de intransixen,
cías, Pedro e Xoán (nomes
ficticios duns amigos meus),
conservan na memoria unha in,
fancia de grandes secretos e
aventuras cqmpartidas; e hoxe,
na súa madurez, un vive na
U.S.A e o outro de vixiante .de
certa confraría de mariscadores.
Un pasa todo o ano agardando
por sacar da praia de toda a vida
un prato de ameixas e o outro
que se cumpra con rodo rigor a
"leí de costas e vedas, e o dereito
dos mariscadores á propiedade e
explotación do marjsco. Algo
así como "o mar para qtíen o
traballa" contra "o tradicional
dereito dos ribeiráns ao maris,
queo".

P

or iso, cando os veciños
viran a Pedro abaixado a
cavar no areeiro, os que
sabían do celo do seu amigo
Xoán coas leis do sector, per,
guntálbanlle con ínsistencia se
tiña carné; e el, sen erguer os
ollos do chan, pensando no

D.N.I., respondía a uns e
outros sen darlle maior
importancia. Ata que lle
preguntou unha voz moi
coñecida, pero irada.

P

-Eu son daquí. E a min, que
me criei neste areos, ¿vasme di,
cir que non teño dereito a un
prato dé ameixas?

asaron os anos;
houbo preitos,
máis e máis duras
discusións, indemniza,
cións e a intervención
dun xuíz que puxo paz
entre os dous. Pero es,
toutro día, coincidindo
coas festas de verán,
cando se celebraba a mi,
sa do Carme, con grande
asistencia, porque neste
pobo de mariñeiros, a
esta ata acoden os que
non pisan a igrexa en
todo o ano; toda a freguesía viu
entrar a Pedro r.anqueando da
perna e buscando pouso para a
celebración.

A

I

D

aquela, Pedro er,
gueu os ollas e veu,
de pé, cara el, ·ao
seu amigo da infancia
cunha morea de xente
detrás. -

-Unhas ·ameixiñas. Xa
sabes que son a miña de,
bilidade.
-Esta praia te~ dono e ti non
tes carné.
_:¡Coño, veciño!, ¿desde can~
. do? Aquí cavaron nasos pais,_
nosos avós ... ¿e agora vas ti sa,
carme ese dereito?
-Agora hai unha lei, e familias
que viven disto.
Os primeiros lances da discu,
sión citaron a persoas que nun,
ca colleron un legón e agora
son directivos da confraría, a
cativos de tres anos con carné
de mariscador, só para que o pai
poida sacar máis quilos dos que
lle corresponderían, ou a xubi,
lados que non por iso renuncian
á pensíón.

d.iscusión, vixiada e empu,
rrada por unha veciñanza
ávida de ver ata onde che,
gaba a autoridade do vixiante e
a amizade de ambos, resumíase
nunha soa pregunta: ¿ten ou
non ten dereito, un veciño da
beiramar, a proveerse do mar
para si e os seus?
· A lei poñía sobre a area da dis,
cordia os límites desta disputa,
cada vez máis exarcebada, ata
que as palabras lle deron paso ás
mans e unha mala caída de Pe,
dro deixoulle unha perna dana,
da de por vida, como el di: "por
_un _puto prato de ameixas".

gualmente, todos os fregueses
viran como, despois de per,
signarse, botou unha ollada
para o lado, veu a Xoán e, como
quen ve ao demo, ergueuse e sa,
íu para asistir ao acto desde a
porta.

-¿Non tilias sitio alí?
-A ese non lle dou eu a man
nin a paz aínda que mo mande
o Papa de Roma.
-¿E ti comulgaches?
-Eu téñoche a conciencia moi
limpa.•

Maria Bauzas
"O teatro ten que
divertir pero tamén
,,, . "
ser cnttco
Estou co Memorial do Con(Jento de
José Saramago e, por motivo d
traballo con Se o ()ello Simbad vol~
vese ás illas de Cunqueiro, que e tá
a ser tamén un grande pracer.
Que recomenda ler?
Hai tres novelas que releo cada
pouco: O ceo protector de Paul
Bowles, La vieja sirena de Sarnpe,
dro e Bomarzo de Mújica Lainez.
Transportan a outros tempos e ou~
tras culturas e todas elas se mergu,
llan no ser humano e as suas con,
tradiccións. Cando non hai tempo
para leituras de tantas páxinas
sempre está ben a poesía, en espe,
cial, para min, a de Brecht, Kava,
fis e Pessoa, os meus preferidos.
Comeza agora a rodar o filme Os
anos borrados.
Trátase dun guión moi bon feíto
por duas mul}eres que dirixe Patri,
cia Ferreira. E unha trama de inrri,
ga e o meu papel é dunha enfer,
meira que dirixe a casa de re ou
na que está o protagonista na pri,
meira parte do filme. Cas t d
os papeis secundári están r
sentados p r galeg
I,uis To ar, Víctor M qu ra, R a
Alvarez ou Manuel Man uiña.
Vostede compaxina teatro, televi,
sión e cinema. Trátase dunha e ..
colla ou unha necesidade?
Aos actores o que nos gu ta n
os bos textos e as personaxes ri,
cas. No ofício cámbia a técnica
pero non me gustaría ter que ele,
xir entre os tres campos. Entendo
que a nai é o teatro, ao que nunca
quixera renunciar. Aos actores
non nos gusta definirnos, xa se
encargan moitas veces os produ,
tares de facelo.
Na escena semella como se a sua
filosofía fose a necesidade do tea ..
tro de entreter ao público.
Unha das causas que di Brecht é
que o teatro ten que divertir pero,
ainda sen pretensión de dar míti~
nes, tamén é preciso que sexa crí,
tico. Nos espectáculo da Compa,
ñia de Marias sempre fumos críti,
cas, tentando divertir e sanear a
mente e o carpo. Na história do
teatro vese. unha vangarda chine,
hona pero moi sana.•
Actriz. (Mugardos, 1962).
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En Ribadávia celébrase o Sábadesfile de época, leitura do predo 28 a xa tradicional Festa da gón, escenificación dunha voda
Ist:ária. A xornada comeza ás 1O xudea, baile medieval, guiñol,
da mañá coa leitura do bando.
tiro con arco, torneo, música,
Média hora despois abre o banteatto, cetteria (que é a arte de
co, onde se cámbian as pesetas cazar con falcón). A xomada
por ~~a~_ara seguir:.. -=remaM! ~~e~:_medieval.•
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AUarb
•MUSEUS
ETNOORAFIA E CASCO
HlSfORICO

Visitas guiadas ao casco histórico e ao Parque Etnográfico do Amo ia (Museu do
Coiro, Museu do T ec ido,
Museu Galego do Xoguete
e Muiño do Burato) Información no 988-442006.

