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Seguindo a tradición,
Fraga lribarne anúncia a
renovación do PP sen
mudar as ideas, os t.itos e
as persoas. Cuiña e Romai
cenifican a retirada na
~ batalla polo sucesión. Na
imaxe fraga, o pasado
Martes 31, en Vilalba á
saída da misa de San
Ramón. Á direita placa de
homenax.e ao líder
falanxista José Anlonio
PrimQ de. Rivera.
(P'

~~

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
1a
cultural e
espiritual.

Mondariz sen auga
(Páx. 9)
;

Encoro do Umia: a
Garda Civil contra
unha decisión xudicial
(Páx. 8)

OGoverno anúncia o
cobro da supertaxa,
,
,
pes1e as promesas
eleitorais

.

(Páx. 11)

Traballar para o francés
A fusión das grandes cadeas de hipermercados franceses Continente e
Pryca é notícia en Galiza, proba do peso que estas grandes superfícies teñen no país. Contodo podemos alegramos de que Galiza, xunto co País
Basco, señan, dentro do mao, as comunidades que mellor resistiron o
copo do mercado alimentar por parte dos mónstruos comerciais viciños.
En Euskadi é moi importante a presenza do grupo autóctono Eroski e en
Galiza o primeiro lugar está ocupado por Gadisa, do grupo T oxeiro, que
recentemente adquiriu Claudio, relegando os franceses ao segundo lugar. En terceira posición sitúase outro empresário galego, Maxin Froiz.
A fusión non é unha boa notícia. A maior tamaño, maior capacidade
de presión sobre os provedores. Quen merca moitas toneladas de mexilóns ou de iogures ten capacidade para impor un prezo. A libre competéncia está en perigo e moitos fomecedores de produtos básicos veranse
ainda máis presionados para que oferezan prezos á babea. Contado, tamén neste sentido hai que contemplar aspectos positivos. O empresariado galego xa se manifesta con claridade en defensa dos seus intereses,
comeza a facer ouvir a sua voz. É a hora de que os políticos que aplauden cada nova instalación dun hiper francés (mesmo cedendo terreos a
babeo prezo) expliquen a sua atitude aos eleitores. t
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Oalcalde Adolfo Campos (PP) controla aeconomia local-e
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espois das últimas eleicións
municipais, nas que a oposición conqueriu catro representantes -antes non tiña nengun-, o alcalde de Dozón despediu a tres persoas da sua
empresa Nutrimentos do Campo, S.A. pola sospeit~ de que
tiñan votado contra el. A duas
persoas beneficiárias da axuda
social retiroulles este sistema
de protección pola mesma razón e ninguén dá un peso pola
conservación do posto dunha
das auxiliares, que é tamén
sospeitosa de votar á oposición
e cuxo contrato vai expirar en
un mes.

D

Francisco Campos é un alcalde
empresário. Coas suas empresas controla máis de cen postas de traballo nun concello
que conta cun cento de 2.500
habitantes pero cunha povoación real de pouco máis de mil
persoas, a meirande parte traballadores do agro e pensionistas .. Adem ai s, como alcalde,
designa aos beneficiários de
servizos sociais como a axuda
a domicílio, fundamentais para
unha povoación envellecida.
Con semellante poder, é case
miragoso que nas últimas eleicións a oposición conquerise
catro concelleiros dos once
que ten o concello. "E se puidemos apresentarnos foi porque amañamos· a lista a última
hora e non tivo nada que facer", explicou o concelleiro do
BNG Xoan Ismael Ledo Varela.
Esta forza quedou de terceira
nas eleicíóns, a continuación
do PSOE -que obtivo tres concelleiros- e o PP -que acadou

j Non hai sÚfráxio que se lle escape,
.! e a quen vota á oposición despídeo.

sete. Nos comícios municipais
de hai catro anos, o único partido opositor no concello, o

PSOE , renunciou a concorrer
ao sentirse presionado polo alcalde. Oeste xeito, durante

anos, a Adolfo Campos non lle
foi necesário o carrexo de votos para gañar as eleicións,
posta que lle abondou con botar man do amedoñamento da
oposición.
En xeral, hai unha confusión
entre poder municipal e empresarial en Dozón. Cando Nilo Suárez se independizou de
Pasa á p •

segu!nte

Monopólio empresarial
~útrimentos do Campo, S.A.,
Nucamsa, é a principal empresa de Adolfo Campos, que
comparte co seu irmán Ovídio
e con Santiago García. Cunha
facturación de 2.600 millóns ao
ano e cincuenta empregados,
é a principal compañia dun
concello cuxa actividade case
exclusiva é agrícola.

·A Estación de Servizo Campos
é a seguinte fonte de ingresos
do alcalde. No 98 esta gasolineira facturou 855 millóns. Segundo este último conceito, a
seguinte compañia de Adolfo
Campos é o Matadoiro Comarcal do Deza Lalin, S.A., que ten
un volume de negócio anual de
711 millóns, ainda que non está
situado en Dozón, senón na localidade viciña de Lalin.
A Construtora Obras Públicas
do Deza é outra das empresas
do entorno de Campos -Santiago Garcia figura como administrador. Neste caso, a sua

Nutrimentos do Campo
é a principal compañia da localiclade o
propiodade do akalde.

dimensión é inferior, xa que só
factura 89 millóns, case todos
en obras públicas do concello.
Completa o entramado empresarial coñecido do alcalde de
Dozón un restaurante situado
frente á Nucamsa. Con isto, o

volume de empregos direitos
ou indireitos que dependen de
Campos en Dozón ronda o
centenar e case toda a actividade económica do concello
está condicionada potas compañías do alcalde.•
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Ven da páxina anterior

Campos en Elaborados Deza,
comezou un enfrentamento
entre ambos que se saldou
con duas ordes de peche dunha granxa de porcos de Suárez. O caso está no xulgado.
Pero en xeral, este tipo de enfrentamentos non se prodiga
porque o tecido empresarial en
Dozón é moi cativo e Campos
controla a meirande parte do
mesmo através das suas compañias ou do seu sócio Santiago Garcia.

horas, o concello permitira que
o farmacéutico ocupase unha
das vivendas propriedade da

Consellaria de Educación xun.to á escola local. Pero unha
vez que se agudizaron as dis-

Dcnón é un concello cunha povoación moi cativa que ademais vive do agro case exclusivamente.

l

Adolfo Campos contra os funcionários
Cando alguén pergunta por teO concello de Dozón canta con
léfono por eles, sexa por rasete funcionários. Cinco deles,
zóns profisionais ou persoais,
manteñen un enfrentamento co
díselle qu.e non está ou que
alcalde. Outro, o conserxe do
non se pode pocoléxio, non se
ñer ao teléfono.
manifesta clara"De momento ainmente e o secretá- I
da ternos aceso
rio está aliñado co
e momento
ao baño", ironizou
alcalde e é acusaa
funcionária Ana
d o polos outros
ainda ternos
Lo is
Navaza.
traballadores do
aceSO aO baño', "Con semellante
concello de instiacoso e sen mégar o enfrentaANA LOIS NAVAZA
d i os, non podemento. Hai, a
1 ,.. mos realizar o no- ·
maiores, catro au(CIG)
so traballo", matixiliares domésticas
zou a funcionária,
e unha encargada
que nestes moda Oficina de Inmentos atópase
formación Xuvenil,
de baixa polo espero estas cinco
tres que lle provoca esta situapersoas son persoal laboral con
ción.
contrato de obra.

D

Sen teléfono nen fax
Desque se agudizou o enfrentamento, o alcalde decidiu illar
aos funcionários, separándoos
e colocándoos sós en despachos diferentes. Retiroulles. o
aparello telefónico e négalle
aceso ás liñas. Igualmente, non
poden empregar a fotocopiadora, nen o fax, nen os arquivos,
que están baixo chave e esta
quedou en poder do secretário.

Pero ademais, o comportamento
do alcalde non se limita a privar
aos .funcionários de elementos
esenciais para levar a cabo o
seu traballo. Tamén os reprende
a berros e con insultos públicos
e cada vez que algun · representante da CIG -sindicato maioritário- asoma o fouciño polo concello para tratar de facer entrar
en razón a Francisco Campos,
marcha convencido de que "non
hai nada que facer".•

Comisión de Governo moitas
das funcións que exercia o pleno. Campo-s aproveitou que a
lexislación non obriga á constitución de comisións informativas para que a Comisión de
Governo asuma competéncias
sobre asuntos cuxa publicidade
non desexa. Unicamente permite a participación da oposición na Comisión de Facenda,
xa que é prece_ptivo que estéxan presentes todas as forzas
políticas con representación no
concello.

Adolfo Campos non ter herdanz a franquista,
ainda que si un
pasado en Venezuela, país que
onquenmos
"Ternos probleabandonou apremas de aceso á
surad amente.
presentarnos
documentación,
Chegou aquí cos
porque
ás actas dos
mesmos modos,
plenos e mesmo .
protagonizando
fixemos a 1ista
á liquidación de
sonadas pelexas
contas", explica
e gañando fama
a
última
hora'
o concelleiro nade home armado.
cionalista Xoan
ISMAEL LEDO (BNG)
Ismael Ledo VaDespois, tentourela. "Pero tamno coa alcaldia
pouco ¡;>odemos
de Lalin encabeestar continuazando a lista da
mente no xulgaUCD, pero topou
do -precisa-, tecun Xosé Guiña
-- mos Clireilo a
que ia por libre e
exercerm os a
que quedou co .
función de opopasto. Máis tarde .
sición muni,cipal
puxoos oHos_en
e non é léxico
Dozón e xa leva
que
teñamos
dezaseis anos de
que recorrer á xustiza para
rexedor. En todo este tempo
cumprir esta abriga".
construiu o seu império económico, non sempre coas mellaPero para entender a obstinares formas. A estación de serda falta de transparéncia do
vizo da sua propriedade invaalcalde de Dozón na xestión
diu terreo público _e usou monpublica cómpre ter en canta
te mancomunado para instalar
cuestións como que sistematiduas naves agrárias que tamén
camente adxudica as obras
.son suas.
municipais á Construtora de
Obras Públicas· do Deza, S.L.,
E,scurantismo municipal
na que figura como administrador Santiago Garcia, o sóO rexedor de Dozón non só
cio de Campos. Garcia é un
confunde empresa e alcaldia,
home moi vencellado ao alcaltamén exerce a función pública
de. Lévao nó seu veículo -mácon notábel escurantismo.
lia que Campos ten coche próDespois de que nas últimas
prio- e no pasado foi o usuáeleicións a oposición pasase a
rio principal do teléfono móbil
ter representación no concello,
do concello.•
Adolfo Campos traspasou á

1c

Contado, tamén ten enfrentamentos con outros sectores sociais. O farmaceutico foi expulsado da vivenda escolar que
ocupaba desde chegar ao concel lo. Ante a inexisténcia de
casas para vender ou alugar, a
cámbio de estar localizábel 24

En realidade, o conflito produciase larvadamente desde anos
atrás, xa que o rexedor impúñase ditatorialmente aos funcionários. Pero o medo do cadro de
persoal impediu a unión do mesmo. En Febreiro denegou a unha
funcionária coller quince dias de
vacacións, cando ninguén máis
solicitara disfrutalas. En Abril,
botou abaixo o plano dos funcionários para repartirse as vacacións. Posteriormente pretendeu
impor as férias e tres funcionárias levaron o caso a un tribunal
contencioso administrativo, resultando vencedoras. "As outras
duas non o fixemos mália a imposición porque o noso critério
non é recorrer · se non estamos
completamente seguras da base ·
xurídica", explicou a funcionária
da CIG Ana Lois Navaza.

crepáncias entre alcalde e boticário, o farmacéutico foi desaloxado.
Quen si conserva as chaves da
outra das vivendas -mália que
hai vários anos que non a ocupa- é o secretário municipal, o
único funcionário público que
está a ben con Adolfo Campos
Panadeiros . .

Fuxida de Venezuela

O alcalde de Dozón mantén un
conflito coa maioria dos funcionários que se agudizou desde
que comezou o ano, cando comu nicou ao cadro de persoal
que eliminaba a domiciliación
bancária das nóminas para pasar a pagalas meiante talón
bancário a princípios de mes
-sen aclarar data-, contra a disposición legal que obriga a facelo o dia último do mes.
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A renovación
non chega a Dozón
Adolfo Campos exerce o poder de forma absoluta. Combina o
cargo de alcalde co de maior empresário local para acalar
calquer aceno opositor. Das suas formas violentas quedou
constáncia xa cando disputaba a Guiña a alcaldía de Lalin e
agora vemos como chegou a sobreviver ao barón do Deza. Dá
a impresión de que aquí gaña o que menos respeto manifesta
polas formas democráticas.
Recentemente, nun meio de comunicación, o presidente da
Deputación Provincial de Ourense, Xosé Luís Baltar, protestaba
porque lle chaman "cacique por resolverlle problemas á xente".
O caciquismo é unha -forma de entender a xestión dos recursos
públicos obviando critérios de igualdade e ignorando a
asignación de partidas que estabelecen os orzamentos para
repartir os cartos arbitrariamente como moeda de cámbio
eleitoral. Entre un caciquismo paternalista e outro
inequivocamente autoritário e raiano no brutal, non hai máis
que diferé~cias de graos, sen que a eséncia mesma estexa en
cuestión. E máis, un pode conducir a outro se non hai un
control que o impida. Onde está límite, logo?
Ao Partido Popular interésalle desmontar as baronias máis
desprestixiadas ante o eleitorado de Madrid, pero non entra
nunha verdadeira renovación do partido para desterrar vellas
formas porque en realidade a democratización é unha maquilaxe.
Dozón é un concello pequeno que non dá para demasiados
·
titulares escandalosos. Por outra banda, se a renovación non
chega máis abaixo da secretaria xeral, sen pasar pola
Deputación de Lugo ou a de Ourense, m¡:i.1 vai chegar a Dozón .•

A NOSA 'I'ERRA
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Renovación, non o podo crer
Fraga Iribarne é. quen decide a nova executiva. Fra,
ga leva o congreso directamente' tena todo· baixo
control. Farei o que decida Fraga. Estou ao servício ;
de Fraga. Fraga é o grandt; timoneL Praga é quen ·
realiza a Tenovación do partido, ninguén miellor .ca
el'. Fraga, Fraga, Fraga, manda, manda, manda ... ,_
os militaf1:tes, o partido ao seu servício.
Estas palabras escóitanse un dia si e outro ta,
mén, durante anos, a dúceas de dirixentes do pp

na Galiz~. Se é asi como eles din, que credibili,
· dade ten a c~mpaña de renovación partidária?
Non a podo cr,er, ainda que tei.m en, aindan que
me atafeguen con ela.
Non só non muda o dirixente .máximo,-·vella re;
líquia · do franquismo, senón que non·- se escoi,
tou nada sobre o cámbio das ideas, sobre as ati,
tudes prepotentes, caciquis, clientelares e, moi,
tas veces, antidemocráticas. Fraga nunca reali,

zou a máis mínima autocrítica na sua longa his,
tória política.
·
As persoas que traballaron nos seus proxectos sempre
foron pións ao seu servício aos que utilizou e deixou
fora de xogo segundo as comenéncias. Cuiña e Romai
unicamente soh unq.as pezas, importantes, nun tabo,
~iro de xadrez no que Fraga sempre gostou de xogar
en solitário. Permanecen na partida dúceas de alcades
franquistas, poderosos empresários que medraron na
autarquía, recadadores de co,
menéncias e outtos negócio ,
os caciques loca is ...

Pero os cámbios que se pro,
ducen no PP de Galiza, por
· máis que obviáramos as an,
teriores condicionantes, non
poderian ter q significado de
renovación. E ajis meritó,
ria a traxectória de Diz Gue,
des, Palmou, Pita ou Casa,
res, por citar a alguns dos
emerxentes, que a de Porto,
meñe, Vitorino, Pérez Vidal
ou García Díez, por citar al:
guns dos últimos caídos? E
máis demócrata Mariano
Rajoi, apoiado en Madrid,
que Cuiña Crespo? Porque o
primeiro, toda a vida en AP,
·que se nega a falar galega, é
renovador e o segundo, per,
digueiro da política, un car,
ca. Son máis perigosos de,
mocráticamente os antigos
ucedeos rurai que se aco,
modaron no PP que os ca,
misas novas que están a en,
ttar agora nas cidades?

.----
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Nesta campaña do PP exi,
ten d u condici nante . A
saber. É froito dunha irec,
triz estatal que Fraga asume
com sua, para em trar
que non só el é máis r n ,
vador, senón qu tamén fi i
o primeiro centri ta (Pér z
Varela dixit), e dos maos re,
sultados eleitorais acadad
nas últimas municipais .
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Fraga non só aposta por
continuar como referente
partidário máximo e candi,
dato eterno, senón que é in,
capaz, como o foi sempre,
de darlle a alternativa aos
seus hipotéticos suce~ores.
Cando aparentemente o fi,
xo, con Mancha, coh Ba,
rreiro, devorounos para pro,
veito político próprio. Con
Amar foi a grande banca e
a grande patronal non só
quen o retirou a Galiza, se,
nón que, o actual presiden,
te español, foille imposto
como relevo sen el querelo .
Asi que o que se apresenta
como renovación non é
máis que un episódio, ce,
cais o penúltimo, na loita
pola sucesión de Fraga nun
partido que está esnaquiza,
do por dentro.•
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Lembranza de Abelardo Collazo
no seu 25 cabodano

5

A Organización de Galiza do PCE-R lernbrou no cimetério de
Teis (Vigo) a figura do dirixente obreiro Abelardo Collazo no 18
cabodano do seu pasarnento. Un grupo de amigos e camaradas escoitaron unha semblanza de Collazo, morto por disparos da policía nas costas o 29 de Agosto de 1981 en Madrid,
con 34 anos. Xosé Luis Fernández González Ché, que quedou permanentemente lesionado por arma de fago na mesma
emboscada, sinalou que Collazo foi un dos rn~is destacados
precursores da nova xeración de comunistas galegas despois
da Guerra do 36, que encabeza a loita contra os carrillistas. Os reunidos cantaron o Hino Galega e a Internacional.+

A formación do profesorado

baixo mínimos co PP
Desque chegou o PP ao poder abortouse un Plano de Formación do Profesorado incluido na Loxse, que estaba en
marcha desde 1989, segundo denunciou o deputado
nacionalista Henrique Tello.: En 1989 fixérase unha estimación do investimento preciso para adaptar ao profesorado á
Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo, calculándose que
se necesitaban 11.500 millóns, pero no decurso dos últimos
dez anos, o investimento non superou os 3.500 millóns e
desde a chegada do actual titular da Consellaria de Educación, a cantidade dedicada á formación do profesorado foi
de 1.221 millóns de pesetas.+
Culña considera que é moito mói1 importante ser Conselleiro que Secretáño Xeral.