Ames

~

A AMEAZA PANTASMA. O

lado escuro da Fo~ ca,ipa un pJane"'
rae os ¡;eus habitantes emprenden a sua Uberación coa axuda de dous jedis. Novo
capítulo da saga das galáxia.s sen máis interese que os efeitos especiais.

• SENDEIRISMO
MEDlCIÑA, DEPORTE E
AVENTURA

Percorridos polo Camiño
de antiago, coa práctica
de Actividades OidácticoDeporti vas e de Turismo
Activo. Meses de Agosto e
Setembro. Máis información nos teléfonos 981577459 e 629-327474. Bertamiráns, 82. Ames.

~

RESURRECCION. Un policia
persegue a un sicópata que reconsttue a figura de Cristo cos membros das
persoas asasinadas por eL Intriga ben
amafíada, ainda que o desenlace depende
do azar.
~

RAVENOUS. Hístória de caniba~ lismo ~ nunha lenda do Oeste
none-americano. Terror e humor negro
nun filme europeu que de paso retrata a un
exército iánqui ateigado de tarados.
~

Barco de
aldeorras
•TEATRO
LIBREESCENA

O 3 de Setembro, Produccións Libreescena apresenta Cyrano

de Bergerac.

Bet n os
•MUSICA
CHOlITELRA

No ciclo O son da vila actuació n do gr upo folk
Choureira o 28 de Agosto.

Burela
•DANZA

~ LISBOA. Acción e suspense.n a':

autoestrada de Badaxoz. Federico ,
Luppi non salva ~ste fÍ,lme de incongruente guión e no que prima ó abur:ri~ '
mento. Canne Maura pasa toda a pelídila baixando as bragas:, polos :modvós
roáis diversos.
Pintura de
Barcón.

BEOWULF. A LENDA. Un

guerreiro chega a unha fortaleza
medieval ambientada no futuro para
combater unha besta que representa ao
mal. Película simplona, vulgar e pretenciosa coa estética do cy"berpunk..

)OAQUIN SOROLLA
Most:Fa recreativa da obra
realizada por Sorolla para
a Hispanic Society of America por encargo da hispanista A.M. Huntington. C on
esta exposición, a Fundación Barrie , ofrece a contemplación dun Sorolla
pouco coñecido. Até o 12
de Setembro.

~

VIRUS. Un grupo de mariñeiros
atopa un barco ruso de seguimento
de satélites que se atopa abandonado á
deriva. C ando toman a emhru;cadón des- ·
cobren que unha intelixéncia artifical
domina o buque e que trata de extenderse pola T erra. Un alien ao que lle falta un
fervor.
~

GOODBYE LOVER. Unha parella decide matar ao irmán del
para cobrar o seguro, pero o plano líase
porque cada quen ten escuras intereses.
Cínica comédia de intriga sobre o amor
e a avaricia. VisfbeL
WlLD WILD WEST. Un Oeste
de ciéncia fición co príncipe de
Bel-air, Kevin Kline, Kenneth. Brannagh
e Salma Hayek de promgoni.stas:. Nen a
calidade de Kline e Brannagh, nen o humor e cinismo dalguns diálogos compensa a ese.asa calidade e o abutrimento que '
produce a película.

e
Ohra de
Vmque:r:·
Palados. Na

Galeria

mbados

•PINTURA

V AZQUEZ-PALACIOS

•TEATRO
ATREZZO

Actuación na Sociedade
Cultural o dia 28 ás 20,30.

Alex Vázquez-Palacios ex-

PABLOÜRZA

Desde o sete de Setembro a
_obra pictórica de Orza estará exposta na Bblioteca Pública Miguel González Garcés.

ÜREGORIO FERRO

lolTon 4 ele

Cambados.

mostra de fotografía histórica española.

Cedeira.
•MÚSICA
TEMPO DE LECER
Actuacións dent ro deste
ciclo de Trio Addendum
(26 de AGosto), Eva Rivera ( 2 7 de Agosto) e
Meta is Faíscas ( 28 de
Agosto)

A Coruña
• EXPOSICIÓNS
COLECCION REAIS

No Quiosque Alfonso, nos
Cantóns, até o 5 de Setembro, permanece aberta esta

Oleos, élebUx:os e gravados,
36 obras, procedentes da
Catedral de Santiago de
Compostela e das Reais
Academias da Historia e de
Belas Artes de San Femando e outras institucións e
museos compoñen a mostra
de Gregorio Ferro (17421812). Na Fundación Barrie até o 19 de S~tembro.
EsCULTURA ESPAÑOLA
CON DEBUXO

Visión do cámbio que trouxeron á escultura e pintura
peninsulares as primeiras
vangardas. Gargallo, Picasso, Gris, Gaudí, Miró, Dalí,
Granell, Chillida, Alfaro
Palazuelo, Antonio López,
Tápies, Arroyo, Víctor Mi-

0

PASADO VIVE

Ferrol

~

p ón os se us d e buxos na
Galeria Borran 4 (Avda.
de Galicia 39) até o 15 de
Setembro.

• EXPOSICIÓNS

O pasado vive no presente, é
a frase que tenta resumir o
espíritu desta exposición
colectiva que permanece
- no Museu da Fonsagrada.
Obras escultóricas de Mó. nica Basalto, Ignacio Basallo, Luis Borrajo, Manuel
Patinha, Manolo Paz, Paco Pestana, Álvaro de la
•PINTURA
Vega e Femando Villapol.
Aberra até o 30 de SetemBARCON
bro. De Martes a Venres
( 12 a 14 h. e 17 a 19 h.) e
Exposición de pintura até o
Sábados e Domingos de 12
31 de Agosto no Parador a 14 h.
de FerroL

• FOTOGRAFIA ·
RUTH

XACARAN DALNA
O G rupo de Danza Xacarand ain a actu a o 28 de
A gos to ás 21,30 horas no
Auditorio Municipal co seu
especráculo Camiño do Sul.