A.N.T.

As suas demisións no PP
deixan ao de Lalin aresgardo eao coruñés fara da política galega

Cuiña gáñalle a partida a Romai
*A.E.

A demisión de Cuiña Crespo
como secretário xeral do PP
na Galiza e o anúncio de Romai Beccaria de que deixará
de ser presidente provincial
na Coruña están inseridos
nunha longa partida de cabrón
que no PP se está a xogar para suceder a Fraga lribarne.
Este último movimento deixa
ao conselleiro de Política Territorial molto mellor situado
que ao ministro de Sanidade.
Guiña Crespo é un home rnoi
afoute. Asi o afirma Fraga lribarne ao valorar a sua dimisión corno secretário xeral do PP na
Galiza e asi o dernostra tarnén a
sua traxectória persoal e política.
Pero, nesta ocasión, rnáis que
desternido, foi moi cuco. Guiña
lanza a mensaxe de que se retira na puxa por suceder a Manuel
Fraga. Maniféstao con verbas
que ninguén ere, ("a miña carreira política rematará coa de Don
Manuel", sentenciou) e tarnén
coa posta en cena deste anúncio. Convoca aos xornalistas a
Lalin e aparece no muiño patriarcal, na sua casa, e nas carballeiras da redonda. Móstrase f ora
da política, coma se as suas feiras vaian ser xa permanentes.
Pero Guiña Crespo segue a ter o
poder, a principal consellaria, Política Territorial e Obras Públicas.
Neta reside o sua prlncipal forza,
o control orzamentário/partidário.
A sua relación cos alcaldes e coas bases clientelares. O cárrego
de secretário xeral do partido é
unicamente, na estrutura e funcionamento do PP, algo representativo, honorífico.
Posibelmente o pasto que deixa no partido o ocupe unha persoa da sua confianza, Xesus
Palrnou. Coma daquelas, cando
o enviou a presidir SoGAMA, será P~lrnou o que teña que dar
\

\

-

conta dos resultados dun PPdG
á baixa. Guiña blíndase deixando os cárregos, ao tempo que
dá unha irnaxe de subrnisión a
Fraga, acatarnento a Madrid e
desprendirnento franciscano.
En Pontevedra quedará dirixindo o partido outro dos seus homes, Manuel Abeledo. O subdiácono seralle tarnén sernpre
fidel. En Lugo e Ourense tanto
Cacharro Pardo corno Xosé
Luís Saltar seguirán gardando
as eséncias do PP e apoiando
a Guiña porque saben que só
con el teñen futuro_

Romai deixa a Coruña
O anúndio realizado por Xosé
Guiña prodúcese aos poucos
dias que que o ministro de Sanidade, Rornai Beccaria, manifestase que non se ia apresentar á
reeleición como presidente provincial do PP na Coruña. Esta
era a única província que ainda
non controlaba Cuiña Crespo
polo que, a decisión de Romai,
ven significar un trunfo para 'o
conselleiro.
Ambas decisións, que se apresentan como algo persoal e separadas, foron, se ternos que
crer a Fraga, "profundamente
debatidas e analisadas". Atopámonos deste xeito con duas cesións ás presións de renovación
demandadas desde Madrid. Pero se, aparentemente, quen cede máis (e máis tarde) é Cuiña,
quen queda en piores condicións é Romai, a quen lle vai ser
moito máis difícil manexar corno
o viña facendo até o de agora a
província coruñesa. As presións
dos seus apoios e os actos de
inquebrantábel adesión que protagonizaron cada vez que ollaban a Rornai en perigo de perder a supremacía provincial" non
servirán xa de nada.
Guiña, como afirmou Xosé Luís
Saltar, Xúlio Pedrosa e numero-

sos alcaldes, "queda na mesma
posición que antes para suceder
a Fraga". Como afirrnou o ex alcalde de Silleda, Xoan Salgueiro: "se teño que escollar prefiro
a Guiña na consellaria que de
secretário xeral do PP".
Rornai desaparece mornehtáneamente da política galega e,
retrotaéndonos ao que lle ocurriu a Vitorino Núñez en Ourense, pode ser o seu eclipse político, xa que é un dos ministros
que se dá como caido na próxima lexislatura.
Pero só son movirnentos estratéxicos dentro dunha profunda
crise na que vive o PP. De momento Fraga lribarne, coa sua
preséncia actua o caneiro polo
que se vai desangrar a direita
galega. Os próximos rnovirnentos haberá que ollalos no congreso que celebrarán a cornez os do Outono e nas ,listas
eleitorais ao Congreso e Seriado, pero, sobre todo na remodelación do Governo, se Fraga
é quen de realizala en profundidade.

Non existe renovación
Fraga afirma que con estes
cárnbios xa hai a dose ,necesária de renovación. Para o BNG
"non existe tal renovación, senón unha loita interna polo poder". Os nacionalistas consideran- que talar de renovación cando Fraga permanece dirixindo
ditatorialrnente o partido é "un
total contrasentido". Para a primeira forza da oposición estes
cámbios ·son fruito seródio do
fracaso eleitoral do PP nas mun i cipais. O PSdG-PSOE, pola
sua banda, califica a renovación
de "auténtico sarcasmo", incidindo tarnén en que todo se debe
ás "loitas internas por suceder a
Fraga", a quen acusan de "ter o
país paralisado", pedíndolle que
convoque eleicións. •

Iberia cancela e retrasa
a maioria dos seus voos desde Galiza
Desde o pasado Sábado 28 de Agosto, os aeroportos de
Peinador, en Vigo e Alvedro, na Coruña, foron escenários de
retrasos e cancelacións de voos da compañia Iberia. En Vigo, vários centos de viaxeiros con destino a Madrid foron
trasladados a Compostela en autobus, para coller en Lavacolla o avión, acadando retrasos de rnáis de cinco horas,
perdendo as conexións en Barajas. Na Coruña, as cancelacións abrigaron aes pasaxeiros a pernoctar na cidade durante dous días. Iberia rnanifestou que estes problemas se deben á falla de persoal técnico para estas viaxes, xa que coincidiron várias baixas laborais nun curto período de tempo.
Os desbaraxustes aéreos das últimas datas afectaron a
rnáis de seiscentos usuários, rnoitos deles galegos do exterior que pasaron o verán coa farnília. Galiza foi a comunidade ·rnáis afectada por estes retrasos, co que se pon de rnanifesto que Iberia desatende o servizo aéreo no noso país.+

Lugo e Ourense perderán
- un 20% de povoación até o 2026
Se ano ano 1976 a povoación dependente economicamente
-sen ingresos- era nova, no ano 2026 a dependéncia estará
protagonizada polas persoas en idade postlaboral. Esta é
un das conclusión do traballo do Instituto Galego de
Estatística "Povoación de Galicia 1991-2026", que augura
un crecimento ve>t!etativo nulo neste periodo. A base da pirámide populacional galega seguirá estreitandose e tamén
continu~ o proceso de despovoación das provincias de Lugo e Ourense, cuxas perdas poden chegar até o 20%. Dos
calculas do IGE para o ano 2026 dedúcese que A Coruña e
Pontevedra sumarán o 78% do censo galego. •
1

OMorTGzo maniféstase

contra a presenza de Solana
Javier Solana é xenocida e terrorista por ter dirixido
desde a OTAN o bombardeo sistemático da povoación
civil de lugoslávia durante meses. Esta é a protesta de
organizacións solidárias e pacifistas que se manifestaron diante do concello de Bueu no serán do día 27 contra a presenza do
ex-secretário xeral
da Alianza
Atlántica
no Morrazo.
A
concentración tiña á frente un cartaz
coa
lenda "Solana xenocida fóra
do Morrazo" e no decurso da rnobilización reclarnouse a
aplicación dos gastos militares no ensino e a sanidade.
A protesta é a terceira que se celebra no Morrazo durante o mes de Agosto contra a presenza de Javier Solana, que adoita veranear nunha finda de Cela (Bueu). +
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KARIN DE GRUIJL
É lamentábel que a opinión persoal do se,
ñor Leopoldo Alvarez (A Nósa Terra~ 12 de
Agosto de 1999) derivada evidentemente
dun coñecimento superficial da emerxéncia
de Kosovo, e as suas deducións ofensivas re,
cebisen unha amplificación a través das pá,
xinas da sua sección de Mundo. A realidade
é que o persoal do ACNUR e das demáis
axéncias humanitárias loitaron e seguen. a
loitar contrarrelóxio para poder asegurar a
supervivéncia de máis de un millón de per,
soas nunha situación moi complicada.

Desde que rematou a guerra en Kosovo e se
retirou o exército i11goslavo da província o
13 de Xuño de 1999, case 770 mil refuxia,
dos albano kosovares volcaron a sua terra
natal. Noutras palabras, en menos de 10 se,
manas, o 90% da povoación que expulsa,
ran nos tres meses anteriores voltou ao que
quedaba dos seus fogares en Kosovo.
O Alto Comisionado de Nacións. Unidas
para os Refuxiados (ACNUR), como axén,
cia coordenadora da axuda . humanitária,
entrou en Kosovo o 13 de Xuño coa primei,
ra entrada de KFOR, as •tropas de manteni,
mento de paz da OTAN. Os funcionários
_ do ACNUR levaban 250 toneladas de axu,
da humanitária: comida, auga potábel,
mantas e tendas de campaña para distribuir.
O noso primeiro obxectivo era localizar e
axudar a aquelas persoas que non sairon de
Kosovo durante o conflito. Unhas 500 mil
persoas quedaran atrapadas nas montañas
sen recibir axuda desde había tres meses.

feito, algunhas oficiñas e armacéns do
ACNUR tiñan bombas trampas, e sospei,
tabase que moitas c·asas tamén as tiñan.
Por estas iazóns, é di, '
cer a axuda urxente a
médio millón de p_e r,
soas que non sairan e
a planificación dunha
repatriación organiza,
da, digna e (sobretu,
do) segura, o AC,
NUR fixo un chamamento aos refuxiados
para que non volcasen
de contado .a Kosovo,
senon de. agardar até
que se desen as condicións para volcar de
forma organizada.

agradábel. Non importa se é un campa,
mento en Albánia, Guinea, Kénia ou
Tailándia. As condi,
cións de vida son moi
básicas, as veces hai só
o suficiente para so,
breviver. Sen embargo, . os campamentos
cumpren co seu único
obxectivo: manter ao
refuxiado fora do al,
canee dos que o perseguen.

'Os refuxiados
non fixeron caso
ao chamamento
de non voltar
inmediatamente por
razóns perfeitamente
comprensíbeis"

• ÜS CAMPAMENTOS EN ALBÁNIA E MACEDÓNIA. A vi,

da nun campo de refuxiados nunca é

En can t o á ac o ll id a
dos refu xiados albano
kosovares en A lbánia
e en Macedón ia, hou,
bo mo itas críticas sobre a falta de prepara,
ción do A C N U R ao
princípio do éxodo de
Koso v o, pero: qu e n
preveu unha expulsión tan masiva por
parte do exército iugoslavo en respos ta

Xosé Lois

os bombardeos da OTAN? Quen ia dar
diñeiro ao ACNUR para mercar tendas,
mantas e medicinas durante as negociacións de Rambouillet? Cando o oh,
xectivo da comunidade internacional era
un arranxo político e negociado para Ko,
sovo.

O ACNUR e as demáis axéncias humanitárias recoñeceron que tiñan dificuldades
para acomodar aos refuxiados que chegaban en vagas, h abía dias en que máis de 10
mil persoas cruzaron as fronteiras! Ao mes,
mo .tempo, é importante destacar que non
h oubo epidémias, a pesar 'de que algu ns
campamen tos, como Kukes (campamento
d e t ránsito no Norte de Albánia) por
exemplo, acomodara a moita máis xente da
sua capacidade orixinal. Ninguén morreu
de fa me ou por contaminación de auga.
Nunha emerxéncia, é iso o que conta.

• O RETORNO. Os refuxiados non fixeron
caso ao chamamento de non voltar imedia,
tamen te por razóns perfeitamente comprensíbeis e empezaron a facelo para ver o
que quedaba da sua casa e da sua vila. A
grande parte dos refuxiados retomou pola
sua con tasen esperar a que o ACNUR or,
ganizase a repatriación e volcaron como
sairan: en forma masiva. Desafortunada~
men te, os centenares de accidentes de re,
tomados que pisaron unha mina mostraron
que o temor ás minas era fundado.
O ACNUR repatriou un pequeno número
de persoas, pero o noso traballo en Kosovo
agora concéntrase na coordenación da axuda
humanitária e do.5 diferentes actores involu,
cradoo en brindar esa axuda. Quere dicer ase,
gurar que a axuda se reparta segundo as necesidades de cada zona, que non hai duplica,
ción nunha zona e nada noutra, e asegurar
que todos esteñan dacordo nas prioridades
humanitárias. A prioridade número un é
agora prepararse para o inverno. Cabe reite,
rar que se trata de axuda de emerxéncia, o
básico para poder sobrevivir a inverno.•

Asemade, queríamos re,estabelecer as no,
sas operacións· en Kosovo, abrir oficiñas e
reabilitar armacéns nas diferentes cidades
onde ia retomar a povoación, para poder
albergar as toneladas de axuda humanitária
que se necesitaban, non somente para o retomo, senon tamén para pod~r garantir a supervivéncia durante o inverno frio e Ion,
g? dos Balcáns.
Ao mesmo tempo, ·houbo graves proble,
mas de seguridade, sobretodo o temor de
que as casas e estradas foran minadas para
dificultar o regreso dos expulsados. De

.l<ARLN DE GRUJlL

é encargada

de Información Pública de ACNUR

_

MULLERES
A NOSA TERRA

- - -- - - - - - - - - - - ·--

1ºde Maio de 1936. Última manifestación
obreira en liberdade. A artista galega
Maruxa Mallo pinta 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 unha '0-da intensa, fascinante e tráxica
tamén. Rebelde e inconformista. Lacerada
pola travesía dun exilio que abre fendas na
súa biografia. 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, n o
teatro e n a rúa. A súa non foi unha carreira
cara un estrelato definido pola popularidade,
o diñeiro e a boa vida. Se, aos setenta anos,
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, Maria é como un
salmón que escala a corrente do rio ... "

Maria Casares,
de Arantxa Estévez

·u N HA e o L -E e e 1 ó N- QUE DESCUBRE MU L.LE RES
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isolada poi~ Hlstórla, que debe
sen embargo facer fronte aos

múltiples desaflos do füturo?
Non se----pode omitir a realidade
dunha Galiza que permanece secularmente illada e pechada como consecuéncia dunha história
caprichosa e do grande perxuízo
que lle supuxo a eraba da fachada atlántica peninsular. Galiza foi
e segue a ser a grande damnificada da frustrada construcción
dun estado peninsular, probábelmente moi distinto ao que se fixo, que fose acaído ao modelo
do século xv1 ou xv11. lsto non repercutí u tan negativamente en
Castela, Euskadi ou Cataluña,
por mor da sua diferente situación histórica e xeográfica. O que
isto trouxo consigo foi o arrombamento da nasa cultura e o progresivo esmorecemento económico. Ainda enriba, rematamos
por herdar unha estrutura política
centralista e de base provincial
que pouco ou nada se axusta á
realidade galega.
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secuéncias, xa que as províncias
son circunscripcións eleitorais, o
cal lle dá invariábelmente máis
peso ao voto rural que ao voto
urbaño, pota própria estratura do
sistema eleitoral. Por outra banda o control das deputacións non
se fai por sistemas de eleición directa e o clientelismo non é a
única, pero si ~ unha das formas
nas que deriva este sistema.

ttenrique .Sáez ·
'Hoxe emigran os galegas cpn máis estudos

1

. f

. . SANTI CARBALLIDO

HENRIQUE SÁEZ PONTE (A CORUÑA 1947) APRESENTA ESTES .DIAS O ENSAIO TITÚLADO "O MUNDO E NÓS"
(EDICIÓNS XERAIS), BASEADO EN BOA PARTE NUNHA ESCOLMA .DE ARTIGOS NOS QUE ANALISA A
SITUACIÓN DA ECONOMIA MUNDIAL DEBULLANDO EN CLAVE GALEGA OS RETOS QUE O NOSO PAÍS DEBE
AFRONTAR PERANTE OS CÁMBIOS QUE XA SE ESTÁN A ALBISCAR. SÁEZ PONTE, ECONOMISTA VENCELLADO

Á BANCA, MANIFESTA A SUA FONDA PREOCUPACIÓN POLAS DIFICULDADES QUE ATOPAN OS SECTORES
ECONÓMICOS DE MÁIS PUXANZA E TRADICIÓN PARA SUBSISTIREN NO SEU PRÓPRIO ESPÁCIO XEOGRÁFICO.

Cales foron os cámbios máis
sustanciais na dinámica contemporánea da economia galega?
O avance sustancial nos últimos
anos ven derivado do cámbio do
réxime político no Estado e da
consecución da autonomía. Outro factor fundamental foi o cese
do pingo, migratório dos anos
setenta_ E evidente que a xente
hoxe está máis e mellar formada e o factor humano é sobrance i ro na trasformación dunha
economía. A experiéncia da
emigración foi gravísima para o
naso país, como o foran as levas para o exército ou tantas
outras perdas indiscriminadas
de povoación que houbo, pero a
chaga meirande pode estarse a
criar agora se non muda o panorama por mor de excesivo envellecemento da povoación_

Galiza construf u unha indústria
en base a dous sectores fundamentais: a 1ransformación da nasa matéria prima, a pesca, o leite, a carne, a madeira, a pedra
ou a enerxia, que existe neste
país en mellares condicións que
noutras partes. Por outra banda,
os sectores criados por decisión
de implantación de indústria tomadas doutro ámbito, como unha fábrica de automóbiles, un~a
refinaria ou unha fábrica de Alúmina, que criaron pastos de traballo, que dan unha série de alternativas e que, senda experiéncias mellares ou piares foron
desenvolvendo sectores, que,
como o do automóbil xeraron indústrias auxiliares.

Aponta a necesidade de aplicar algunhas receitas máis libe rai s no sector .agrícola e
pesqueiro.
Problemas como o do leite ou
da pesca son resultado da pró-

A comarca en Galiza é a alternatiVa autóctona e natural á província. A existéncia da província é a
que impide o pulo das comarcas
e éstas tan falta no méio rural no
que os concellos son moi pequenos e daquela non poden ter capacidade económica abando pa-_
ra atender moitos dos servizos
requeridos polo que rematan dependendo en exceso das deputacións, o que permite o xogo de
favores e castigos. Cómpre que
estes concellos se agrupen en
comarcas, que poidan acadar unha dimensión máis léxica para
fornecer os servizos que demanda a protección rural. Pero tamén
son imprescindíbeis as comarcas
no ámbito urbano. As áreas metropolitanas deben ter a capacidade para facer planeamentos
por riba dos que fan os concellos,
que non poden ser repúblicas ·madas. Os concellos, tanto rurais
como urbáns , débense integrar
en estruturas máis próximas e
máis adaptadas as súas necesidades que a província, o que os
ingleses chaman "country'' e que
aqui están claramente definidas
no ámbito das comarcas_ En Galiza o invento é a província e o
natural a comarca.
Cal é o papel que debe xogar
o sector empresarial, aparentemente pouco comprometido coa realidade do país?

Galíza sofre as consecuéncias
dunha economia mundializada
nos sectores básicos, o leite e
a pesca, pero hai outros emerxentes como o téxtíl.

Sen embargo, hai que salientar
que agora ternos un sector como
é o da confección textil, no que
non existen decisións de implantación l)en matérias primas exteriores. E a primeira vez na história
de Galiza que se cría un sector
completo na indústria sen máis
matéria prima que o ser humano,
e este é decisivo, trinta mil galegas traballan no eido do textil.

,

s.c.
pria estrutura económica galega. Ainda que poida soar como
unha boutade, quizáis sexa ne~ cesário un certo liberalismo_ O
que é preocupante e inaceitábel ,
é que o Reino Unido adoite actitudes tremendamente proteccio- ·
nistas cara as empresas pesqueiras galegas e que aqui poidan mercar empresas de autocares, lác.t eas ou o que eles
queiran. Porén, vemos decote
como os nasos barcos non ato-

pan máis que obstáculos para a
per~ivé~cia das provincias?
extracción e cbmercialización de
)
I
matéria prima no Reino Unido, o
As·rp(c)vÍncias están pensadas
cal non resiste a máis mínima
para un modelo francés, centracrítica desde o punto de vista
lista puro, no que todo se fai fora
mercantil. É duro pensar que .. \ dese á ito e a~ autonomias teunha economía como a nosa,
a tendéncia lederalizanteoricamente protexida e subte. ; . existéncia das províncias
vencionada teña graves probleevidéncia unha incompatibilidade
na léxica d? organización admimas por non poder facer aquelo
que sabe facer.
nistrativa. E un dos erros máis
graves do marco constitucional
Por qué relaciona atraso e
actual. Isa tamén ten outras con-

''1le1 '

Os empresários actuan de xeito
semellante en todas partes. H~i
nos mellores e piores, perq coido
que teñen compromiso co país.
O que acontece na Galiza é que
hai poucos e non sempre tiveron
claro que tiñan intereses comúns
que defender, pola própria debilidade da base industrial galega.
Se en Cataluña a burguesía mercantil ·se apoia no catalanismo é
porque tiña que defender unha
indústria téxtil. Eran moi progresistas no ámbito da cultura ou da
abertura a Europa, pero no ámbito económico sabían que tiñan
intereses comúns e actuaron dun
xeito claramente proteccionista.
Se isto non se dá en Galiza é
porque a nosa sociedade está
desartellada e iso é unha consecuéncia histórica. Son terribelmente crítico con algunhas empresas ·galegas, penso que cada
vez menos; que levan as suas
direccións a outra parte, normalmente a Madrid. lsto ten unha
grande dose qe papanatismo, xa
que hoxe en dia coas comunicacións que existen hai algunhas
empresas que teñen demostrado
que se pode criar unha multinacional dende Gal iza. Tamén hai
que analisar que o importante
non ·só é cantos postas de traballo se crian nun país, senón a ca- ·
lidade deses pastos. Actualmente os galegas están mellar formados, pero moitos deles, os que
teñen máis capacidade, teñen
que ir estudar tora porque aqui
apenas hai pastos de traballo de ·
alta cualificación. E moitos rematan indo a EEUU, que é o grande
experto mundial en chuchqir todos os "cerebros" que vai atopando e asi crian postas con
moitas probaqilidades de gañar
cartas pero tamén para a investigación, algo que aquí é moí difícil
atapar.•
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Os viciñós agardan con optimismo a paralisación das obras do encoro. Abaixo, merenda celebrada durante unha das concentro·
cións que se celebran cada dia desde o 2 de Xullo.
P.S.

Unha avioneta sobrevoa os concellos afectados eas praias do Salnés
para denunciar os traballos na presa
#

Desde o aire, Umia, encoro non!
-0- P. BERGANTIÑOS

"Facemos concursos de ideas
para saber que utilidade lle irnos
dar ao muro cando os tribunais
paralisen definitivamante o encero", comenta Francisco, un
dos viciños que o Xoves 26 formaba parte do grupo de concentrados diante das obras. Porque
pésie a senténcia do Tribunal
Superior que anula o proceso de
expropriación de terreas para a
obra, os viciños do Úmia asistiron durante o mes de Agosto ao
proceso polo que a presa xa está praticamente levantada.
"Ímoslle tocar aos de negro unha
muiñeira", comentaba outro viciño
que tamén se animou a participar
na merenda e na queimada que a
pé de presa e con gaiteiros organizou para a tarde do Xoves a
Coordenadora Antiencoro. Os "de
negro", unidades antidistúrbios da
Garda Civil -que disciplinadamente formados durante horas
garanten a non presenza de nengunha persoa perta das obrasasistian asi á festa de optimismo
e ao vó dunha avioneta que durante tres horas levou polo aire a
mensaxe de Úmia, encaro non!
As perto de 200.000 pesetas recaudadas entre os viciños ali
mesmo tamén ian dar para que
catro dias máis tarde, o Domingo
29, os veraneantes espallados
polas praias do Salnés coñeceran a mensaxe aérea. "Cada dia
ternos que ensaiar novas ideas
para continuar, sempre de forma
pacífica, coas nosas protestas
-comenta Paloma Fernández,
portavoz da Coordenadora. Hai
que ter en conta que as caneen. tracións fanse todos os dias desde que comezou a ocupación de
terras o 2 de Xullo. Agora esperamos que no mes de Setembro
os membros do Tribunal envíen
un ·escrito á Xunta no que concreten o alcance da execución

provisional da senténcia, porque
se non ocuparon máis terras durante este tempo foi porque os
viciños o impedimos".

Á vista disto, algun comenta en
voz alta, "será que a Xunta lle sobran os cartas, e senón porque
levantan o muro como foguetes
no mes de Agosto sen ter a certeza do que vai pasar co encaro?".
"As obras das minicentrais xa están paralisadas -explica Paloma
Femández. Agora din que van repetir o proceso desde o príncipio,
pero a Constitución recolle que
para poder expropriar ten que
existir unha declaración de utílidade pública e agora xa quedou ben
claro que da sua construción queren tirar aproveitamento hidroeléctrico e non abastecemento de
auga polo Salnés. Como o van
xustificar entón como un ben de
utilidade pública?".
A primeira fenda no muro
Pésie a non estar rematado, o
muro da presa xa Levanta dúbidas sobre a consisténcia do
terreo, un aspecto sobre o que
alertaba hai meses un informe
elavorado pola Universidade
de Vigo. A razón é que os
membros da Coordenadora
Antiencoro que o Martes 25 de

Agosto chegaban polo monte
até o pé da presa para despregar unha pancarta descobrian a existéncia dun fenda
de 3 metros de alto selada
ªcunha espécie de silicona".

"O enxeñeiro responsábel -explica Fernández- non deixou
que a examinaramos. Di que
necesitamos unha autorización
da empresa ou da Xunta e nese sentido sabemos, por experié ncia, que nen sequer nos
van contestar. Por outra banda
esta persoa nen sequer soubo
decirnos con que material estaba sellada a fenda".
''Se isto acontece no verán,
imaxinámonos o que pode pasar cando o río leve máis auga",
sinala unha viciña. "Nós non
queremos alarmar a xente -engade a portavoz da Cooordenadora- queremos comprobar o
que pasa. Pero se a Xunta e a
empresa seguen coa teíma de
esconder a fenda e non deixar
que un experto a examine taremos que pensar o pior". É por
iso que o Mércores 1 de Setembro a Coordenadora Antiencoro
requeriu a presenza dun notario
para levantar acta da sua existéncia e envíala a Fiscalía para
que se investigue.•
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C~MARCAS .

Os 600 viciños de Mondariz.Balneário sofren restriccións de áuga,.Q'ben turístico do concello

Os inconvenientes
de viver nunha vila termal de luxo

Vários lugares do concello
de Neda sofren
permanentemente fallas no
sistema de subministración
eléctrica, que nunca
consegue ter a suficiente
poténcia para facer funcionar
correctamente os
electrodomésticos e as
muxidoras, fundamentais
para a economía desta zona.
A situación de Neda é
paradoxal, xa que no próprio
concello se atopa un salto
hidroeléctrico, que rende
perfectamente pero que non
consegue abastecer á
própria zona onde se
construiu. Esta irregular
situación foi obxecto dunha
pergunta do BNG no
Parlamento de Galiza, que
quer coñecer se a Xunta,
várias veces advertida desta
situación, está ao corrente
do problema e qué medidas
prepara para corrixilo antes
da chegada do inverno.+

-0- A. ESTÉVEZ

Centos de persoas achéganse
cada fin de semana para seren testemuñas da recuperación de Mondariz Balneário
como un centro termal de luxo. A entrada en funcionamento do novo hotel Tryp, no
Sanatorio para artríticos que
deseñara António Palacios,
ven ser un atractivo engadido.
Os seiscentos habitantes que
fan deste o concello o máis
pequeno do estado sofren tamén as consecuéncias da
transformación: a máis significativa, a restricción de auga,
o ben turístico do concello.
Todas as matrículas dos coches
que aparcan diante do Complexo Cemar, en Mondariz Balneário, teñen algo en comun: son
portuguesas. A cercania da vila
co Norte de Portugal atrae, como xa fixera na época de esplendor dos anos vinte, aos viciños da outra beira. No primeiro
tércio de século xa eran os portugueses o grupo máis abondoso de turistas chegados ao balneário. Desde que abriu o hotel
Tryp no edifício da Baranda tamén é habitual o paso pola vila
de equipas de futbol da máxima
categoría, políticos e actores, como xa acontecera nos anos esplendorosos do termalismo na
vila de Mondariz. O remate do
novo hotel no edifício do Sanatório -recollendo a estrutura que
deseñara o arquitecto Palacios e
comunicado co Tryp cun corredor baixo a rua- agoira a chegada de novos turistas ilustres.

O norteamericano
Eisenman deseñará
a Cidade da Cultura

Ampliación do hotel Tryp, unha obra que
remata o traballo inacabado que deseñara António Palacios. Á esquerda, o tranvia
que cabria o traxecto entre Vigo e Mondariz, promovido por Enrique Peinador.

Pero existe infraestrutura de
abando no concello máis pequeno de Galiza para tanto visitante?
No último pleno ordinário a oposición perguntoulle ao alcalde como
ian solucionar o problema de tránsito no fin de semana. Xosé António Lorenzo, do PP, confia en que
os empresários construan un
aparcadoiro. "Nós queremos proper que sexa alomenos o concello
o que o xestione", sinala Francisco Chivite, un dos dous concelleiros do BNG en Mondariz.
. Duas empresas, Fuentes de
Mondariz e Balneario de Mondariz, teñen a propriedade dos edifícios emblemáticos, dos mananciais e de boa parte da superficie
de monte da vila. Cando os herdeiros de Peinador vencieron; entrou capital madrileño na vila da
man de persoeiros como a Duquesa de Alba. Despois de múltiples operación e divisións de capitaf, o envasado da auga pertence a Vichy Catalán e a concesió,n
para explotar os hoteis a cadea
Tryp. Actualmente Fuentes de
Mondariz promove un campo de
golf perto da vila, na parróquia
ponteareana de Pias.

Deficiéncias
de subministración de
enerxia eléctrica en Necia

rán Xosé António Lorenzo saca
un bando polo que lembra as restricción de auga. Non se pode lavar o coche e regar a harta. A rede de abastecimento está deseñada para 600 persoas. Os viciños do bairro do Pazo teñen interposto un contencioso-administrativo por non poder legalizarse
como comunidade de regantes.
Neste bairro teñen unha levada
de auga de rego histórica, da que

o alcalde pretende facer abastecemento domiciliário. Cando fixeron a solicitude para constituirse
como comunidade de regantes,
veulle denegada co argumento
de que "a conca dorio Tea é deficitária". No Pazo non están conformes, coidan que lles veu denegada polos fortes intereses que
existen para que esa auga non
se utilice para regar. De aí ven o
contencioso-administrativo.

Para o alcalde, o popular Xosé
Antonio Lorenzo, as infraestruturas non son problema. "Se no
ano 1909, con máis de mi~ duascentas prazas hoteleiras, habia
servizos para todos, por que non
agora que ternos unha depuradora para cinco mil persoas?",
di. O alcalde, que como el mesmo recoñece pasa o dia no entorno do Tryp, ten só algunhas
preocupacións. "Hai -que convencer aos viciños para ·que non
construan edifícios que non respeiten o entorno. Hai que ir recuperando Mondariz a modo, cori
xeito", sin ala. Engade como incoveniente que "agora somos
traballadores para xente de fóra,
pero o importante é criar postes
de traballo". Confia nun Mondariz cultural e pide que a Administración se volque coa vila porque
"isto funciona cada dia mellar''.+

Casas, Risco, Rockefeller... nos felices vinte
,

Abastecime.,to deficiente
Para os viciños o principal inconveniente segue a ser o subministro de auga. Ao princípio do ve-

L ___ --------~------

"Un dos máis autos centros de
galeguidade e europeismo da
nosa, terra". Con esta nada comedida expresión defiDl~ ·Monda riz Balnéario Xesús Bal e
Gay alá polo ano 31, cando as
augas termais significaban tamén café e tertúlia. Pero habia
quen non se quedaba atrás ría
adxectivación despois de proqa r as augas. Para Basílio
Alvarez, o agrarista loitador que
funaou La Zarpa, Enrique Peinador e o seu irmán eran "axitadores do país" polo ~eu descub rime nto das fontes. Para
Luis Peña Novo, Mondariz Balneário era a ''futura mansión da
nova autonomía de Galicia; a
--~-

aristocrácia da Victoria". A Ramón Cabanillas deulle por uns
versos naturistas. "As augas de
Mondariz viñeron a pór en craro
que son Dios e a nosa Terra os
me llores qoticarios".
Tamén coinciden no ano vinte,
tomando as augas no balneário
de Enrique Peinador, Vicente
Risco, Víctor Casas e o maior
dos Vilar Ponte, Antón, que ven
na vila un santuário da pátria.
As suas sinaturas xunto ás de
dúcias de viaxeiros considerados "importantes" está plasmadas no libro de ouro do balneário e, agora, reproducidas nas
paredes do Tryp. Desde que os

irmáns Enrique e Ramón Peinador conseguiran facerse coa
explotación das augas, Mondariz converteuse nun centro de
turismo p_olo que se deixaron
ver millonários americanos como o mesmo Rockefeller. Incluso Peinador comezou as obras·
dun tranvía que tiña como obxectivo comunicar o porto de
Vigo coa vila. Tamén instalou
un servizo de carruaxes que levaba aos visitante até O Porriño. Hoxendia o problema é ben
diferente neste pequeno concello: non saben onde meter os
centos de automóbiles que se
achegan a curiosear todos os
Domingos.+

O arquitecto
estadounidense Peter
Eisenman será o
responsábel de deseñar no
Monte de Gaiás, en
Santiago, a denominada
Cidade da Cultura, un
ambicioso proxecto
"destinado a ser sede da
comunicación artística e
social de Gal iza", segundo
o xúri que escolleu a
opción de Eisenman,
presidido polo conselleiro
de Cultura, Xesus Pérez
Varela. Dentro desta
construcción haberá
espazo para a Biblioteca
de Galiza, o Museu da
História, a Hemeroteca
central e o Centro
Audiovisual GalegoL
Ademais, a Cidade da
Cultura pretende acoller
un xardin botánico,
composto de espécies
galegas. O camiño de
Santiago tamén terá o seu
lugar, en forma de base de
dados informática. Fraga
quer baptizar a obra co
seu nome.+

Viciños de Carral,
contra a circunvalación
Os habitantes de Ans de
Tallado, en Carral,
denunciaron o trazado das
liñas de circunvalación do
concello, que lles impede
aceder desde a estrada ás
suas casas en boas
condicións. Os viciños
demandan cámbios de
sinalización e outras
medidas que fagan máis
doado sair e entrar dos seus
domicílios. Outro pedimento
dos viciños ten que ver coa
recolocación das
marquesiñas ubicadas na
estrada N-550, que foran
retiradas por mor dunhas
obras efectuadas nesta
estrada.•
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Diálogo e negociación
MANuELCAO

O novo curso político galega prosegue coa resaca dunhas
eleicións municipais que instalaron nas principais cidades .
e vilas galegas a forzas políticas fondarnente enfrontadas ás
políticas deseñadas e aplicadas pola Xunta de Galiza. Logo
da razoábel dose de surpresa e estupor derivado dos resultados, os líderes e xestores políticos locais e autonómicos terán que poñer en marcha os seus planos e medidas para dar
satisfacción ás preferéncias postuladas polos eleitores. A
ausénda de rnaiorias dominantes e a xeralización de coalicións de govemo plurais e diversas obrigará a avanzar no
diálogo e a negociación interpartidária e interinstitucional
, de xeito que, por fin, poderemos ver en Galiza un s;stema
de govemo e toma de decisión nas institucións públicas
que afortalará os usos ·e práticas democráticas próprios dos
. países do noso entorno europeu. Q . deseño de políticas, a
elaboración de planos e a implantación de medidas materializadas na aprobación dos correspondentes orzamentos
autonómicos, provinciais e locais requerirá dunha moi ampla dose de pragamatismo e xenerosidade postergando as
posicións maxirnalistas e de enfrontamento cerval cara
ocasións que, ternos que confiar, tardarán xa en presentarse como resultado das vindeiras contendas eleitorais.