A Fonsagrada

ra, Barceló e moitos outros
ilustran a viaxe. Fundación
Caixa Galicia, até o 31 de
agosto.

M. ANDERSON

Placas recollidas na Galicia
entre 1924~1926 durante a
viaxe que realizou esta
americana polo pais, na
Sala de Exposicións do
Centro Cultural Torrente
Ballester.

Foz
•MÚSICA
CIRCUITOS
ÜJLTURAIS

Actuación de Eva Rivera o
dia 26 de Agosto.

• ÉXPOSICIÓNS
MELON CON XAMON ·
Vinte artistas lucenses ,
pintores, escultores e fotógrafos, xuntáronse para darnos a coñecer os
seus últimos traballos na
sala Bacabú. Até o 31 de
Agosto. _

0

CARTELISMO

NAÜALIZA
Segue aberra a mostra O

Cartelismo na Galiza, que
estará exposta até o 2 7 de
Agosto, na sala da Fundación Caixa Galicia. Os cartazes dos mellores artistas
do país, desde as súas orixes
até o 36.

• EXPOSICIÓNS
SIMON
Fotografía no Mesón O
Forno.

A obra
pictárica ele

PabloOrza
podemos
ollala na
Corvña
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Monterrei
•MÚSICA .

-o

N

XACOBEO
Dentro dos actos do Xacobeo
99, os Concertos do Camiño
levan ao Castelo de Monterrei, o 29 de Agosto o espectáculo Noite de Plenilunio.

Ni.grán
•MÚSICA
URBANO CABRERA
Dentro dos Circuitos Culturais actuación do cantautor
galego o dia 28 de Agosto.

Nogueira
d.e Ramuin
•ARTE
RIBAS DE SIL
Visitas guiada.S ao ~osteiro
de Santo Estevo de Ribas
de Sil e aos monumentos
da Ribeira Sacra do Sil. De
Mércores a Domingo ás
11, 12 e 17 h.

Ogrohe
• EXPOSICIONS
NOEMI LAMELAS
Deseños de Xoias. En Edición Limitada (Platerías 18)
ROMERO E CARMONA

de Ribas de
·Sil.

Escultura e Pintura de Jorge
Carmona e Mariola Romero. Na Casa da Cultura de
Ogrobe até O 28 de Agosto
(10 a 14 h. e 18 a 20, 30
,h.). Organiza Pop Art.

ma: A montana e os depones. Prazo

C URSO AiÉN DOS LIMITES
Dirixido por Manuel Vilariño, concurso de Fotografía Contemporánea
no CGAC, do 22 ao 24 de Setembro.
Inscripcións até o 18 de Setembro
(Matrícula: 6.000 pesetas). Tfuo: 981
546619 e Fax: 981546633

Do 1 ao 9 de Outubro celebrarase en
Ourense a X Exposición Internacional de Fanzines e Prozines dentro
das XI Xomadas da Banda Deseñada. Convoca o Colectivo Phanzynex
(Rua Manuel Murguia, 15-5!!032005 Ourense). A data limite para
ser incluido na exposición e no catálogo é o 31 de Agosto.

cen xogos populares e tradicionais,
cooperativos e malabares. Do 12 de
Agosto ao 9 de Setembro, nas cómarcas do Arenteiro e do· Ribeiro, todos
os Luns nos concellos da Peroxa, Cea
e Maside; os Martes en Avión, Leiro
e Castrelo de Miño. Na comarca de
Monterrei están todos os Mércores en
Barbadás, Maceda e Vilar de Barrio; e
todos os Xoves en Sandiás, Os Blancos e Monterrei. Dentro do termino
municipal de Ourense celebran as
suas actividades os Luns nas asociacións de viciños de O Vinteun e O
Polvorín; os Martes na de Seixalvo e
Mariñamansa¡ Mércores nas do Peliquin, Catro Camiños, O Vinteun e
Santa Cruz de Arrrabaldo; e os Xoves,
nas do· Palmés, Os Montes e Os Barrocás. Para maior detalle p6dese consultar a Ludoteca de ASPGP: António de Puga, 4 soto l. 32080 Ourense.
Teléfono e fax: 988 24 81 41.

di admisión: 3 de Setembro.
CERTAME FOTOGRAFICO
-VIÑA DO CAMPO
Organizado polas Bodegas Docampo
de Ribadávia (988-470 258). Tema:
O viño e o Camiño de Santiago. Data
límite: 13 de Setembro.

EDICIONS P APORROIBO

F ANZINEX E BANDA
DESEÑADA

A editorial de Ortigueira, convoca a
autores noveis para a realización dun
libro colectivo de contos ou relatos
breveces. Poderanse enviar traballos
en galego ou castelán de 3/4 fólios,
acompañados dnha autobiografía do
autor/a de non máis de 4 liñas. Antes
do Setembro deberanse receber na Estrada Xeral, 41-15330 Ortigueira.
POESlA PÉREZ P ARALLÉ
Concurso de poesia en galego convocado pola Sociedade Artística Ferrolna (Apartado de Correos 339- 15480
Ferrol). Máximo de 3 poemas orixinais e inéditos. Prémio Placa, Diploma e publicación da obra nun volume
colectivo.

PREMIO LUEIRO REI

CONCELLO CARRAi-

O prazo de envio de traballos para
este concuso literário convocado polo Com:ello de O Grove rema ta o
·
12 de Outubro.

PREMIO MANUEL MARIA

lNTEGRACION

Certame de poesia convocado polo
Concello de Carral. Data límite: 15
de Outubro. As obras enviaranse á
Biblioteca Pública Municipal de Carral (Casa da Cultura.Ruado paleo,
17 - 15175 Santiago)

Terceira edición deste certame poético convocado pola Librería Casalderrey de Marin (R/Jaime Janer 7 36900 Marin).

Convoca: Asociación para o Síndrome de Down. As bases pódense con-

lNvEsTIGACION LITERARIA

seguer chamando ao tfne.: 8986201656). O prazo de recepci(m de
traballos está aberto até o próximo
mes de Outubro.

Prémio Torrente Ballester de investigación convocado por Caixa Pontevedra Os orixinas deben receberse antes
do 1 de Marzo do 2000. As bases e
máis información no 986-863929.

XERAIS E MERLIN

Os prémios de Novela e Literatura Infantil de Edicións Xerais concluen o
prazo de entrega o dia 1 de Setembro.

1

Mosteiro de
San Estevo

Agosto no auditorio da Casa
da Torre.

Convocatórias

FOTOGRAFlA PARA
AFEIZOADOS
Concurso de fotografía en Mugardos, organizado pola Agrupación de
Montana e Escalada Bestarruza. Te- .

99

.Escobijazz, Asociación de Amigos
do Jazz convoca un concurso de cartaces para do anunciar o Festival de
Jazz de Lugo. Admiten traballos até
o 16 de Outubro. Maior información
no Clavicémbalo. Paxariños, 23.
27002 Lugo.+

Mostra da sua obra na Sala
Teucro da Delegación Provincial de Cultura. Aberta
desde o 2 de Setembro.

BATIS CAMPILLO
Até o 1O de Setembro na
Galería Sargadelos (Oliva,
24) estarán expostos os
gravados de Joaquín Morales Leyva e Marcos Vilariño Cabezas

Exposición de pintura no
Ateneo de Ourense, desde
o 20 de Agosto ao 8 de Setembro.
PARDIÑA

•TEATRO
UNHA NOITE NO
PORTICO DO PARAISO
Todos os Martes, Mércores
e Xoves os Monicreques de
Kukas actuan na Praza de
San Martiño ás 23 horas,
dentro do Xacobeu 99. As
entradas están á venda até
as 19 h. na Oficina Municipal de Turismo ou mesmo
na Praza de San Martiño
antes de comezar a actuación. Até o 31 de Agosto.

• ROTEIROS
CASCO ANTIGO E
BIS BARRA

A Rota da historia do viña Ri-

berro, unha camiñada de 12
km. por diversos lugares da
comarca. Información na oficina de turismo de Ribadávia Tamén se pode percorrer
nunha visita guiada o ooirro
xudeu da vila chamando ao
telefone 988-471275.

Rib deo
Os OFic1os
Na Casa de Cultura Mostra
de fotografías sobre Oficios

tradicionais galegos.

VACAS
Exposición de Mariano
Grueiro até o 30 de agosto
no Bar Ancla.

Ribeira

checo, que se pode ollar
durante estes dias na sala
de e~osicións de Caja de
Madrid (Avda. Santa Maria, s/n).

TAUROMAQUIA E
PROVERBIOS
Aberta até o 5 de Setembro na Casa de Cultura.

ALFONSO SUCASAS
FIGURACIONS

Mostra artellada polo Xacobeu 99. Abre no albergue de San Francisco até o
23 de Decembro.

Un dos eventos centrais do
verán é a Festa da lstória,
que este ano cadra o sábado 28 de Agosto. Unha
oportunidade de regresar á
ldade Média.

• EXPOSICIONS
MINGOS TEIXEIRA

• EXPOSICIÓNS

ARTISTAS
CAMIÑANTES DE
0URENSE

fESt A DA lSTORIA

• FOTOGRAflA

CARTACES DE JAZZ
A ASPGP artella un programa de actividades artísticas e lúdicas, gratuítas
e abertas, para crianzas de 4 a 14
anos, para os meses de Agostó e Setembro en várias vilas de Ourense.
Hai obradoiros de plástica, papirofléxia, globofléxia, cestaria, astronomía,
entre outros. No terreo lúdico ofere-

•FESTAS

• EXPOSICIÓNS

LUDOTECA DA ASPGP

Ourense

Tallas de Madeira. Exposición no Café Bohemio.
Até finais de Setembro.

99

Rihadávia

Outeiro de Rei

inostra de. pintura. Até o
31 de Agosto.

• EXPOSICIÓNS

•MÚSICA

EsPANTALLOS

CONCURSO DE
GAITAS

Fotografias ~e Luis Higinio
Flores. Na Area Recreativa
deste conce~o da T erra Chá.

Poio
•MÚSICA
CoNCERTos DE
0RGANO
No mosteiro de Poio até o
28 de Agosto ás 20,30 h.

• FEIRAS
fEIRA ÉTNICA DE
ARTESANIA

O concello de Ponteareas
convoca unha nova edición do seu concurso galego de gaitas, ao que se poden inscribir os participantes denantes do i 1 de Setembro no rex-isto de entrada do Concello. A orde de
participación é a inversa da
inscripción cun número limitado de 30 paniciponates (986 661675). As fases
de eliminación e final celebraranse en Ponteareras os
dias 18 e 19 de Setembro.
Hai catro .prémios de
250.000, 100.000, 75.000 e
50.000 pesetas.

ARTE DO CISTER EN
ÜALICIA E PORTUGAL
Unha mostra na que se
combinan imaxes de edificacións e pezas reis pertencentes á Orde do Císter.
Museo de Pontevedra.
TusI SANDOVAL
Case meio cento de traba·
llos de Tusi Sandoval forman esta escolma de pintura no Teatro Principal.

Provincial.

San Salvador
de Loure zá

RAMON RlVAS

•MÚSICA

Mostra Antol6xica aberta no

TRIO ÜROBA

Mostra Antol6xica. No Pazo

Edificio Sarmiento do Museu de Pontevedra.
• FOTOGRAFIA

EDUARDO EXPOSITO
Exposición no Café-Pub Alsir de Pontevedra, aberta até
o 30 de Setembro.

SIMON PACHECO

Rehabilitación leva por título a mostra de Simón Pa-

20,30 h.