As empresas de traballo temporal extendéronse a todos os sectores, non só a aqueles para os que inicialmenle estaban destinadas. A.N.T.

.

~

ANALISE DA NOVA LEI
SOBRE E.T.Ts.
L01s BURGOS
\

A Lei 14/1994, de 1 de Xuño, pola que se regul~ as
empresas de traballo temporal, legaliza o prestamismo laboral e facilita a implantación das empresas dedicadas a esta actividade. A partir desta data o incremento das ETTs é enorme
de xeito que na actualidade
existen 60 empresas autorizadas. En 1998 os contratos
de "posta a disposiéión" supu.xeron o 16% da contratación temporal, cinco veces
máis-dos realizados en 1995.

deste novo tipo de escravismo laboral que representan unhas ETTs funcionando de xeito xeralizado e,
desde logo, nada especializado. De non existir convénio do sector, os traballadores "cedidos" cobrarían
o convén.lo correspondente
á empresa "usuária", que
ven a ser a reforma máis
importante que introduce a
nova Lei.

O diálogo e a negociación son consustanciai á democrácia
e tales comportamento non on excepción enón n rma
para todos os líder se axentes político e ociai d m ráticos. En realidade, na sociedade actual t as as in titu ión
públ~cas e privadas han e govemar e organizar d te x ito
sendo inadrnisíbel calquer tip9 de actuación autoritária exa no ámbito público ou privado, na empresa ou na família.
- Desafortunadamente, até agota, non tivemos neste país a
posibilidade de contar con inscltucións que praticasen sistematicamente tal modelo de comportamento democrático.
lsto é' máis triste e lamentábel no caso de decisión de organización e investirnento público no que a prepoténcia,
o ocultamento sistemático ou a desinfonnación pr gramada
cara o usuário ou admini trado confería á maioria das polf\ ticas e medidas deseñadas e aplicadas un cerro caracter de
J agresión , de decisión arbitrária ou non fundamentada resultando case forzada a adopción de políticas de oposición
frontal sendo a reacción do poder o autoritarismo, a manipulación e, moitas veces, a represión social, mediática ou
policial. Os exemplos son abondosos e están, cada vez máis,
nos meios de comunicación de maior audiéncia.

'Tan só os sindicatos
nacionalistas (CIG, ELA,
LAB, e IC) denunciaron
con contundéncia estas
empresas de negreiros"

/

Esta lei estabelecía no seu
artigo 11 que os traballadores e traballadoras das
EJ'Ts serian remunerados
· ségundo o convénio colectivo aplicábel a estas empresas e, no seu defecto, se
Hes aplicaria convérrio
colectivo correspondente á
empresa usuária, incluindo
a parte proporcional das
pagas extras, festivos e vacacións. Na exposición de
Moti vos da Lei decíase que
estas empresas servirían para "canalizar un volumen
moi importante de emprego que pola sua especialización e imediatez na resposta, sobr~ todo no sector
servizos, non pode oferecerse a través dos mecanismos tradicionais".

o

Sen embargo, despois de asinado o convénio colectivo ~n 1996 por parte das empresas do sector e dos
sindicatos españois CCOO e UGT, o desenvolvimento e implantación das ETTs non estivo basada
fundamentalmente nesa maior flexibilidade para a
contratación senón sobre todo nun menor custe do
factor traballo. En efecto, o convénio estabelecia uns
salários tan baixos que posibilitou un incremento
desmesurado das ETis non só no sector servizos, senón praticamente en todos os sectores produtivos,
desde a conserva até a banca, pasando por construción, químicas, metal, etc.
Cando agora, os sindicatos CCOO e UGT se atribuen o éxito da nova regulación contida na Leí
29/999, publicada no BOE de 17 de Xullo, ocultan o
feito de que durante máis de tres anos foron eles
quen permitiron e facilitaron o desenvolvimento

É verdade que o segundo
convénio das ETis introduce unha série de mellaras
respeito ao de 1996, que
tenden a evitar distorsións
tan patentes e distorsionadoras do princípio de "a
igual traba~l<;> igual salário",
así como a incrementar en
1,5 pontos as cotizacións
empresariais por desemprego ou a recoñecer maio.res
competéncias para a representación sindica} das empresas usuárias respeito dos
traballadores cedidos polas
ETTs. Pero··o cerro é que
admitir xa de entrada a regulación do prestamismo
laboral e facilitar a sua implantación para despois
loitar por introducir determinadas reformas é unha
táctica sindical totalmente errada. Tan só os sindicatos nacionalistas como a CIG, ELA, LAB, e IC denunciaron con contundéncia e acosaron e obstaculizaron a actividade destas empresas de negreiros, ainda despois de estar atados de pés e mans polo convénio estatal asinado polos sindicatos españois.

Vista da barraxe do encoro do Úmia.

P. BERGANTlÑOS

\.

Saudarnos esta reforma legal como toda reforma que é
positiva para os traballadores e traballadoras de Galiza e de todo o Estado español, pero seguirnos opinando que o prestamismo labbral non debe estar permitido e que seria necesária unha reforma en profundidade que, en todo cal'io, reducira o seu ámbito de actuación a unha prestación de serviros rnoi especializada,
abrigando a unha contratación fixa por parte das empresas de traballo temporal do persoal cualificado necesário para atender esa prestación. lso tería desde logo un senso máis "europeo" que a regulación actual.•
./

.

LOIS BURGOS DIAZ é responsábel da
Secretaria de Relacións coas lnstitucións do Estado da CIG

'En democráéia,
non se poden desatender
as protesras populares e as
senténcias-*udiciais como no
encaro do Umia"
/

En dernocrácia, non se poden desatender as protestas populares e as senténcias xudiciais como no encaro do Umia,
non se pode encher o país de parques eólicos e minicentrais
sen atender ao impacto ambiental e ás reaccións dos viciños
e forzas sociais, non se pode variar un trazado dunha obra
pública sen os pasos e requerirnentos da normativa legal e
mandar a Garda Civil para solventar o problema como na
A-6, non se pode meter unha via rápida polo médio dunha
aldea polo capricho dun alcalde venal ou estulto, etc. Na
democrácia, os viciños nunca son inirnigos do progreso senón cidadáns e os xestores e líderes dos grupos de oposición
simplemente tamén gañan ~leicións ou teñen votos.•
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.Co critério de reparto que baralla oMinistério de Agricultura recibirian ao redor do 30°/o

Exixen para as explotacións·galegas a metade
da c1.1ota de leite extraordinária co_ncedida pola ·UE
-0.

Ao fío do anúncio do
Ministério a secretária
xeral do SLG, Lídia
Senra, explica que á
hora de proceder a
distribución
das
550.000 toneladas de
cuota procedentes da
Reforma da OCM do
leite é imprescindíbel
ter en conta "o número
de explotacións existentes para garantir o
mantemento do·s postas de traballo directos
e indirectos que o leite
xenera no país" e que
"non se pode estabelecer nengun límite por
debaixo para permitilles acadar un nível de
produción que as faga
viábeis". Engade que
para estabelecer os
critérios de reparto o Executivo
ten que ter en conta "o déficit
crómico de cuota" ao que están
sometidas as explotacións galegas e "que o sector lácteo

P.B.

A Galiza poderialle corresponder ao redor do 30% das
550.000 toneladas adicionais
de leite asignadas por Bruselas para o Estado español pésie a que o exceso de produción para a campaña 1999-2000
no país pode superar,. segundo
informaron as indústrias lácteas, as 300.000 toneladas. A
cantidade rondará esta porcentaxe se o Ministério de Agricultura prima, tal e como ven de
anunciar, o critério de proporcionalidade, un baremo rexeitado polo SLG por que non satisface as necesidades básicas do séctor lácteo galego. O
2 de Setembro as organizacións agrárias negociaran unha proposta de reparto para
apresentar ao Govemo central.
Até o momento o Ministério de
Agricultura non confirmou o critério que vai utilizar para repartir as 550.000 toneladas deleite
adicionais asignadas por Bruse1as para o Estado español no
marco da Axenda 2000. Sen
embargo o Executivo xa recoñeceu que vai ter en conta unha
resolución aprobada no Congreso no mes de Xuño na que se
insta ao Govemo a repartir esta
cuota "dando especial peso ao
factor de proporcionalidade".
Segundo este critério a Galiza
corresponderialle ao redor do 30
% do total e non a metade da
cuota extra tal e como teñen reclamado os produtores.
De feito na Mesa sectorial celebrada o Mércores 25 de Agosto
as indústrias lácteas sinalaban
que o exceso de produción láctea para a campaña 1999-2000

pode chegar ás 300.000 toneladas -o que suporia unha multa
de 18.000 millóns- ou incluso
sumar 550.000 se se contabiliza
o leite "en negro".

ademais de ser o sector punteiro da economia agrária e tamén
un sector extratéxico para a nasa economía".

É por iso que o SLG instou ao
Conselleiro de Agricultura a reaccionar con firmeza fronte a
.utilización do critério de proporcionalidade. Ao tempo, na reunión que se vai celebrar o Xoves 2 de Setembro, as organizacións agrárias intentarán chegar
a unha proposta de reparto consesuada que teña en conta as
necesidades do séctor lácteo
galega para que sexa asumida
pala Consellaria de Agricultura e
defendida ante o Ministério.
A primeira reunión formal para debatir o reparto no Estado ~ele
brarase en Mérida o 20 de Setembro. Trátase dunha comisión sectorial de agricultura na que participarán representantes do Governo central e autonómicos e na que
se vai debatir a distribución de todos os incrementos da PAC .•

Supertaxa pola última campaña
do pero a sua cuota só equivale
a terceira parte do total. Neste
sentido o SLG xa anúnciou a
sua oposición a que os gadeiros
galegas, os máis prexudicados,
teñan que abonar a multa. O
SLG sinala que o pago da supertaxa suporia o peche de moitas explotacións e exixe que a
Xunta asuma responsabilidades
e evite que a sanción recaiga no
sector. Ao tempo denúncian a
utilización eleitoraJ da supertaxa.
"Cando Loyola de Palacio era
ministra de Agricultura garantí u

Namentras se debate o reparto
de cuota e:xtraordinária asignada
por Bruselas no marco da Axenda 2000, o Ministério de Agricultura ven de anunciar que durante a última campaña, 1998/99,
as explotacións lácteas no Estado español superaron en 40.450
toneladas o límite imposto para
a produción. A multa ascenderia
asi a uns 2400 millóns de pesetas, dos que Galiza teria que pagar aproximadamente dous tércios (1600 millóns), porque produce a metade do leite do Esta-
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que non ia haber supertaxa e
unha vez pasadas as eleicións
queren facela efectiva", explicou
Lídia Senra, a sua secretária xeral. Ao fio este sindicato instou
aos Governos central e autonómico a que se adiante o cómputo das 550.000 toneladas, a
que se estabeleza un periodo libre de multa até a que as explotacións acaden a média europea (150.000 quilos por explotación) e a que se devolva
todo o diñeiro que poida ser retido", tal e como prometeron por

. ~

Revista do verán
O dad dos últimos días remachan na tese
cofíecida que reza aquelo de que o que e bon
para a economía real é mao para a Bolsa. A
finais de Agosto unha chea de dados macroec nómico arredor do mundo falan das pésimas horas que sofre a economia especulativa
en relación directamente ·proporcional á
mellora do entorno económico.
Os especuladores franceses respostaron o
martes a un bon dado sobre o desemprego
cunha baixa xeralizada dos índices bursátiles.
Na capital da especulación (Wall Stret) reaccionaron á baixa coa suba da rendabilidade
dos bonos do tesauro americano (6,1 %) e coa
notícia de que a suba dos tipos de xuro non
erosionou a .confianza dos consumidores nen
ralentizou o ritmo de produción das fábricas.
Os analistas bursátiles láianse arredor do globo. Cunde a idea nos parqués de que os bons
tempos remataron. E a renda fixa, que sube
pouco pero regularmente, é a culpábel do
cámbio de rumo dos investidores.

As bolsas españolas so&en semellantes medos.
En oito meses, a rendabilidade está en negativo e no que resta do ano non se esperan maiores alegrías. No caso español, ao estar perto
dunhas eleidóns xerais, os investidores comportaranse con máis conservadurismo.

En resumo, os parqués de Europa, Estados
Unidos, Latinoamérica e Ásia latexan á
babea.
No panorama global de finais de verán salientan tamén outras navidades. O prezo do
petróleo cru acadou os
níveis máis altos desde
o 97. O cru marcador
Brent (do Mar do Norte) chegaba o último
dia de Agosto a 21 ,3
dólares. A decisión de
Venezuela, Arábia
Saudi e México de non
incrementar a produción até Marzo do
2000 fixo repontar os
prezos do petróleo. A
estratéxia alentada por
Venezuela e Arábia
Saudi consiste en esperar á redución dos stocks de cru acumulados
. polos países ricos na última década. Nas publicacións especializadas debátese xa sobre a
posibilidade de que o petróleo poda chegar o
ano que ven até os 30 dólares por barril.

palle fundamentalmente o problema do de,
semprego (4,9%) histórico. A rece ita xaponesa para afrontar o desemprego será un,
ha inxección de fundos públicos nos próximos meses: Tan só no mes pasado, o governo anunciara un orzamento de 5.000 millóns de dólares para a
loita contra o paro. O
\esultado disto foi a
paralisación de crecimento do desemprego
e un reponte do PIB
que ainda está por
medirse. O Governo
xaponés move-se coa
tese de que a recuperación dos níveis de
consumo é crucial para a recuperación económica. Por iso fai
énfase na loita contra
o desemprego.

'Os analistas bursátile~
láianse arredor
do globo. Cunde a idea
.nos parqués de que os
bons tempos remataron"

No que se refire á crise asiática, os indicadores apontan a que a economía xaponesa
tocou fundo. _A.o Govemo xaponés preocú,

E por último, a crise política, rusa non deixa de
surprender con novos escándalos. Tras a escandalosa relación de Ieltsin coa máfia, o branqueo
de cartas e o desvio de fundos, o FMI ven de
denunciar que o banco central ruso minteu no
96 sobre o estado da reservas e que as estafas ru,,
sas a organismos multilaterais poderian superar
os 15 mil millóns de dólares.•

Loyola de Palacio
non fixa data para a alta
velocidade ferroviária
A futura comisária europea
para os Transportes e para a
Política Rexional negouse a
precisar unha data para a
chegada do tren de alta
velocidade á Galiza. Ante unha
pergunta do deputado do BNG
Camilo Nogueira, de Palácio
escudouse nas dificuldades
orográficas e financeiras para
eludir calquera compromiso.
Unicamente se referiu á
vontade do Governo español
de que este tipo de tren
chegue algun día a Galiza pero
sen saberse moi ben cando.
Nogueira pediulle a de Pálácio
que Galiza contase con alta
velocidade antes do 201 O pois
se non afondariase a distáncia
económica co resto de.Europa.
Os territórios da rexión
atlántica peninsular, de 17
millóns de habitantes, están,
segundo Nogueita,
"marxinados na reaJidade e
nos proxectos da Unión
Europea".+

A unión de Pryca e

de Continente ameaza
os pequenos fomecedores
A fusión dos distruidores
franceses Carrefour,
proprietário de Pryca, e
Promodés, dono de
Champion, Continente e Día,
provoca inquietude no
mercado galego. O novo
grupo multiplica a sua forza
negociadora cos
fornecedores de xeito que
contará con máis
posibilidades de .
impoñerlles o seu prezo.
Desta maneira poderá facer
crebar os fornecedores que
non poidan asumir as suas
esixéncias. En Galiza este
perigo agudízase polo
pequeno tamaño dos
produtqres. Se ben é cerio
que a mvel galego o novo
consórcio .está por detrás
de Gadisa, cómpre ter en
conta que a multinacionál
ten os recursos próprios
dun xi gante mundial.•

Onovo consello
dé Caixavigo e Ourense
terá 30 persoas ·
A nova caixa do Sul, integrada
por Caixavigo e Caixa ·
Ourense, á espera da fusión
definitiva tamén con Caixa
Pontevedra en Xuño do 2000,
conta xa cun novo consello de
administración, composto por
30 persoas. Esta nova
directiva e$1ará presidida por
Xúlio .Femández Gaiosc
(Caixavigo) e codirixida por
Ramón Cornejo (Caixavigo) e
Manuel Bermúdez (Caixa
Ourense).
Na sua primeira reunión,
repasou as cantas da nova
entidade, que conta con
90.000 millóns de pesetas en
recursos próprios e deulle luz
verde
á unificación dos sistemas
informáticos, catálogos de
produtos e salários dos
empregados. +
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Marcos Serrano,
peza fundamental dentro da equipa ONCE

AVolta ciclista a España
.intenta recuperar o sacrificio
-0- CÉSAR LORENZO GIL

A Volta ciclista a España deste ano, que comeza o vindeiro 4
de Setembro en Múrcia, ten dua.s características que .a fan
moi atractiva para os afeizoados a este deporte. Por unha
banda, acudirán vários dos mellores corredores internacionais, como o suízo Alex Zülle, o alemán Jan Ulrich, o francés Laurent Jalabert, o basco Abraham Olano, o galego Marcos Serrano e os españois Fernando Escartín e José Maria
Jiménez e pola outra, esta Volta 99 conta cun aliciente deportivo descoñecido até este ano, o Porto de montaña de Angliru, en Astúries, toda ünha proba de resisténcia para os escaladores.
As ruas
_ primeira
loxo de
. quecerá

de Múrcia acollerán a
etapa, unha contrarreseis quilómetros que
o ambiente. para as 21

etapas restantes que este ano
van exixir dos corredores un
grande esforzo. Esta volta terá
nove etapas de alta montaña,

fronte ás 1O de chaira, o que supón unha grande vantaxe para
os escaladores fronte aos rodadores, que terán que xogar as
suas posibilidades nas duas
contrarreloxos que hai, ademais
da de Múrcia (urJha en Salamanca e outra en Avila).
A grande calidade do percorrido
animou ás grandes equipas a
traer á Península as suas mellares estrelas. Só fallarán Marco
Pantan·i, que segue afastado das
estradas logo de ser descalificado do Giro de ltália por exceso
de glóbulos vermellos, e o gaña-

Femando Escal'ltin
parte como favorito
polo suo capaciade
de e1fono.

dor no Tour de Fráncia, Lance
Armstrong, canso ainda de máis
como para facerlle fronte a un
esforzo tan grande como este.
Entre os favoritos estarán o donostiarra Abrahan Olano, gañador
na edición do ano pasado, que
conta coa eiva de non ser un excelente corredor de alta montaña,
o que lle vai provocar certos problemas. Como alternativa, a ONCE conta co francés Laurent Jalabert, que está xa recuperado da
grave caída que sofreu na Volta a
Castela hai un mes, mellor preparado para encarar as etapas que
rematen en alto. A equipa Banesto conta con dous homes clave
nesta Volta, o suízo Alex Zülle,
que se fixo co maillot amarelo hai
dous anos e José Maria Jiménez,
"El Chaba", todo un especialista
escalador que despontou diante
do mundo ciclista hai xustamente
un ano, nesta mesma cita. Pero o
corredor máis motivado é Femando Escartín. O galego Álvaro Pino, director da equipa Kelme na
que corre o aragonés, é o que
mellar estudou cada unha das
etapas e o que conta cun plantel
máis axeitado para converter a
Escartín, un loitador nato, que sofre cada vez que sobe á bicicleta,
no vencedor desta carreira. O veterano ciclista de Biescas sabe
que esta é a sua derradeira oportu nidade para obter un sonado
triunfo nunha proba de elite e sabe que está preparado para conseguilo, logo do seu bon traballo
no Tour.
A canteira ciclista galega estará
representada por dous' corredores. Na equipa Kelme estará
Xosé Anxo Vida! e na ONCE,
Marcos Serrano, flamante gañador da Vo/ta a Galiza e peza fundamental na sua equipa. Serrano
é un corredor moi importante dentro do esquema do director Manolo Saiz, polas suas excelentes características para as subidas e a
sua vontade de loita en benefício
dos líderes naturais, á espera de
que lle chegue a sua oportunidade e poida demostrar todo o seu
valor como xefe de filas.

Galiza, ignorada.
Astúries, a estrela
Galiza volverá ollar desde o lonxe
esta edición da Volta, unha vez
que o Xacobeo 99 non patrocinou
a proba, cousa que fixera no Ano
Santo do 93, cando o suízo Tony

Rominger se impuxo con claridade e sorriu vestido de amarelo en
plena Praza do Obradoiro. Nesta
ocasión, o espectáculo do ciclismo estará tora do país, ainda que
moi perto, en Astúries.
A oitava etapa vai unir a cidade
de León e o Atto do Angliru, na
localidade asturiana de Riosa.
Este porto de montaña, cun desnivel médio do 13 por cento, era
descoñecido para o mundo do ciclismo profesional. A sua inclusión nesta edición da Volta ten
unha história curiosa. A primeiros
deste ano, ciclistas escaladores,
como "El Chaba" Jiménez queixáronse publicamente da pouca
exixéncia das etapas de montaña da Volta a España e pediulle
á organización "novos desafíos
que lle desen máis emoción a un
deporte cada vez máis afastado
da xente". Logo de ler estas declaracións, un traballador cego
da ONCE, Miguel Prieto, envioulle a Unipublic, empresa organizadora desta carreira, detallada
información sobre o Alto do Ang liru, que foi inspeccionado por
técnicos especializados e bautizado como o "Mortírolo asturiano", en referéncia ao famoso porto italiano. Desde aquela, o Angliru converteuse na meta de
moitas peregrinacións ciclistas,
ansiosas por descubriren esta
xoia que acada nalgunhas rampas un 22 por canto de desnivel.
A outra etapa rafña da Volta vai
unir a localidade catalana de Sort
coa estación invernal andorrana
de Arcalis, nun percorrido que terá un 46 por canto de suba contfnua e que pode facer estragos
entre o pelotón. Ademais, haberá
outras tres chegadas en alto, Plá
de Beret, Rassos de Reguera e
Abrantos, o· que confirma a dificuldade da proba.
Esta Volta ten unha esixéncia
nada doada. Debe recuperar definitivamente o valor do ciclismo
e afastalo por fin dos escándalos
e das contínuas acusacións de
dopaxe. Se Lance Armstrong .
conseguiu darlle azos aos afeizoados, gañando con claridade a
pesar dos seus pasados problemas de saúde, o vencedor da cita peninsular ha ser un corredor
sacrificado e loitador que pelexe
até o final subindo e descendo a
montaña rusa que a organización deseñou para maior glória
do deporte e do espectáculo.•
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Xulgados, administracións públicas eempresas son os máximos usuários

Otelegrama segue·sendo

a única comunicación válida diante da lei
xente para con este meio de comunicación, senón que o próprio
telégrafo avanzou ao par que as
demais tecnoloxias e acabou por
fenecer. Hoxendia, as comunicacións chamadas "telegráficas"
fanse por médio do télex, unha
canle telefónica especial que
transmite as mensaxes baixo as
pautas informáticas, de xeito que
agora os funcionários de Telégrafos non pulsan aquel pequeno dispositivo que-convertía as
letras en sons do código Morse,
senón que teclean a mensaxe
nun programa de computador,
como se dun correo electrónico
se tratase. Este sistema é o mesmo que utiliza-n tamen as axencias de información, que utilizan
maiores liñas por teren que enviar mellar información.

-0- CÉSAR LORENZO GIL

Na era das telecomunicacións,
onde o fenómeno do fax e do
correo electrónico conseguiu
transmitir inmediatamente información entre calquera ponto do planeta, o telegrama segue gardando o seu posto privilexiado nas oficinas postais.
Ainda que mudou a sua tecnoloxia e os seus usuários,
segue sendo o único sistema
comunicativo que ten valor
de documento perante a lei.
Lonxe queda xa aquel ano de
1843, cando Samuel Morse inventou o primeiro telégrafo eléctrico que conseguia enviar mensaxes cifradas nun código ao través dunha liña mediante un codificador, que eran decodificadas á
sua chegada por un operador. A
aparición do telegrama revolucionou a información en todo o Occidente e nas florecentes colónias
que as poténci~ europe~s estaban criando en Africa e Asia Na
conquista do Oeste dos Estados
Unidos, os colonos europeus utilizárono como arma eficaz de comunicación e calquera povoado
perdido de Colorado ou Nevada
contaba cunha estación telegráfica, que emitia e recebia constantemente mensaxes da fronte
da guerra contra os indíxenas.
Durante a Guerra de Secesión
norteamericana, o telégrafo pasou a ser o principal instrumento
dos xornalistas destacados no
conflito, que enviaban os movementos dos exércitos e as derrotas ou vitórias coa axuda dun
operador de telégrafos , que
transcribia as sucintas frases de
cada un dos telegramas. Foi daquela cando se impuxo o telegrama curto e sintético, por mor das
dificuldades de transmisión e se
foi configurando unha linguaxe
específicamente telegráfica, con
moito ponto seguido (stop) e frases sintacticamente ambíguas.
O telegrama foi o rei das comunicación en todo o mundo até a
chegada do teléfono e entrou en
definitivo desuso entre a maioria
da povoación coa invención do
fax e a internet, que conseguen
maior calidade e cantidade de
información escrita transmitida a
menor prezo. Pero seguiu contando con moita implantación
polo mesmo motivo que ainda
hoxe perdura e se segue usando. O telegrama ten validez legal a todos os efectos e a sua
entrega sempre está asegurada,
porque queda unha cópia para o
remitente, outra para a oficina
emisora e outra para a oficina
receptora. Por este motivo, os
máximos usuários actualmente
son os xulgados, que comunican todas as citacións e avisos
ao través deste meio; administracións públicas, para dar canta
dun aprobado nunha oposición
ou o mandato para integrarse
nun posta de traballo e empresas privadas, que cantan ca telegrama para notificar despidos,
ascensos, prémios e outras comunicacións que non poden
perderse polo camiñ.o..

A recepción das mensaxes é
automática e a tardanza da entrega depende da magnitude da
estación que debe facelo. En
Galiza, só as cidades importantes fan reparto de telegramas
todos o dias, agás os Domingos, de mañá e tarde, polo que
os envíos ao rural se poden demorar dous dias, como máximo.

Samuel F.B. Morse inventor da lingüaxe coñecida polo seu apelido.

Entre os particulares, o telegrama só ten sítio para facer comunicacións solemnes e rituais. Segundo Xosé Manuel Paz, xefe
de explotación do Servizo de
Correos de Pontevedra, "nas
vésperas do Nadal, de San Xosé
ou de San Xoán, fórmanse colas
ao pé do mostrador telegráfico".
Ademais, segue sendo a forma
máis utilizada para darlle o pésame á família dun falecido cando
non se pode acudir a un enterro

e para saudar as amizades cando receben algunha boa nova.
Ultimamente, parece que os
máis novos procuran no telegrama algo de romantismo clásico e
xa son bastantes os que converten as tres liñas sintéticas nunha
apartada declaración de amor.

Xa non hai Morse
nen telégrafo
Non só mudaron os costumes da

Poñer un telegrama custa actualmente 350 pesetas fixas
máis 11 pesetas por cada palabra incluída. Segundo Paz, as
oficinas de telégrafos galegas
están enviando ao redor de
3.000 telegramas diariamente,
unha cifra moi por debaixo dos
máis de cen mil que se entregaban nos anos 60. Ainda que a
máxia do telégrafo só poida verse xa nos filmes clásicos e nas
hemerotecas, poucos sol') os
que poden resistirse a enviar algunha vez unha menxase críptica que faga lembrar ás palabras
da Sibila de Cumas. +
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Coches oficiais,
.
v1axes
privadas
Novecentos cincuenta millóns
de pesetas anuais é o que custa
manter o parque móbil da Xun,
ta. Hai que cubrir os gastos de
combustíbel, peaxes, salários de
conductores, dietas, mantemen,
to mecánico .e adquisición de

novos veículos. Perto de un cen,
reintegrados os portes cando es,
to están aparcados cada mañán
timen rematar a xomada- ", din.
nas. instalacións de San Caetano
e outro cento repartido polas de, - Directores xerais; subdirecto~es
legacións províncias das cohse,
e delegados provinciais gozan
Jlarias e 'por outroi' organismos . des te uso Ció-coche oficial -para
como o Sergas, -Consdfo Gale,
ser tran~portados a casa.-· Na
go de Contas, Consello Econó, · central nacionalista xustifican
mico e Social, etc.
este_uso ._ paq o . presidente da
Xunta e para os concelleiros
O que formula a CIG,Adminis,
pero non -para o resto dos altos
tración é unha protesta baseada _cargos cando non se trata' dun,
en que a metade deste orzatnen,
ha viaxe oficial. "A poucos nú,
to destinado ao parque móbil
meros que se fagan resulta evi,
vaise en viaxes que non son ofi,
dente que ao§ -cidadáns sairía:
ciais. "O carrexo de altos cargos,
nos máis barato que fosen en
maiormente desde San Cateano
taxi a traballar que soportar o
as suas casas, convírtese nunha
custe anual do desmesurado
viaxe de ida e volta que supón
parque automobilístico ao ser,
un desprazamento que debería
vizo dos altos cargos da Xunta",
ser efectuado polos interesados
sinalan. T amén engaden que,
mália exisitir unha orde do Par,·
cos seus meios próprios e non
dispondo de coche oficial, enga,
lamento que obriga a rotular os
veículos cos anagramas das
díndose unha dispoñibilidade
consellarias, a maioria dos co,
horária do persoal conductor
ches que transportan aos altos
durante as 24 horas do dia e con
cargos non o teñen, "o que fai
traxectos duplicados-os conduc,
que a utilización camufladas te,
tares van desde Santiago para
ña máis facilidades e pasar de,
recoller nos seus domicilios por
sapercibidos cando o uso non
toda Galiza aos altos cargos e
ten xustificación oficial".•
fan de vado o regreso unha vez

Xúlia Vaquero obtén
o sexto posto nos 5.000
metros nos Mundiais
A atleta da Guarda, Xúlia
Vaquero, actual mellar
marca española nas
distáncias de 5.000 e 10.000
metros, foi sexta na final dos
5.000 metros dos Mundiais
de Sevilla, que se disputou o
pasado 27 de Agosto. Oeste
xeito, Vaquero consegue,
sobre o tartán dunha cita
destas características, a sua
mellar posición. Este posta
cobre as expectativas máis
optimistas sobre a actuación
da galega, que arrastra unha
lesión grave que facia supor
que nen sequera poderia
chegar a correr na capital
andaluza. Na carreira na
que a galega empregou
14:56.00, a vencedora final
foi a romena Gabriela
Szabo, seguida de Zahra
Ouaziz, de Marrocos e de
Aielech Worku, de Etiopia: +

As asociacións viciñais
debaten as solucións pal'CI
a contaminación acústica
Celébrase agora, no mes
de Setembro, o congreso
da Confederación de
Asociacións de Viciños de
Galicia en Ourense, que
vai ter como tema
monográfico a
contaminación acústica.
Entenden as asociacións
viciñais que o ruído das
. cidades afecta
directamente á calidade de·
vida e á saude das
persoas, e que as
reunións dos colectivos
de viciños son un paso
máis para avanzar nas
propostas. No caso de
Ourense, o pleno
municipal ·considero u que
o caso vello é unha zona
saturada de ruidos. Os
obxectivos desta reunión
na cidade das Burgas son
acordar propostas que
sirvan para apresentar nas
diferentes
administracións. •

AFeira do Moble analisa
os usos da 'polemica
madeira' de eucalipto
Comezou a Feira do Moble
de Galicia o Mércores 1 de
Setembro na Estrada, que
inclue na sua programación
unha xornada sobre a
transformación da madeira o
7 de Setembro. Nesta
xornada quere facerse unha
análise das posibilidades que
· oferece o eucalipto "unha
madeira tan polémica como
abondante en Galicia".
Segundo a organización da
feira, a madeira do eucalipto
será o cerne destas
xornadas nas que se
pretende dar un paso máis
investigando novas
aproveitamentos máis alá
que a fabricación da pasta de
celulosa. Os responsábeis da
feira aseguran que, mália ter
un mercado garantido coa
pasta de papel, a tonalidade
clara do eucalipto branca
"facilita a aplicación de
acabados decorativos". +
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A POUCOS , DIÁS DOS ;JV-. ENCONTROS DE