Santiago

Redondela·

• EXPOSICIÓNS

• MUSICA E TEATRO

ELSA MARTINEZ

NOITES MAXICAS OOS
VIADUCTOS

REBOIRAS
Exibición da súa obra na
Sala de Esposición de Caixa Madrid.

Dentro do ciclo Galicia
nos Sentidos recital d Trio
Groba (piano, viol ne lo
e violin), con bras de B ethoven, Gr ba e e Mende lssohn. O dia 27 á

Dentro dun programa que se
desenvolve todo o mes de
Agosto, o rock local terá
acollida o dia 27 co IV edición do festival Rock'n'dela
-no que actuarán Nochení e
Quiste Sacro. ~ programación conclue coa actuación
de Na Lúa o sábado28 de

· A pintora galega expón <lúas das súas colecións, Série
Paisaxe e Galería dos esquecidos no Café Pepa a Loba
(Rúa do Castro, 7) desde o
23 de Agosto até o 20 de
Setembro.
STRESS.
ARTE PRODUCCIONS

Pont.evedra ·

•MUSICA

Ten instalados os postos na
esplanada da Chousa en
Combarro. Abre até o 30
de Agosto.

Obra de Montse Rego, bolsos, xoias, cerámicas e mobles realizados para expoñer
na galería Trinta. Aberra
até o 30 de Setembro.

• EXPOSICIÓNS

PETER ÜREENAWAY

MUSICAEN
COMPOSTELA

Ponteareas

EsCULTURA
MEXICANA

A mostra Artworks63-98,
permanece aberta na casa
da Parra até o 31 de Agosto.

IV Xornadas Ourensanas
deste encontro de música
clásica. Do 28 ao 31 de
Agosto na Aula de Cultura de Caixa Ourense.

• EXPOSICIÓNS ·

ALFONSO ABELENDA

lVAN DESCAMPS

Até o 12 de Setembro, no
pazo de Congresos, permanece aberta a exposición

No Palacio da Música,

Identidad.e e volume. A escultura en México, 1910-1950.

Até o 4 de Setembro na
Galería José Lorenzo.

Unha das
obras da
mostra

Figuracións.
Na Galería
Sargadelos

de
Pontevedra.
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• Adega con produción própria,
vende viños (Albariño , Godello, Barrantes, Condado). Para particulares
e hosteleiros. Viños etiquetados e
con rexisto . A prezo de adega. Tamén buscamos distribuidores e hosteleiros para fóra de Galiza. Tfnos.:
981 213803 ou 600 717628.
• Jovem independentista desejaria
conhecer gente similar a ele ou escrever-se com ela. Rubem.Avenida
Compostela , 13 , 3g, dta, 15900, Pad ro m, A Corunha.Ou tamém no
correio electrónico: rubem-ranholas@mixmail.com para talar de temas
como língua , mocidade ...

CGAC
Até o 12 de Setembro Jürgen Partenhe ime r. A té o
31 de O utu bro Tracey
Moffatt.
L IBROS DE ARTISTA
Aco lle li bros de má is de
un cen to de a uto res, con
diferentes formatos, desde o
escultórico ao de superfic ie
plana, realizados en cerámica, madeira ou metal musical. No Pazo de Bendaña.

NovAS DOAZONS
No Museo Granell podemos contemplar a colección do pintor Eugenio
Granel! cedida á Fundación que leva o seu nome.
Está composta por un
cento de obras entre os
que destacan artistas como Picasso, Laxeiro, Urbano Lugris, Miró e moitos outros.

CAM!ÑODE
SANTIAGO VIRTUAL
Unha nova forma de viaxar
polo Carniño e polo tempo
sen ter que moverse de San
Martín Pinario. A.hen o até
o 31 de Decembro.

de Galicia e iglesia de San·
to Do mingo d e Bonaval
até o 5 de Se tembro.

KuKA CEBALLOS
A libraría M aría Balte ira
aco ll e unh a m os tra d os
seus óleos.

C OLECCION CAIXA
ÜAL!CIA
Na Sala Isaac Díaz Pardo
do A uditó r io de Ga lic ia,
podemos o llar a a mostra
da Colección Caixa Galicia.
Unha esqolma de máis de
sesenta obras de escultura e
pintura.

K UMBHA M ELA:
PASOS C ARA A
l NMORT ALIDADE
Exposició n de fotografías
acompañada por unha proxección co n tin uad a de
tran spare n cias do is rael í
Shi.mon Lev. Kumbha Mela
(ou festa da cántara) conmemora unha mítica pelexa entre os deuses e os demonios pola posesións da
Cántara do Néctar, esencia
da inmortalidade. Até o 5
de Setembro no Museu das
Peregrinacións.

• FOTOGRAFIA

A Rede

• Alúgase apartamento en Cangas
do Morrazo. A estrear, con dous dormitórios, cociña, salón e baño. Interesados en chamar ao 986-320 604.
• Vendo comics a prezo interesante. Chamar a Antón Lodeiro no teléfono 981-241239.
• Grupo de rapaces seguidores da
Patria Galega necesita axuda económica, social e humanitária, para poder manter a sua sede e así desenrolar as suas actividades de forma digna. Mandar axuda material ao Apartado 1262 . 32080 Ourense. Aso ciación Xuveil Pioneiros ..
• Portugués de 23 anos busca correspondente. Rapaza galega (ou rapaz) para corresponderen-se como
amigos pelo correio. António José,Mascarenhas Cristováo da Silva. A dos
Cáos. Rúa da Liberdade, viv. M. R. Lopes 2ª esq. 2670-341 Loures, Portugal.

cer xente con inquedanzas nacionalistas e que estexa sensibilizada con temas como o da língua, para
intercambiar opinións e facer amistade. Xoán 981577008 Rua de Teo, 3 2
Compostela.
• Profesor de formación vial -e diplomado en maxistério, oferécese
para traballar en auto-escola, coléxio,
etc. Todos os permisos de conducir.
Experiéncia demostrada. Xosé Manuel Tf. 91 376 07 23

• O grupo de expressom poética e
audiovisual A/ém do Cócito informa
que: 1) Para conseguir o nQ 3 do nosso vozeiro só hai que enviar un selo
da quantidade suficiente para que o
enviemos a : Café Trincheira. lrmandinhos 15 baixo. 36201 Vigo-Galiza.
2) O manifesto Mal-Dito está esgotado, mas sairá publicado íntegramente
no nº 5 da revista Terra Livre da AMI.
3) O grupo Além do Cócito apoia a
convocatória unitária do independentismo galega o 25 de Julho em Compostela.

• Galiza Nova de Ferrolterra, pon á

venda camisolas en branco e negro coa lenda "Simboloxia Fascista fora da Galiza" e deseño de Leandro Lamas. Remiten-se contra
rembolso de 1 .500 pesetas, gastos
de envio incluidos. (Tallas
MUXUXXL). Escreber a Galiza Nova,
Galiana , 71 . Ent. Eqda. 15402 Ferrol.

• Xa está na rua o n 2 O da nova re-

•

• Alúgase entrechán na zona Medusa. Lugo. Tel. 982 204 076.

• Véndese atlas lingüístico galego:
volume 1 Q (dous tomos}, volume 2º
(un tomo) 30.000 pesetas. Interesados contactar con Xosé Manuel Álvarez. Apdo. 1227 Ourense .

• Gostariame coñecer amigas e
amigos comprometidos no amor a Galiza e a sua liberdade. Manu, 33 anos.
Apartado 135, 36.860. Ponteareas.

-o

N

• Curso intensivo de tenis na
A.V.C.D. de Lavadores (Vigo) . Durante Agosto e Setembro. Prezo (incluída licencia federativa 3.000 pesetas.
Menores de 14 anos 2.000 . Lugar:
Pista A.V.e .o. Lavadores. Información: Tlf. 986 379 618.

• Vénde-se gaita galega tradicional totalmente nova, 70.000 pesetas.
interesados chamar aos teléfonos
988 213 742 horário de traballo. 988
212 252 horário de comidas e noites.
619 171 371 horário de traballo se
non nos encontras podes deixar recado no atendedor automático.

• O Colectivo Heliofilas ten á venda
manteiga de Karité recén chegado
do Senegal. Se queredes receber información sobre este produto, que favorece especialmente a rexeneración
cutánea, podedes contactar con nós
elf. 670 902 176 - 981 572 163 ou no
enderezo A Fraga 12, Pontecaldelas,
36829 Pontevedra.

• Xoven de 34 anos desexa coñe-

• Cursos de verán de idioma ruso.
Nos meses de Agosto e Setembro,
impartiremos istes cursos a todos os
niveis, no naso local de Marqués de
Valadares 14-1 Q , ofic. 5. Tamén ternos cursos de veran nas Universidades de Moscova, San Petersburgo, e
en tamílias. Máis información no teléfono 986 224 457 de 5 a 8 do serán.

• Vendo CDs de jazz da colección
Time-Lite, sen estrear (moi bos títulos). 900 pta. unidade. Tamén vendo
alguns outros. Para información e listado chamar ao tlf. 986 43 38 30, preguntar por Soaxe.

• Quero contactar con quen viva
na raia reciba perfeitamente o sinal
das canles portuguesas, preferibelmente a RTP-2 e a SIC , para que me
poidan gravar os filmes que emiten
nestas canais , de excelente calidade
e con subtítulos. Eu poderia intercambiar con clásicos do cinema coma Kubrick, Renoir, Wilder, Mumau.
coresallo@oem.e ou Fernando Cores Allo, Rúa do Naval, 5. 36626 . llla
de Arousa, Galiza.
vista-catálogo de Sons de Luita. Se
nom a recebes na tua morada podes
pedi-la a : Caixa dos Correios 3242 36280 Vigo, ou bem chamando o telefone 986-226775.

• A Assembleia da Mocidade Independentista editou o· N2 4 da sua revista nacional Terra Llvre, com artigas sobre a Reorganizac:tom da organizac:tom juvenil catalana Maulets. Encome n das ao apartado 2.103 de
Compostela.

• Grupo lndependista basco pide
axuda económica. Quérennos pechar a sede e ternos que pagar, no
prazo de 3 meses, unha sanción de
750.000 pesetas. Por iso pedimos
axuda, mandade os donativos a través de xiro postal. Graciñas. BarakaT aldea . C/Ekonomia 17-4 iz. C.P .
48902 Barakaldo {Bizkaia)
• Alugo piso na Guarda, equipado
e amoblado. Tres cuartos, ben de
prezo ademais de céntrico . Razón
nos telfs. 986 611 560 ou 619 916
594.
• Permuto praza de Galega (Ensino Médio), na província da Coruña
por outra na província de Pontevedra. Interesados chamar ao teléfono
986 204 774. Gratificarase. +

• Alúgase apartamento en Camota
a carón da praia, completamente
equipado. Telf. 981 761 144 a calquer hora.

CHAMOSO LAMAS

Santiago e os Camiños de
~ é o título da mostra

de fotografias realizadas polo arqueólogo galego que se
expón no Museu do pobo
Galego até o 31 de Agosto.
•TEATRO

AUDITORIO DE ÜALIZA

www .audigal.es
A Real Filannonia e o Aucllr6rio da Oa~
liza coman cunha páxina na que, ade·
rnais de inf. rmar sobre as actividades da
orqucstra e do rccinco, dase con.ca das ta·

refas realizadas pola Escola de Altos Es~
rudos Musicais e dos cur:sos de d~ción
arttrtica.•

DOUBLE TROUBLE.
CoLEcc10N
PATCHETT
O humor e o dobre sentido
son a clave da colección
Patchett: unha mostra de
case 300 obras de artistas
internacionais na que está
presente a arte baseada en
ideas como o movimento
Dtülá e o seu contrapunto
americano Fluxus. Están
presentes as máis coñecidas
figuras históricas: Marcel
Duchamp, Man Raye Joseph Beuys e os artistas
máis polémicos da ac.tualidade: Chris Burden, Mike
Kelley, Charles 'Ray, Cindy
Sherman e Kiki Smith.
Trátase dunha coproducción conxunta do Museo
de Arte Contemporánea
de San Diego e o Auditorio de Galicia. Lugar: Sala
de exposición do Auditorio

·I

o~

X ELMIREZ OU A
GLORIA DE
COMPOSTELA
Baixo a dirección de Vidal
Bolaño e cun extenso reparto, o Centro Dramático Ga·
lego representa a obra de
Daniel Cortezón, na igrexa
da Compañfa . Recupera·
ción dun texto de exalta·
ción xelmiriana para o tempo do Ano Santo. De Mar·
tes a Sábado , ás once da
noite, até o 3 de Setembro.