. ~BitAQOS 'EN_· RIANXÓ· QUER,EM:OS ''R~FLEXÍO,

EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS CELE,

NAR SOBRE O ESTADO NO QUE SE MOVE

sociedade, e no falou de mar rnái~ que pa, '
Foi o encontro rianxeiro un espello onde
ra anunciar ( ollo!) que o Museu Massó
ficaron reflectidas as actuais luces' e som,
non voltaria a ser aberto como tal, por
bras do tecido asociativo que, desde o co,
mezo dos anos 90, servfü de alicerce para
non curnprir as instalacións os requisitos
mínimos, e para, diante dos cada vez máis
que o interese polo estado e o futuro do
extendidos xumores de masiva expolia,
noso património marítimo, rebordase pe,
ción, presentar presuntas probas fotográfi,
quenos círculos intelectuais e recalara
modestamente en certas zonas da beira,
cas de que as coleccións ali depositadas
non sufriran nengunha merma .... , non
mar galega. O repaso ao número de em,
merecen outra consideración.
barcacións abarloadas no peirao e ás suas
características,. é, consideramos, significa,
tivo no tocante ao relativo estancamento
Tamén, a falla tanto de iniciativa como
da recuperación de embarcacións tradi,
de capacidade por par~e do movimento
cionais, sobre todo de un ano a esta parte.
asociativo no tocante a propor activida,
Asi, o ·n úmero de barcos asistentes foi
des directamente vencelladas coa cultura
praticamente idéntico aoque en 1997 es,
marítima (estarnos a pensar, por exemplo,
rivera presente no III Encontro celebrado
en concursos de manobras e de habilidade
en Ogrobe, o cal tamén pode ter unha
mariñeira, ou nas pro,
postas cinematográfi,
lectura positiva tendo en conta a crise da
FGCM; mais, fora da enxurrada de domas
cas, audiovisuais e li,
"polveiras", houbo poucas novid,pdes refe,
terárias relacionadas
ridas a outras tipoloxias. Poucas pero bo,
co mar), puido influír
as, certamente: deixando a parte a goleta
en que a organización,
no seu defecto, incluí,
"Valle lndán", readaptadél: por iniciativa
privada, anotamos o fermoso galeón •da
ra no programa práti,
Asociación "Bourean:te" de Poio; a game,
cas náufico,recreati,
la guardesa de Sodináutica de Vigo; a . vas que, ao noso modo
traiñeira de competición restaurada pola
de ver, nada teñen
· Asociación de Mariñeiros de Bouzas; e,
que ver cunha Festa
naturalmente, a lancha xeiteira construí,
das Tradicións Mari,
da pola Escola,Obradoiro rianxeira e mo,
ñeiras e un Encontro
de Embarcaéións T ra,
llada pola sal~eira por vez primeira no
· transcurso do Encontro. Pero quizais ain,
dicionais. En absoluto
da foi máis preocupante que a carestía de
estamos en contra de
tripulacións, se cadra consecuéncia da
integ~ar neste tipo de
própria febleza actual das asociacións, im,
manifestacións inicia,
pedira a navegación da lancha "Nova
tivas de turismo náuti,
Mariña", para nós o emblema do moví,
co, representadas moi
mento de recuperación da vela tradicio,
dignamente en Rían,
nal na Galiza, e a participación dalgunha
xo nas xeiras da goleta
que outra embarcación con base en Ogro,
"Valle Inclán", pero
be e Coruxo. ·
sempre coa copdición
de que se teña en .con,
Continuando co mesmo rumbo, entende,
ta a transmisión dos valores que ese "ou,
mos que .a auséncia dun rnovimento aso,
tro" tipo de navegación que é a vela tra,
dativo suficientemente estruturado, im,
dicional, atesoura.
plantado e con plena consciéncia da com,
patibilidade entre o disfrute da navega,
• UNHA NOVA VIDA PARA A FGCM?
ci_ón coa necesária proxección cultural
Entre cervexa e cervexa na Alameda
que ten -toda revitalización do patrirríónio
rianxeira, coincidíamos con outros com,
marítimo, influíu dun xeito negativo no
pañeiros e compáñeiras de diversas aso,
desenvolvirnento dalgunha das ºactivida,
ciacións na sensaci9n que en rnoitas de,
des previstas no Encontro. Referírnonos
las se ten de atonía e soedade, desde que
concretamente á mesa redonda sobre
o nexo qu_e, mal que ben representaba a
"Educación ambiental e patrirnónio rnarí,
FGCM, deixou de funcionar. En boa par,
timo", á que non foi convidada a partici,
te dos colectivos, o mal menor neste pe,
par nengunha persoa vencellada ao aso,
ríodo foi unha dedicación exclusiva ás
ciacionismo cidadán e a outros colectivos
regatas nun ámbito máis ou menos local
de divulgación da cultura marítima e edu,
ou ao disfrute individual da navegación;
cación médio ambiental. Supoñernos que
a outros grupos de nova criación, foilles
o esquecimento ten que ver coa falla de
irnposíbel acceder ás experiéncias prece,
interlocución que a creba da FGCM está
dentes e asi tirar as suas próprias conclu,
a carrexar ao tecido asociativo, pero ain,
sións; ao cabo, nalguns casos, o siléncio
da asi non vemos xustificación para que o
ten sido Cáseque absoluto. Resulta sinto,
discurso hipócrita do Subdirector Xeral
mático, que a decisión da-· Conselleria de
de Património Cultural non rivera con,
Pesca de non incluír no seu presuposto
trapeso. E ernpregamos conscientemente
do ano 1999 cantidade algunha para re,
tal cualificativo, porque unha instaáncia
cuperar embarcacións,, non teña xenera,
que non ten gastado chica na conserva,
do a máis mínima protesta pública; e ou, ·
ción e recuperación do património marí,
tro tanto cabe dicer das dificuldades que
timo; porque uns responsábeis, que mes,
atopan algunhas asociacións para aplicar
mo tiveron o descaro de conceder, diante
a normativa recenternente aprobada que,
dos fuciños do director da Aula Etnográfi,
afortunadamente, permite salvar do des,
ca do Mar de Vigo, cinco millóns de pese,
pece aquelas ernbarcacións adicadas á
tas para media hora de concerto campa,
pesca que vaian quedando obsoletas, e
neiro en Santiago durante os fastos do
teñan interese cultural. T ampouco a pre,
Xacobeo, cando min-utos antes aquel es,
visión de ter que artellar fórmulas colee,
coitara a consabida roseira de boas pala,
tivas para enfrontar dun xeito menos gra,
bras con que se acompaña a toda negativa
voso, tanto a esixéncia de seguro a todas
de axuda; porque un Subdirector, que na
as embarcacións como o grave problema
sua penosa intervención botou a culpa da
do custo dos amarres nos futuros porros
desfeita do património e do seu entorno
deportivos, semella ter ocasionado máis
rnediarnbiental única e exclusivamente á
que conversas.

TAN:ro A-" TRANSM1s16N 'coMo

A.

soctA, ·-

e

uzAcióN DA NOSA CULTURA MARÍTIMA.

De seguro que moitos e moitas estaremos
de acordo en considerar que se a festa e a
navegación son insubstituíbeis, tamén o
son a obriga de transmitir o saber maríti,
mo ás novas xeracións artellando Escolas
de Vela; a conservación do património
marítimo en terra¡ a realización de inven,
tários dos diversos elementos que o con,
forman; a urxente tarefa de recoller a tra,
dición oral que desaparece con cada vello
mariñeiro; a defensa a ultranza da carpin,
taria de ribeira, da· velarla, etc; a posibili,
dade certa de desenvolver contactos, tan,
to con especialistas e investigadores, co,
mo con aqueles colectivos xemelgos que
actuan roáis aló dos nosos lindes; a nece,
sidade, como apontaba hai pouco Bemard
Cadoret, de asegurar a
edición dunha revista
marítima de ámbito
nacional, que recolla
as mil e unha activi,
dades que caracteriza,
ron e ainda caracteri,
zan á especial identi,
dade da beiramar de
Galiza; etc. E taro,
pouco se pode adiar
por máis tempo o im,
perativo de que as
asociacións, no seu
conxunto, dispoñan
de capacidade interlo,
cutora diante da Ad,
ministración para,
agora que ventan ares
de cámbio político
cara alternativas pro,
gresistas con visi9n de
país, meterlle man a
asuntos de interese
xeral como o Museu
do Mar de Alcabre, o
Museu Massó, ou a tentativa de ateigar á
mal chamada Costa da Morte de parques
eólicos.

'A Conselleria de

Pesca non incluíu no
seu presupost9 do ano
1999 cantidade
algunha para
recuperar
embarcacións"

xábel qué outros modelos hai para botar
man deles. O autor deste texto tan só co,
ñece dous: o libre xogo da iniciativa pri,
vada, e a tutelaxe por parte da Adminis,
tración. E nengun deles lle parece axeita,
do eiqui e agora: no primeiro caso, mália
que podan ser compatíbeis as actividades
das asociacións e as teimas individuais,
porque carécese dunha visión integral da
finalidade última de socializar o saber
vencellado ao mar; no segundo, porque o
tecido asociativo corre o perigo de ficar
desamparado diante do vaivén dos intere,
ses partidistas e do posibilismo próprio da
política institucional. Polo demais, e iso
pode ser aplicable a ambos modelos, cabe
ser realista e lembrar que nen o grao de
benestar nen a concepción do servizo pú,
·blico por parte da Administración na Ga,
liza, é semellante ao que impera nos paf,
ses nórdicos de Europa, que son as sacie,
dades avanzadas onde os devanditos mo,
delos teñen virtualidade.
Poderfase, pois, conclufr que non cabe
outra safda que afondar na consideración
de que o asociacionismo cidadán, diverso ,
coordenado e independente, debe conti,
nuar a ser o alicerce da conservación e re,
cuperación da nosa cultura marítima. Sen
que iso quera dicer, claro está, que se de,
han repetir os erras cometidos durante a
primeira xeira da FGCM e que ou tros
~entes (as diversas Administracións, cos
concellos e as instáncias dependentes de,
les á cabeza; colectivos ecoloxistas e de
educación ambiental¡ museus; entidades
privadas ... ) non teñan un especial prota,
gonismo nestas angueiras.
Consideramos que non estaria de m á i
iniciar un tempo de reflexión sobre o ro,
teiro percorrido polos diverso grupos ,
tanto no que se refire ao apartado de re,
cuperación das diver as tip loxi d em,
barcacións, como a sua cativa efectivida,
de á hora de encanar as inquedanzas qu
existen (o acontecido en Rianxo é
a
proba delo) na cidadania das localidades
do litoral, respeito das múltiple facian
da conservación e socialización d patri,
mónio marítimo. E, xa pos s, repen ar
papel xogado polos colectiv s e a FGCM
no artellamento do sucesivos Ene ntr
de embarcacións tradicionai , de m do
que a continuidade destes como elemento
decisivo para popularizar a cultura marf ti,
ma, non paralise o dia a dia da nqn me,
nos necesária función de dinamización
social que cada asociación ten no seu ámbito territorial ou sectorial. Por último,
haberia que replantexarse en qué medida
até odia de hoxe o lóxico referente local
de cada grupo, non ten escurecido a in,
dispensábel e enriquecedora visión de
conxunto. Se tras iste período de refle,
xión chegamos ao mesmo porto, se cadra
caberiá a posibilidade de comezar un pro,
ceso de refundación da FGCM que, de
xeito imprescindíbel, precisaría contar
cun tecido asociativo máis amplo que
noutrora, para asi asegura.rlle unha míni,
ma infraestrutura.

Segundo o noso parecer, a FGCM naufra,
gou porque a sua falla de estrutura, procJu,
to sen dúbida da febleza do movimento
asociativo no que se cimentaba, non foi
quén de resistir un desmandado roteiro de
eventos ( tivo que asegurar nada menos
que dous Encontros e a asisténcia a Brest
96, en algo máis de tres anos), a prevalén,
cia dunha·visión limitada ao disfrute da
navegación, e o localismo que ainda agro,
ma en cada recanto. Non obstante, no
tempo en que se mantivo vixente a consi,
deración do rnovirnento cidadán como
motor da recuperación da nosa imaxe ma,
rítima, o influxo· da Federación fíxose no,
tar, posto que coincidíu co período de
maior intensidade na recuperación de
ernbarcacións; artellou campañas prol
da carpintaria de ribeira e a modificación
da bárbara normativa que abrigaba a des,
truír vellas unidades pesqueiras; levou
adiante unha importante laboura de con,
ciención, mediante exposicións e artigos
en revistas e xomais, da necesidade de
preservar e potenciar a nosa cultura marí,
tima; alentou diversas publicacións; esta,
beleceu o contacto entre as Rías do Norte
e as do Sul; propicio,µ relacións estábeis
con diversas instán as e colectivos do
Norte de Portugal; e anirnou, dentro das
suas posibilidades, o intercámbio de expe,
rieéncias entre os diversos colectivos e a
constitución de novas asociacións.

A ideia xa está, coma unha embarcación
recuperada, botada ao mar. Agora, as aso,
ciacións teñen a palabra e o empuxe. Pola
nosa banda, desexamos que o espírito
afouto e construtivo de Rianxo alente a
todos e a todas.+

Seria lícito preguntamos, se partimos da
base de que a situación actual non é dese,

DIONlSIO PEREIRA é membro
do Grupo Etnográfico Mascato.
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As eleicións catalanas convocadas para o 17 de.Qutübro
.

OPSOE incorporarase
ao Govemo ele Aberchán
-en Melilla -

,

Puiol enfróntase a unha ·etapa
de novos pactos ante a presiOn de.Mar-Qgoll

Coalición por Melilla, o
Partido Independiente de
Mefilla e o PSOE formarán
Governo na colónia norteafricana se prosperan os
contactos iniciados entre as
tres formacións. Todos dan
por feíta esta posibilidade, co
cal o PP veria frustrada a
sua iniciativa de colocar á
frente da cidade ao direitista
Juan José lmbroda, da
Unión do Pavo Melillense. A
UPM ó ten tres
representantes, fr~nte aos
cinco da CPM de Aberchán.
Mália esta diferéncia, o PP
no seu día apoiara a
lmbroda, forzando a
Aberchán a un pacto ca GIL,
acordo que non foi tal e que
o próprio Aberchán rematou
por desbotar. •

. . XAN CARBALLA

Nengun inquérito aponta a
que Jordi Pujol poda perder
as eleicións ao parlament catalán do vindeiro 17 de Outubro. Pero a oferta de Pasqual
Maragall, que se apresenta co
aval da xestión de Barcelona
xunto con Iniciativa per Catalunya, poderia deixar en mans
de Esquerra Republicana a
decisión sobre quen governará Catalunya até o ano 2003.
Jordi Pujol anunciou desde o
Pico Aneto a convocatória de
eleicións. A anécdota foi explotada cruamente nas tertúlias
pero non deixa de ser un remedo do debate político que se
dará nas próximas semanas ,
ante unha alternativa como a
de Maragall que se plantexa
sen grandes ideas-forza , máis
alá do aval xestionador do concello, tendo bo coidado de non
mentar as Olimpiadas para non
ser acusado de sectarismo
acaparador. Pero o diapasón
dos seus ataques a Pujol, cando menos na pre-campaña ,
cínxense a dicer que "Pujo! xa
fixo bastante" ou que "chegou
o momento do cámbio".
Pujo! pala sua banda evitou ,
coa antecipación en poucos
meses das eleicións, submeterse a un debate parlamentar
no que alguns dos seus consellers cuestionados podían converters e no seu calcañar de
Aquiles , entre eles o democristián lgnasi Farreres , que ben
pala contra sae abandeirando
a simbólica suba de pensións
que ven de anunciarse como
parte do debate preeleitoral catalán e do Estado.

Un panorama equilibrado
A mes e médio da cita coas urnas o panorama das cinco forzas en xogo aparece xa definid o, ainda sen que falten as
convulsións internas . Convergéncia i Unió definirá nos próximos días as súas listas -un
labor no que Pujol exerce de
demiurgo- tendo que resolverse vários vectores de forza: a
pugna Unió/Convergencia, na
que Durán i Lleida non vai
exercer especial presión, admiti ndo ser relegado ao posta
séptimo de Barcelona; a renovación interna das caras; a
pugna entre os secretários xeral e de organización de Convergencia -Pere Esteve e Felip
Puig- e a necesidade de canear a preséncia daqueles elementos tocados por unha xestión moi criticada ou mesmo luxados pola mancha de piche
que extendeu Javier de la Rosa pota política catalana. Para
moitos haberá sorpresas nas
listas.
No caso de Maragall, unha vez
desbotado o apresentarse sen
as siglas PSC (falouse de empregar o nome Els Cidadáns
de Catalunya), terá que dar
acomodo na tarxeta eleitoral ás
denominacións Els Verds e ta-

Chaves anúncia
as autonómicas
andaluzas
a partir de Xaneiro

Pujol, na fotografia, ten amplas posibmdades de resistir o emp uxe de Maragall.

mén Iniciativa per Catalunya. O
partido de Rafael Ribó decidiu
non apresentarse só nas circunscripcións de Girona, Lleida
e Tarragona, para darlle valor
aos seus votos , descoñecéndose se terá un programa comu n co PSC e mesmo se lle
cederá postas de saida nas listas, unha vez contemplada a
nefasta experiéncia de Galiza.
Nas listas tamén poden xerar-

B.

se tensións, ainda que se canta coa experiéncia de Narcís
Serra que ten man en todos os
sectores. Ademais Maragall
conta co apoio público de Pilar
Rahola, a dirixente do Partit
per la Independencia, que non
se apresenta á contenda, mentres Angel Colom mostrou a
sua preferéncia por Pujol.
Esquerra Republicana, que na
L\\E

A negociación segue adiante
en Euskadi
As últimas declaracións sobre o proceso de pacificación en Euskadi,
(Govemo central, ETA, PNV, Govemo Basca, EH, EA, Elkarrri.... ),
non son máis que puxas por marcar o tempus político que a cada quen lle
interese nun proceso lento e difícil. Desde Madrid, Aznar teima en ren,
tabilizar políticamente tanto o próprio proceso negociador como a fi.r,
meza represiva. Culpa a ETA de non querer negociar co Govemo, di,
fundindo que non acudiron á segunda reunión programada. ETA non
s6 se nega a servirlle de escada eleitoral ao PP, senón que manifesta non
estar disposta a ser usada como simples moeda de troco, demandándolle
a Aznar seriedade e sustáncia nas propostas. Ao mesmo tempo, sectores
abertzales móstranse a cada máis descontentos coa lentitude do proceso
pacificador, sen que a dirección política de EH poda controlar unha di,
námica xuvenil que, moitas veces, se agrupou xunto ao nacionalismo
polo puro interese de darse cobertura. ETA tamén culpa, con inusitada
celeridade, a sectores do PNV de obstaculizar os avances que se tiñan
marcado co pacto de Lizarra para impor unha dinámica própria en Eus,
kadi. As diferéncias existentes nas fileiras peneuvistas non impiden dei,
xarlle claro a ETA que é o PNV quen vai marcar a dinámica e que se,
rán eles os que terán que adaptarse. Nesta dinámica están os contactos
do leherulakari Ibarretxe para conseguir un novo foro de discusión no
que estean PP e PSOE. Pero estes partidos o que intentan é rachar o
pacto de Lizarra para deixar a ETA nunha situación de clara debilidade.
EH pon de manifesto que unha causa són as criticas entre organizacións.
nacionalistas e moi outra rachar os compromisos, demandándolle aos
helkides "deportividade á hora de admitir as críticas". Por detrás destas
puxas óllase unha realidade esperanzadora: ETA segue apostando polo
proceso negociador e, con atrancos, este segue adiante. •

A.N.T.

anterior lexislatura apenas tivo
poder, pode converterse agora
engonzo da situación, e debátase internamente entre apoiar
unha alternativa nacionalista
(posición de Carod-Rovira) ou
sumarse a un posíbel governo
alternativo, máis por botar a
Pujol que por apoiar a Pasqual
Maragall (sector de Jordi Portabella). En todo caso non descubre as suas cartas á espera
do resultado eleitoral.
Pola súa banda o Partido Popular mantense unha forte tensión interna despois dós maos
resultados eleitorais das municipais de Xuño, que agudizaron a tensión entre o sector integrista de Vidal Quadras e o
do secretário xeral Alberto Fernández Diaz (irmán de Jorge,
·man dereita de Mariano Rajoy
no ministério). A Quadras en- _
viárono ao limbo de Estrasburgo e veñen de retíralo da fundación antinacionalista que
presidia, á vista de que son
piares os resultados mesmo
poñéndoo en segunda fila que
na sua auséncia e siléncio
abrigado. O PP aspira a un resultado que condicione positivamente a cita eleitoral de Abril
do 2000, no suposto de que tivese outravolta que acudir ao
colo de Pujol para acadar unha
maoria parlamentar suficinte.
Finalmente Anguita tentará salvar ao partido dun naufráxio
grave que condicione á coalición no Estado, desprazándose
a vivir en Barcelona durante
mes e médio, para apoiar as
listas de Esquerda Unida i Alternativa (EUIA); que non ten
posibilidade algunha de obter
repreentación, segundo todas
as análises. •
·

O presidente da Junta de
Andalucía, o socialista
Manuel Chaves anunciou
que as eleicións. para a
renovación da cámara
autonómica produciranse
a partir do mes de Xaneiro,
·pero sen aclarar data
concreta. Chaves
tampouco decidiu se os
comicios coincidirán coas
eleicións xerais, que foron
anunciadas por José María
Aznar para o dous de
Abril. O presidente andaluz
dixo que a sua intención
segue a ser a de cumprir
os catro anos de mandado,
ainda que isto último
obrigaria a demorar a
consulta até o fin da
primavera. Chaves
asegurou que as eleicións
serán disputadas ainda
que os inquéritos indican
que o PSOE será o
vencedor~•

Pinza entre o PP e IU
un concello
de Estremadura
Izquierda Unida e o PSOE
ainda atopan diferéncias
para governar os concellos.
Un exemplo está na
localidade estremeña de
Zalamea, onde PP e IU
aliáronse para asinar unha
moción de censura e
desprazar da alcaldía a Luis
Dávila (PSOE). Mentres IU e
PP afirman que o socialista
actuaba de forma ditatorial, o
PSOE considera que houbo
algun amaño e pediu unha
investigación da Fiscalia
Anticorrupción. IU e PP
repartiranse a alcaldía a
partes iguais nos vindeiros
catro anos. A Dirección
Federal de Izquierda Unida
apresurouse a
.desvencellarse da moción de
censura e asegurou que os
edis desta forza actuan pola
sua canta. De todos xeitos,
non están previstas accións
disciplinárias contra os
concelleiros. •
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Opresidente Fernando Henrique Cardoso vive oseu momento máis baixo de popularidade

Os brasileiros, cansos da política económica neoliberal
-0- CÉSAR LORENZO GIL

O pasado 26 de Agosto, ao redor de cen mil persoas manifestáron se en Brasilia para
esixir cámbios na política económica do presidente federal,
o liberal Fernando Henrique
Cardoso, que non cumpriu
ainda o primeiro ano da sua
segunda lexislatura. Cardoso, que arrasou nas últimas
eleicións, ten o seu creto meio
esgotado por mor do clima
de crise permanente no que
vive este país sulamericano.
A alarma saltou o 20 de Agosto
nos mercados de valores de
Sao Paulo e Rio de Janeiro. O
real, a moeda
do Brasil, comezaba a devaluarse respeito ao
dólar e o Govern o tiña que investir grande
cantidade de ouro para evitar o
desastre. Novamente, a macroeconomía ameazaba a difícil estabil idade deste
rico território. Ao
presidente Cardoso volvía a fallarlle o ar. Entrementres, as es. querdas esixian
a sua demisión
e un xu ízo por
supostas irregularidades na privatización dos
servizos telefónicos.

verse sobardadas polos pedimentos de pólizas a todo risco.
Ao mesmo tempo, o fenómeno
das favelas, esas construcións
inhumanas de cartón ou uralita,
ateigadas de famílias numerosas e esfameadas, incapaces
de sair da marxinalidade, tomaba máis forza por mor da imigración de grandes continxentes de
povoación cara á suposta riqueza do primeiro mundo brasileiro
(os estados de Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santa Caterina ou Rio Grande do
Sul, entre outros), que vive unha
queda industria1 moi forte, con
moito excedente de man de
obra sen cualificar, xustamente
o tipo de traba11 adores
que
deseen do Norte
seco.

Por se fose pouco todo isto, o
Governo tivo que
enfrontarse coa
Arxentina por
mor das suas re1ación s comerciais. A pesar de
que ámbos países forman parte
do Mercado Com un do Cono
Sul de América
(Mercosur), o
certo é que a
competéncia dos
seus produtos é
moi forte. Carlos
Menem, presidente arxentino,
impuxo taxas especiais para as
mercadorias braO Brasil está visileiras, coa conseguinte resposvindo nun contínuo abafamento
ta de Cardoso. A
desde que no
discusión entre
mes de Novemambos países
bro de 1998 os
subi u de ton e
mercados da- Pedro Malan, Ministro de Economia¡ incluso Se penquel país caeron viuse obrigrado a parar á venda de so u en pechar
as fronteiras coen picado e o empresas públicas.
real, que se
merciais. Ao final, só unha entrevista persoal
mantiña forte na loita co dólar
até ese momento, esvaeceuse
entre os ministros de Economía
e perdeu · desde aquel a case a
de Mercosur evitou a disgregametade do seu valor respeito á
ción desta comunidade, ainda
divisa estadounidense. Todos
que os fios que a unen cada dia
son máis febles.
os programas do polémico ministro de Economía, Pedro Ma"O negócio está ficando meio
lán, que quería vender as empreto". Asi cualifica a situación
presas máis rendíbeis para sado Brasil na actualidade a meinear asi as decrépitas arcas
rande parte dos bra~ileiros. As
públicas, tiveron que esperar.
clases máis baixas sofren en
Pola sua parte, o Fondo Monecarne viva as diferéncias ecotário Internacional ol>rigou ao
nómicas e o clima de desespe· Governo a tomar medidas exración. A falta de actividade tatremas para diminuír o déficit
mén afecta ás clases médias,
público e aumentar as exportacompostas por profesionais licións.
barais e funcionários médios,
como médicos, avogados ou
Comezaba a verdadeira vertixe
profesores, que perden in.grepara Cardoso, que seguia obsesos por mor da difícil situación
sionado con evitar que se disxeral. Os únicos que seguen
parase a inflación, verdadeiro
gozando dos seus habituais pricancro de América Latina que
viléxios son os altos executlvos
el conseguira corrixir nos pridas moitas trasnacionais instameiros anos do seu mandato.
ladas no Brasil, que se benefíAs duras obrigas económicas
cian como nunca da fortaleza
provocaron un aumento do dedo dólar e da necesidade densem prego e o malestar social
tro do país de novos investicomezou a facerse notar; espementos. Empresas como Telecialmente nos estados máis pofónica apresentaron, no seu pribres, os do Norte e do Nordeste
meiro ano de actividade en Sao
do subcontinente brasileiro. No
Paulo o mellor resultado econónível máis cotián, medraron
mico dos últimos dez anos e
moito os delitos de secuestro e
case que conseguiu amortizar
roubo a man armada e as comtodos os seus investimentos. +
pañías de seguros volveron a

Mi11eiros de persoas pediron, o pasado 26 de Agosto, unha parada das procesos de privatización e un reporto máis equitgrivo da riqueza.

A oposición reacciona
Desde a oposición, os pasos
que se deron para denunciar esta sitúación foron moi lentos e
dubitativos. É un pouco difícil de
explicar por que o Partido dos
Trabalhadores (PT), comandado
polo xefe opositor Luiz lnácio
Lula non tentou presionar a Cardoso moito antes, coñecendo a
imensa capacidade organizativa
desta forza política, apoiada polos sindicatos e unha parte importante da lgrexa Católica. A
· explicación máis razoábel é a de
que Lula pactou con Cardoso,
tras a queda de Novembro, unha paz social que teria por obxectivo salvar ao país dl!nha
funda crise, como a que se vivira
a finais dos 80. O PT dáballe unha nova oportunidade ao Governo, pero seria a derradeira.
· Noutra orde de cousas, pero
con vínpulo directo coa revolta

situación do país, os xuíces absolveron aos policías implicados nunha matanza de campesiños anos atrás. Cardoso declarou que a senténcia "lle produci a un ha enorme tristura",
pero non puido evitar que outro
grupo con moita influéncia se
sumase na sua contra, os sen
terra. O Movimento dos sem terra (MST) é unha organización
parasindical que reune a campesiños desherdados que procuran unha reforma agrária que
reparta os grandes latifúndios
do país. Este grupo ten moitísimo poder de convocatória e
posue grande influéncia en
moitos territórios, especialmente nos máis sensíbeis aos difíceis tempos actuais.
Da alianza entre o PT e o
MST, co apoio dos comunistas
e doutros partidos minoritários

de esquerda, xurdiu a idea de
avanzar sobre Brasília para
esixir a demisión imediata de
Cardoso. O presidente e mais
a sua equipa de governo tacharo'.1 a marcha opositora de
"acto golpista que quere tomar
o poder sen pasar polas urnas,
onde saben que perderán de
novo, como pasou no Outubro
pasado". Estas palabras conseguiron o seu obxectivo e caeron coma un xerro de água
fria sobre os convocantes da
protesta. O meio millón de perso as que se calculaba que
irían á capital converteuse en
cen mil indivíduos, que percorreron as ruas deseñadas por
Osear Niemeyer nos anos 60
pedindo reformas na política
económica, unha parada de todos os procesos de privatización e un reparto máis equitativo da riqueza.+
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Indonesia quer partir~o território para subir oprezo·da autodeterminación

Máis ameazas contra a liberdade en Timor·Leste
despois de gañar a in.dependéncia polo voto
.

-

-0- G. LUCA

Timor-Leste xa gañou a independéncia polo voto, segundo
todas as previsións do referendo, pero agora a ditadura indonésia procura mediante novos
atrancos subir o prezo da autodeterminación, despois de tentar durente 25 anos a via da represión armada e o xenocídio.
A sanción dos resultados pala
Asamblea lndonésia, despois
dun proceso labiríntico de indentificación do voto, anúnciase como
o primeiro atranco contra da vontade popular. A extrema debilidade e dependéncia do poder indonésio despois da hecatombe monetária do 97 non debe enganar
a nínguén. Austrália, Holanda e
os Estados Unidos, principais sócios de laca.rta poderian se beneficiar deste procedimento de retraso da constitución dun poder
de seu para Timor-Leste.
A estratéxia occidental busca
desde hai anos reducir o liderazgo de Xanana Gusmáo (na cadea en lacarta, coa cadea perpetua convertida en 20 anos) e acabar coa preminéncia da Fronte
Revolucionária para a lndependéncia de Timor-Leste (Fretilin).
Procúrase a promoción sistemática e millonária dun espectro independentista non marxista. A
Unión Europea e os Estados Unidos defenden hoxe resoltamente
a autodeterminación da ex-colón ia portuguesa, pero durante
anos foron incondicionais da violéncia de Suharto sobre a ex-colónia. Até 1982, a Asamblea Xeral da ONU aprobou resolucións
anuais sobre a autodeterminación de Timor-Leste, patrocinadas palas antergas cinco colónias
portuguesas de Africa e por Portugal. Os Estados Unidos astívéranse en 1975 pero desde 1976
votaran en contra; a viciña Austrália, prímeiro país occidental
que recoñeceu a invasión armada de Timor-Leste por Suharto,
votou en contra igual que a maioria dos actuais membros da UE.
Causara fondo eco no seu dia a
declaración de Patrick Moynihan,
embaixador norteamericano na
ONU, que acusou a Departamento de Estado de bloquear nas nacións Unidas o proceso de autodeterminación dos tímorenses.
Unha testemuña de prímeira man
contra a Casa Branca se ternos
en canta que o executor deste
bloqueo era o próprio Moynihan.

Ulsterización á indonésia
A implantación de poboación indonésia islámica en Timor-Leste
desde 1976 revélase hoxe como
outro recurso de longa duración
para recortar o proxecto independente. lacarta proibíu o portugués
e o tetum no terrítório anexionado
e acelerou unha colonización á
contra que recorda o patrón cronwelliano para o Ulster, os asentamentos de Marrocos no Sáhara
ou a dos colonos sionistas en terras de Palestina. lndonésía quixo levar a termo sobre o terrítórío
un completo xenocídio cultural xa
que con bombardeos e execu ~

Nogueira votou
contra Loyola de Palacio

~-

A ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio foi nomeada vicepresidenta da Comisión Europea por parte do Parlamento
europeu despois de escoitar
díscrepáncias da esquerda, os
verdes e os libarais pala sua
suposta implicación no caso do
liño. O eurodeputado galega,
Camilo Nogueira, votou en
contra da sua designación pala
sua xestión á frente do Ministér.io de Agricultura, xestión que
resultou moi negativa para o
agro galega. O voto do
nacionalista pretendía impedir
que a parlamentária do PP
acumulase funcións que son
vifais para o desenvolvimento
de Galiza, xa que o naso país
corre o risco de recebar o mesmo trato que de Palacio deulle
como ministra.•

_Estados Unidos
estuda rematar - - o embargo ao Iraq

Os timorenses levaban desde 1974, data na que Portugal abandonou as colónias, agardando por este dia. Nas imaxes, diStintos
momentos da votación.

Vietnam sob o nome de aldeas
cíóns masivas non conseguía ao
seu obxectivo político. Agora, no
estratéxicas, a penas campos de
concentración de feíto. O mesmo
entanto os vellos sócios de
governo
de
Suharto vístense
Suharto admite
de campeons da
que o cálculo de
democrácia, non
200.000 martas é
deixan de ameaOs
vellos
sócios
axeitado, só que
zar nas suas telecarga a responsavisión co perigo
do xenocídio
bil idade ao terrode balcanización
de Suharto
rismo indepenque poderia tradentista. ducirse nunha
vístense agora
partición do terriA condea a marte
tório con reserva
de campeóns
contra Xanana
da beira fronteiriGusmáo nun xuiza de lndonésia
da democrácia
zo de títe.re, a
para a poboación
mentres advirten masacre de Sanunionista implanta Cruz, con 200
tada por Suharto.
o perigo
mortos a conta
Non está demáis
das
de
lembrar que esta
de balcanización. man granadas
e dos AK de
colonización para
a que hoxe reclarepetición
do
man os norteaexército, despois
da leve apertura
mericanos respeique segueu á vito democrático,
sita do Papa, non
foí posíbel desmodificaran a popois da deslocacíón de meio misíci ón occidental.
lIón de timorenSó en agosto de
1993 Clinton bloqueou a reventa
ses, do xenocídio da poboación,
de avións de caza norteamerisegundo o modelo da reconcentración de Weyler na guerra de
canos de Xordánia a lndonésia
pero nen este anúncio de infleCuba, despoís reproducido en

xíón na política de Washington
decideu á Uriión Europea, verdadeira reserva financieira do
gorilato da família Suhé3:_rto, a
apoiar a campaña diplomática
de Portugal.
No entanto, o Estado índonésio
non renúncia a violéncia contra
o referendo, e como proba xa se
poden contar catre interventores
da ONU asasioados en tres
dias, ameazas de .ínort$ contrav
o censo dos coléxios rurais se
os resultados non favore-cen aos
unionistas e a queima de casas.
A diferéncia é que agora os protagonistas do crime non levan
uniforme como en 1976. O rebúmbio causado nos Estados
Unidos polo atentado contra o
embaixador da Casa Branca,
Stapleton Roy, nun coléxío eleitoral da vita de Gleno por parte
dos batallóns da marte e a alta
participación do censo son interpretados como un fracaso da
violéncía ainda que o Fretilin teme o voto do medo.
Oeste xeito non deterán a autod ete rm ínación pero subirán o
prezo exixido por lacarta para a
paz dün terrítório que nunca reivindicara formalmente nen antes nen despois de 1974. Os timorenses saben que o terrorismo indonésio ha seguir sumando mortos pero que a guerra pala independéncia está gañada.
Confían nun cámbio de atitude
de australianos e norteameri-·
canos que explotan rjcas bolsas
de petróleo e gas na costa de
Timor-Leste en sociedade cos
lndonésios. Dinque Australia terá que entregar parte do seu gaño ao governo que proclame a
independéncia. Outro recurso
natural timorense que será obxecto de discusión en breve é o
guano coní'o matéria prima para
a obtención de abono fosfatado.
Portugal mantén a sua oferta de
pagar durante cinco anos o orzamento do país.•

Unha delegación norte-americana no Iraq, formada por
vários congresistas e representantes do Governo, estuda os efeitos que provoca o
embargo entre a povoación
civil do país do Golfo Pérsico. Bagdad denunciou que a
autorización da ONU para
vender petróleo a cámbio de
alimentos non abonda para
atender as necesidades alimentícias dos iraquianos e
por iso demandou o fin desta medida. Ainda que o Exe- ..
cútivo de Bill Clinton manifestouse en contra da visita,
este tipo de actos adoitan
empregarse para abrir o ca-miño político para a
- solución dos embargos.•

Adireita chilena
ameaza con guerra civil
O Governo chileno realizou unha velada arñeaza de guerra civil no país se o ex dítador
Augusto Pinochet falece fara de
ChilE;. En concreto, a ameaza
'•
consiste na preparación dun
plano para a protección dos dirixentes da esquerda se se produz a continxéncia da marte do
xeneral no exterior. Por outra
banda, a direita continua a facer
referéncias á transición española para resolver o conflito suscitado polo procesamento de Pinochet, que tramita a Audiéncia
Nacional de Madrid e polo que
vai solicitar a extradición desde
Grande Bretaña. A direita chilena non aclarou se o modelo de
transición española retírese a
cuestións como a autodeterminación, demanda formulada no
Estado español desde 1975 pero ignorada desde entón. •
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f7.A ~~~ -Sqbre dunha
fotografia ·.

dd 25 de.Xulio

A censura existe.
Un colaborador deste
xornal puido
comprobalo eh ltália
ao intentar mercar o
libro Os escándalos
do Vaticano. 1ntentou
facerse con el,
inutilmente, en seis
librerias. En tres
respondéronlle con
caixas destempradas.
E isa que o libro foi
reeditado.

_. ~alabras du~
,
1 n!lernbr9 da ex~cutiva
1 galega do. PSOE: "b
1

pacto ·en Vigo ,está ·
difícil por culpa do
sector duro do
Bloque". "Quen, a
UPG?". "Non, os da
AMI". Ante a res posta
do seu contertúlio de
que estaba mal
informado, o
socialista insistiu:
"Ben sei o que digo,
son os ·
independentistas da
AM 1os que están a
paralisar todo. Xa o
dixo Lela Villarino!".
Visto o panorama, hai ·
que aconsellarlle aes
líderes do BNG que
cando vaian negociar
co PSOE leven, non
só un programa,
senón tamén un
mapa de Galiza e
Cantares Galegas de
Rosalia de Castro,
para ir empezando.
lsto vai máis lento do
que parece.