TITERES CHACHIRULO
Na Sala de Títeres Sant
Yago. Os xoves, venres, sábados e domingos ás 13 h .

Tui

Valdov1ño
• SENDEIRISMO
SANTO ANDRÉ DE
TEDCIOO
Excursión a Pé ao santuário, o domingo 22 de Agosto. Información na Casa de
Cultura do concello 981-

487666.

Na Galería Saga exposición de pintura, escultura
gravado e cerámica do Extremo Oriente. As dinastías máis famosas, como a
Ming e a Tange o budismo, están presentes na
mostra.

OCAMIÑODE
SANTIAGO NOS
LIBROS

Vigo
• EXPOSICIÓNS
ÜALEGOSNA
REVOLUCION
CuBANA
Exposición fotográfica e de
paneis informativos sobre a
participación galega no
proceso revolucionário cu·
bano. Esta aberra· nos locais da CIG (Gregario Espino, 47-1 º) e circulará en
próximas datas por outras
cidades galegas.

Mil anos de historia ...
Mil libros para coñecela.
Baixo este epígrafe acóllese a exposición bibliográfica que podemos contemplar na Casa das Artes, organizada pola Asociación de Amigos dos
Pazos e a Federación Española de Asociacións de
Amigos do Camiño de
Santiago.

Caldo de letras
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PACHECO
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Espectáculo, audiovisual e
musical na Area Panorámica coa obra "O Camiño
Portugués"

•VISITAS GUIADAS
CASCO ANTIGO
Visitas ao casco antigo,
desde a Praza da Inmaculada ás 11 e 18 h .

Co título de "A memoria
revelada" exponse até o 29
de Agosto o material ini·
cialmente restaurado do
Arquivo Pachew. Na Casa
das Artes e a Historia.

HOMENAXE A BILLIE
HOLIDAY
Colectiva ·de pintura con
obra de Rufino Peral, An·
tela, Masías, Quinteiro ,
Miño e M. Sobrid e . N o
Café Uf.
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As seis esposas de Enrique VIII.
V1croR RE1s
SOLUCIONS

BoLSEIROS
DE CAIXA GALIClA

AO CALDO DE LETRAS
K'I

•AUDIOVISUAL
XACOBEO

ARTE DECORATIVO
ORIENTAL

Mostran as suas obras na
sala da Fundación (Policarpo Sanz, 22), até o 29 de
Agosto.
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MIGUEL CoPON

N a Casa das Artes encontrase unha exposición de

Romántico , Gótico e Manuelino nos Caminhos de
Santiago.

Vilanova
de Aro\lsa.-

A galeria Ad Hoc acolle
durante estes días a mostra
de pintura de Miguel Ca·
pón.

PINTURA ESPAÑOLA E
FLAMENCA

Na Casa Arines (Praza Almeida) está aberra a mostra do pintor portugués
Victor Reis baixo o título

• FOTOGRAFIA

Pinturas antiguas, españolas e flamencas . No mesmo
lugar, posto que soio teremos que subir ao segundo
a nd a r, podemos oll a r a
Colección Torras.

EXPOSICION
COLECTIVA
Na Casa de Cultura atá o
31 de Agosto. •

.
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FRANCISCO CARBALLO

Entre o 16 e o 22 de Agosto A Coruña veusé invadida nos
seus máis significativos recantos de personaxes lendários da banda deseñada como Supermán, Spiderman,
Tintin, Batman, ou Lucky Luke pola celebración do segundo salón Viñetas desde o Atlántico. O recinto da Estación Marítima fo_
i o cenário escollido para a celebración

....

a que contou co atractivo de doce exposidunha mostr_
cións de variado contido que suscitaron o interese e a
curiosidade de ai'redor de cincuenta mil visitantes, a
maioria deles neófitos neste xénero. O debuxante Miguelanxo Prado, responsábel do salón, considérao unha proposta únic~ polo número de mostras que inclue.

Miguelanxo Prado
''Ternos autores de banda deseñada preparados para competir internacionalmente"
*

SANTI CARBALLI DO

Despois desta 11 Edición de
Viñetas desde o Atlántico, cales serian os rasgos distintivos deste salón en relación a
outros de sona como os de
Barcelona, Bruselas ou Angouleme?

·d

elemento distintivo deste festival son
exposicións, porque
ñon hai :ningún evento deste tipo no mundo que acolla tal número de mostras. Ademáis toda
esta proposta inclúe apartados
máis ou menos do gusto do público pero de carácter indiscutibel, xa que talamos de artistas
_sobranceiros no mundo dabanda deseñada. As · exposicións
non son monográficos de autores, sen6n que van desde o coleccionismo a un carácter máis
de hemeroteca. .Este ano contamos con revistas publicadas no
Estado español antes do ano
1936 o cal lles confire un interese innegáble. Tratándose dunha
mostra temporal, pódese dicer
que éste é o único punto de Europa onde se pode ver algo así.

as

Hai intencjón de converter o
salón en certame-concurso
de cara a Vil'.ldeiras edicións?
Outorgar prémios sería abrir a
porta a toda unha serie de presións- que non os interesan e
que coñecemos pola expe'riencia doutros festivais que si os
conceden. Asi, o máis selleiro
dos salóns do cómic en Europa,
que é de Angouleme todos os
anos ten algun problema porque algunha das grandes.editoriais está cabreada porque non
lle der9n prémio o ano anterior
e remata facendo boicot. Ocorre
que -óú ben non se presenta,
non acoden os seus autores ou
noo aprésenta novidade nen. gu·nha. ' Ao non depender doc;
~ditores. o orzamento do festival
non ten sentido que nos expoñamos a este tipo de presións.

Cales serían as Claves do de, senvolvemento do cómic en
Galiza e en ga.lego?

º

Ano Santo Compostelán e o Xacobeo imponse polo seu poder
mediático e pola dispersión.
Lévoos observado con interese
de perto. Non podo incensalos; ao máis, seguir atento a este fenómeno.

Que implica o Ano Santo?
Asignado a Santiago de Compostela no s. XIV e mediante
bulas papais falsificadas, pretende repetir os efeitos do
Ano Santo romano que se iniciara en 1300. Quer dar canle
cristiá ao fenómeno do "Camíño" aos físterras. Busca un xubileo de perdón; logo, de conversión dos costume s e das
mentalidades. Pero nos inquéritos aos peregrinos aparece
maioritariamente a ritualización máxica e en referéncia
maiores. O cabido composte,
lán nen acolle as inquedanzas
do Camiño , n en colabo ra á
educación menta l; canta ao
"Adalid" mentres voltean o
butafumeiro. Un Ano Santo
numeroso en siareiros, ero escaso en profundidade. O sector inculturado da lgrexa gale,
ga está ausente: atende, oll a,
pero non e ente cómodo an,
te a banalización desee evenco.
O xacobeo da Xunta é iso: un,
ha mistura cívica co ritual xubilar. Unha algueirada por vi,
las e cidades, ás veces de cuali,
dade, outra morbo a, empre
superficial e en sentido de dinamización do noso país.

xente rodada no meio para
competirmos a nivel internacional. Non _se podía considerar a edición de uo autor galego, por bo que fóra, á altura de
autores consagrados coma un
Moebius, Vittorio Giardino ou
Mike Mignola. Porén, coido que
agora a situación mudou e así
a publicación de revistas como
Golfiño ou Elipse amosa ben
ás claras o nivel adquirido por
autores como Capeáns, Norberto, Quico ' da -Silva, Andrés
Meixide e tantos outros, que teñen -calidade abondo para figurar en calquera publicación. A
yía da subvención para ·producir pura e simplesmente eles
sós tamén existe, pero a min
persoalmente non me parece o
camiño axeitado, porque remata por converter aos criadores
en funcionarios, xa que descoñecen a aceptación real da súa
obra. Sería facer libros artificialmente en base aos cartos
públicos e unha industria editorial completamente escrava do
poder político.

Este meio estase a ver cada
vez máis como un dos máis
propicios para retratos de crítica social.
Coido que tanto no cinema como na banda deseñada é onde
mellar se transmiten as mensaxes ·de reflexión ou da crítica
social. Orabén, no caso do cinema, polo montante de investimentos que decote arrodean
unha película, fai que tarde ou
cedo abrollen os condicionantes
comerciais. É dicer, que aínda
coa mellor das intencións dun
autor cinematográfico o que
conta é a venda e difusión do
seu producto_ No caso do cómic
isto non é tan necesário, xa que
a relación co público é moito
menor e os custes son moito
máis baixos. No meu caso os libros que ían claramente pola liña da crítica social foron seguramente os que mellar acollida
de público tiveron. Nembargantes cara ·o futurb da banda deseñada é rnoi difícil falar de tendencias, porque _!10S últimos dez

Personaxes míticas da banda deseñada encheron

á cidade. Na foto, Spiderman.

anos abríuse de tal xeito o abano expresivo que calquera forma ten cabida neste xénero, no
que se inclúen os eternos superheroes, o manga -que seria
a tendéncia máis uniformizadora-, Mortadelo e Filemon e por
suposto os traballos máis acedos de crítica social ou os máis
intimistas de carácter poético.

A banda deseñada semella ir
da man do nomeado movementó alternativo
Estas tendéncias globalizadoras
poténcian o tráfico de propostas
e de ideas a todos os níveis e a
un tempo procúranlle pulo tamén á criación de microespacios. Por en contacto a minorías
e reforza de vez ese sentimento
minóritario que adquire capacidade de seu para autoidentificarse. Esta retroalimentación
manifestouse nunha especie de
redescobrimento de "undergrourid" diferente ao dos anos
setenta pero no que se incorporan festivais e publicacións al, ternativas. A diferencia é que
mentres que as propostas "underground" dos anos 70 eran fotocopiados ou ciclostiladas con
aquelas máquinas "vietnamitas", hoxe en dia xa aparecen
revistas, están ben editadas e
mesmo os festivais chamadas
alternativos están ben organizados, cuns orzamentos mínimos
que garanten a calidade·. O con. ceito "underground" é recuperado pero máis elaborado. Hai
que ter en conta que a própria
sociedade acaba fagocitando o
que nun intre determinado pode
semellar novidoso ou marxinal,
que remata por converterse en
moda.+

E tanto nun coma no outro, a
mistura de reli.xio o coa pre.sen,
za ritual do poder: na catedral
aturamo a pervivéncia do .. integrismo católico e pañol ir "
máis intragábel. No xac beo o
dorrúnio total do foráneo bre
o de ta razón, de lei.xo e v ,
lores daqui digno de acopla,
mento e non de discriminación.
Xubil
N e n me sa t i fai
compo telán que
t a á
perfície do fenómeno relixi
nen me con fort un xaco e
n un
de delfrios sup rpo t
planteamento xeral co e ne llos e viciñanzas. Excesiva cu,
mulación de suces que p an
sen deixar pisada. Pero eguir i
aten to, por e coa chúv ia d
ourono xermolan valores esté,
ticos e de servizo ao país. +

V oLVER Ao REGO

O

s alcalde s de Bueu,
Cangas e Moaña ameazan coa policia aos
que penduraron carteis comparando a Solana con Pino,
chet. En Sevilla detiveron a
dez persoas porque unha Giral~
dilla sacou unha pancarta a
prol do traslado dos presos de
ETA a Euskadi. O raro non é
que aos do PP a liberdade de
expresión lles importe un pito.
O verdadeiramente estraño é
que se sintan tan molestos por
un cartel cando teñen de man
cinco canais de televisión, todas as emisoras de rádio e infinitos periódicos para dar a sua
opinión. •
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