Fraga asistiu á
procesión do Cristo
de Cangas o pasado
'.dip 29. Cando andara

Após ter rematado as miñas va-.
· cacións estivais e de volta ao
meu domicílio, púxenme a botar ·
unha ollada sobre o correo recibido durante a miña auséncia.
Entre o meu ·
correo, naturalmente, figuran os exem- Cerio é que
piares do voso semanario. Elvira Souto é a
Ao ·encetar a persoa que vós
súa leitura ·ou
re~leitura tiven ' mencionades,
unha surpresa pero 0 home da
enorme ao
ver un ha re- foto non é López
trospectiva fo- Suevos.
tográfica sabor das diferentes manifestacións eneal do Día da Pátria Galega dos
anos devanceiros. Nunha desas
fotografías con data do 25 de
Xullo de 1983, vese a un home
de espaldas a carón de Elvira
Sbuto protexe_ndo a un rapaz'
(agachado na foto), ao pe da
devandita foto .reza a lenda seg4inte: "No :centro da imaxe, no
chan, Elvira Souto e Ramón L.
Suevos". Certo é que Elviré!l
Souto é a persoa que vós menL
cionades, pero o home da ·foto ·
nqn é Lppez Suevo~; ainda que
es~pu segara ql.le en parella si- =
tuaCión no~ teria nengún tipo de
problema para protexer a un rapaciño das gadoupas uniformadas do governo socialista español. Pero a verdade é outra, a
persoa que vedes na fotografia
non é outra que servidor, que
tenta de protexer ao seu tillo
que naquelas datas contaba con
12 anos. Verdade é que sofrimos unha grande malleira; pero
ao meu tillo non o tocaron; ben
o contrário, cando se decataron
que habia un raparigo fuxiron
como almas en pena o que nos
permitiu ficar en liberdade.
Elvira Souto é testemuña deste
feito así como os compañeiros
do Bloqu~ da Coruña e tamén ·
os compañeiros do mesmo Bloque na Xenebra todos presentes e partiCipantes en case todos os Dias da Pátria Galega.+
RICARDO SARMIENTO

(SuízA)

Austrália
No número 897 do passado 26
de Agosto dava canta este jornal do próximo referendo a celebrar em Austrália em Novembro.
Aparecía numa notícia breve, na
página 16, sem citar a fonte inf orm at i va nem o redactor da
mesma.
O referendo em si náo é republicano nem monárquico. Trata-se
de que os autralianos decidam
se·o seu país continuará a manter o actual modelo de chefia de
estado -urna monarquía- ou se
se converterá numa república,
sempre dentro da Comunidade
Británica de Nac;óes. Náo se trata, como erroneamente informavam, de pronunciar-se sobre o
abandono da Commonwealth.
· A flexibilidade é urna das características da Commonwalth of

.

'

Nations hoje. Aproximadamente
meio cento de Est9dos soberanos, dos quais uns estáo constituidos actualmente · como repúblicas, outros adoptaram urna
monarquia nacional própria, e
outros tem a raínha Elizabeth 11
como chefe de estado,
cbmpóem hGje em dia o plenário, d.e f0rma livre e1voluntária.
1

Commonwealth of Nations tem
traduc;áo oficial em portugués e
espanhol. Em ingles a denominac;ao aponta, como se pode
perceber, a urna "comunidade
de nac;óes" e é nas traduc;óes
onde se adoita acrescentar
britanica para ganhar precisa.o
ao demoniná-la dessa guisa.
Anglo-saxáo faz referencia a um
período muito anterior na histó-

ria das ilhas. i= un termo académico náo tem existéncia nos
tratados ínter ·
nacionais.

e

Aflexibilidadeé
p e s s o a
tambem mere- urna das
cem un trata- características
mento ajeitado. Os apelati- da
vos hipocoris- Commonwalth
ticos semelham ter gan- of Nationshoje.
Os nemes de

hado terreno a
respeito dos
nomes primeiros. De toda a maneira, deveria
ser algo mais meditado a
adopc;ao de soluc;óes como Sabela 11 para a soberana britanica, Isabel é urna soluc;áo táo le-

•*8ii§i!iii1Md"'ilil

Negrinhos
Na forma de dar a notícia percebia-se certa fedor racista. Umha
nena congolesa de quatro anos fora lanc;ada por cima do valado que
arrodea Ceuta como um balom de volei, ou como o comido dum
urinal vaziado polo balcom sem sequer advertir "Agua va!", como
exigiam as primeiras ordeanc;as municipais.
A cousa era algo distinta. A nena fara descolgada corrí cuidado e levava um cartom com o nome e o teléfono do seu pai, exiliado político e
imigrante ilegal. A solidariedade poria-lhe um final feliz ao drama.
Lembrei, entom, a história de alguém que um dia recebeu aviso de
passar polo aeroporto de Sondica, onde lhe entregarom um negrinho que traía um cartom como seu nome e enderec;o. Ao parecer, .
messes atrás, estivera viajando por Afríca e dera o seu nome e domicílio a alguém. Resolver o problema gerado por aquel envio postal com dentes fora complicadíssimo, ainda que desconhec;o o deselance,. que ta~bém quixera feliz.
O presidente da Xunta está mui preocupado polo descenso da natalidade na Galiza e D. Manolita Besteiro nom logra convenzer aos
solteiros de que urnha dedrn;om de 20.000 ptas no IRPF fai dos fil,
hos urn rendível investirnento de futuro. Dim os expertos que para
garantir o actual sistema de pensons haveria que ampliar o cupo de
imigrantes ou prolongar a vida activa dos cotic;antes a Seguranc;a
Social mais anos. A partir de certa idade, a primeira alternativa parece mais convincente e a experiencia dos clubes de futebol demostra que é melhor nacionalizar extrangeiros que formar a canteira.
Ern qualquer caso, ao viajar por Africa é recomendável nom facilitar nunca o nome nem o enderec;o. Se nom há mais remédio, devese dar o de Manuel Fraga ou o de Manolita Besteiro. Som amigos e
residentes em Santiago, corno dim nos concursos.•

gítima linguística e historicamente, náo é hipocorístico e sim
a forma plena.
lmaginam, para terminar, talar
do absolutista Lois xv, de Farruco 1 lutando contra Filipe, de
Marujinha Estuardo e assim por
diante? Náo se procura o riso.
Simplesmente : é falso que tais
soluc;óes sejam mais galegas.
Náo se rejeitam por galegas.
Rejeitam - se por impróprias.
Muito abrigado.+
FRANCISCO CAMPOS

(MAruM)

Aclara\:ons da
Fu~om

Artábria

Perante a publicac;om na passada semana neste semánario de
umha carta que tentava desacreditar ante a opiniom pública o
projecto sócio-cultural que re presenta a nossa Fundac;om ,
gastaríamos de aclarar algumhas das acussac;ons, infúndios e
demais lixo que a sua autora ou
autor tentou deitar sobre nós:
Primeiro.- Desde a criac;om da
Fundac;om Artábria, nom se deu
de alta nengumha pessoa que
responda ao nome de Anxos
Guilhade Rodrigues. Ao contrário do que afirma no seu escrito,
nom é certo portante que seja
ou fosse sócia. Este ponto é importante porque indica que as
críticas som feítas desde tora, e
nom como pretende dar a entender, desde dentro.
Segundo. - As críticas e ataques
limitam-se a generalidades sem
um só exemplo de como se
plasmam os defeitos que denúncía na actividade concreta
da Fundac;om. Som simples juízos de valor subjectivos que
tentam deslegitimar o nosso labor gratuitamente, nom sabemos com que fim.
Terceiro.- Nós sim queremos
pór exemplos concretos que refutam umha por umha as acussac;ons _da suposta ou suposto
Anxos Guilhade Rodrigues.
Quarto.- No referente á falta de
pluralidade e á nossa "ofensiva
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contra certos sectores do nacionalismo", queremos apenas
lembrar que ·no nosso local,· em ·
actos organizados por nós ou
por outras entidades, tenhem
participado neste ano de vida
pessoas como: Manuel Maria,
Camilo Nogueira, Mariano Abalo, Xosé Chao Rego, Elvira Souto, 'Elias Torres, Pilar Palharés,
Roberto Vidal
Bolanho, e um
longo etcétera
que cobre o
laque ideológi- Nom haverá em
co do na- fem>I outras
cionalismo
nos seus di- entidades que
versos secto- pola sua prática
res . Ternos
colaborado ou anti-galega,
cedido as nos- subsidiária de
s as
instala!:(Ons a orga- escuros
nizac;ons e en- interesses ou
tidades como
ADEGA , AMI , simplesmente
Galiza Nova, reaccionária,
COSAL, Mul heres
Na- ~as
c i onalistas crfticas da tal ou
Galegas ou
Asociación de otal Anxos
Loita Contras Guilhade
as Enfermedades de Ril Rodrigues?
(ALCEA) , por
só pór alguns
exemplos. No
Patronato da
Fundac;om, convivamos, com o
melhor dos talantes, militantes
do BNG, independentistas, sindicalistas da CIG e pessoas
sem adscric;om partidária.
Quinto.- O reintegracionismo é
elemento fundamental da nossa
aposta pola normalizac;om lingüística, e como tal consta nos
estatutos fundacionais de Artábria. Mas isso nom impede que
podam participar nela pessoas
que "nom acreditam tanto no
reintegracionismo", ou que tenhamos á venda livros ou discos
escritos com a ortografia espanhola... fácil comprová-lo visitando o nosso centro social.
Sexto.- O "lobbie dirigente" nom
tem "arelas independentistas"
porque nom é func;om de Artábria fazer propostas pol íticas
concretas sobre qual deve ser a
forma de organizac;om futura da
Galiza. No entanto, os nossos
sócios e sócias podem ser independentistas sem nengum medo a serem expulsos ou expulsas por esse motivo. Polo contrário , abrimos as portas a
quantas pessoas apostem pola
nossa cultura nacional, os vqlores solidários e os direitos históricos da Galiza. lsso é o que
dimos nossos estatutos.
Sétimo.- Podaríamos pór muitos
exemplos da nossa aposta pola
pluralidade dentro do nacionalismo, mas limitaremo-nos a
lembrar a exposic;om de cartazes e diverso material sobre o
Dia da Pátria dos últimos 25
anos que se mantivo no nosso
centro social durante este verao. Ali estivérom expostos cartazes do PSG, AN-PG, UPG,
MCG, BNG, FPG, APU, AMI, e
dos diversos sindicatos nacionalistas. No plano lingüístico,
ternos contacto com a Mesa pola Normalizac;om Lingüística de
Ferrol com vistas á actuac;om
conjunta neste plano.
Oitavo.- O que a suposta ou
suposto Anxos Guilhade Rodri-
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1 :só a metade, chamou
1· -..ao chofer e liscou,
1 deixando prantados
aos devotos
cangueses.

gues chama "lobbie dirixente"
No que respeita a Artábria, só
Lembrar que a solidariedade en- 1
pedimos um respeito a _tanto ~- tre os povos e o intemacionalis- 1
que -"fam do local da funda~m
um mero negócio"; é umh~ d"- . . _crifícjo .e·generosidade aterecido -~· m<;>~. proletário son pri_ncípi_
os bá- 1
zia de pessoas que, sem espedesinteressadamente pola nºs- . '~' siCós da unidade, e que unica- I
rar as ajudas institucionais de
sa gente nestes doze meses .._. " mente baixo estes princípios. se- I
um Concelho de Ferro! e umha
Um sacrifício e um labor a que , )-~remos capaces de acabar co
Junta da Galiza que nunca checonvocamos toda a gente inte- Estado fascista que nos oprime · 1
gavam, pedfrom um certo nú- . ressada em revitalizar a nossa ..•coma povo e coma clase. Pero - 1
mero de milhons de pesetas a
língua e cultura nacionais na · parece ser que a algúns mal 1
umha entidade bancária, pondo
Terra decTrasancos.•
. · chamados "éomunistas" gálegos· _
as suas próprias nóminas como
"'::se Hes escapa·esta realidade e.
aval, e junto com outras trinta
MArnucio CASTRO ven máis revolucionário aliarse
pessoas, pugérom elas pról'REsIDENTE DA FUNDA~M
coa .súa própria burguesía gale- .
prias a mao de obra necessária
-ARTÁBRJA (FERROL) ·. ga que co proletariado do Esta-' do, mala política proletária é ispara levantar o local que acolhe o projecto Artábria. Apesar
ta, "camaradas". Ai se Lenin ledas perdas que economicavantase a cabeza e vos vise!,
mente continua dando (cada
chamariavos, pequeno-burguevez menos), um ano depois soses da pior espécie, non fai tamos um corpo social de duaslla, xa volo chamamos nós.
cantas pessoas pagando qua0
A ista conclusión ternos chegatas de entre 300 e 1o.ooo pedo despois do acontecido este
setas mensais, segundo as
Unha manifestación celebrando
25 de Xullo, onde a solidariepossibilidades de cada quem.
o Día da Pátria dunha nación
dade cos dereitos nacionais
Nom só nom há negócio nem
oprimida, é un berro pola liberentendeuse coma falla de reslucro, senom que todos e todas
dade, pola democrácia popular,
peito. Será que estes seudo
sacrificamos tempo e dinheiro
polo direito de vivir en paz ...
comunistas se esquenceron
para manter e fazer crescer o
dos centos de galegos, bascos
que hoje já é umha fermosa reMais, onde fica todo isto, cane catalans que morreron por
alidade.
do desde esa manifestación
defender a bandeira republica- 1
coartase a liberdade de exprena? ¿Será que se esquenceron
Como conclusom, lanc;amos ao
sión, a liberdade de pensade todos os antifascistas que
ar algumhas questons que nos
mento, a liberdade de manifes- foron e son torturados e encarassaltam e nom podemos deixar tación, a compañeiros dé barricerados por defender a bandeide transmitir a quem nos leia:
cada? Onde fica a lexitimidade
r a da república popular. Ai,
Nom haverá em Ferro! outras
desta manifestación cando se
amigos! Non sei se será que
entidades, organiza<;ons e insticataloga de fascistas símbolos
este 25 en Compostela houbo
tui!:(Ons que pola sua prática antan revolucionários como as
unha amnésia colectiva e xa
ti-galega, subsidiária de escuras
bandeiras da república popuninguén lembra nada, é á úniinteresses ou simplesmente relar, a comunista do Partido
ca explicación a tanta sinrazón
accionária, merec;a as críticas
que representa a clase obreira e tanta falta d·e respeito aos
da tal ou o tal Anxos Guilhade
alén das fronteiras, bandeiras
símbolos da clase obreira.
Rodrigues? Ou será que o nosque nos fan irmáns de clase
so projecto, com todos os defeidispostas a loitar contra o initos e caréncias que sem dúvida
Eiqui cada un dirá o que queira,
migo principal dos direitos dos
tem, incomoda mais as iluminapero a min non me entra na caobreiros e das nacións oprimid as cabegas pensantes de
beza que nunha manifestación
das, bandeiras que levan 24
quem julga ter em exclusiva a
anos pegando tiros contra o polos direitos nacionais se proiiniciativa sobre o que convém
Estado fascista e imperialista ba levar a bandeira republicana
ou nom convém a este país
e se chegue
español?
chamado Galiza?
ao enfrontamento verbal
por
esta
cuestión.
Pe- Ven máis
Gonzolo
ro señores, revolucionário
isto _é unha
"democrácia" aliarse coa sua
1
e as xentes própria
que se fichaban na maní burguesia
"revolucioná- galega que co
rios" ... Onde
está o erro? proletariado do
Será que on- Estado
1
dear a !bandeira republicana orgullos amente,
xunto a galega, polas rúas de Compostela é
certamente unha falta de respeito á Pátria? Sinceramente
non o penso, opto máis pola
postura de xulgar que alguns
ainda non tañen claro quen é o
inimigo a derrubar e que outros, "comunistas de salón", andan a luxar. Mais riós seguire- _
mos ao noso, agrupando as
forzas para as batallas decisivas que se aveciñan, onde por
suposto tañen cabida os independentistas democrátas, loitando contra o Estado fascista
e imperialista español, como o
levamos facendo durante 24
anos co custe de moitá sangue
antifascista derramado. A estas
alturas, non ternos nada que
demostrar, a nosa história esta
al-f quen queira coñécela que a
coñeza, O que non irnos permitir é que pequeno-burgueses
da pior espécie disfarzados para a ocasión de "comunistas"
sigan a enmerdar esa fermosa
palabra, comunismo, e a confundir ao resto. Ao final terán
que ser os currantes os que de- ·

A bandeira
republicana e
Dia·da Pátria

NON NE6AlA"
liVE 11 IÑA
FACENDO ()A/
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Xaime Bello, alcalde
de Ferr·ol, rec'ibi'u a
Maria Méndez e ao
seu home, un rumano
que lle propuxo o
irmanamento da
cidade con outra do
seu país. Maria
Méndez ocupou
moitas páxinas de
xornais hai alguns
anos por mor dun
tren de axuda a
Rumania que ia
perdendo as viandas
polo camiño. Lago
promocionou a
adopción de nenes
rumanos e moitas
acabaron sendo
denunciadas como
estafas. Polo que se
ve Maria Méndez
volve ªº ataque.

En

contr~

do que
poida semellar
despois dos Mundiais
de Atletismo, non
todos os
norteamericanos son
negros.

Hai quen di que o
éxito dos negros é
debido a un atavismo.
Non corren,
escapan! Nos seus
pesadelos fuxen dos
cazadores braricos,
que logo guindaban
ao oceano aos máis
febles.

As maiores
horteradas do verán:
andar pola rua coa
camiseta dunha
equipa de futbo:,
comer con CocaCola, pelarse ao cero,
ir á Coruña para ver
como quedaron as
esculturas do paseo
marítimo.
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Segundo cabodano
de Diana. En
Inglaterra hai
margarina á venda
coa sua efíxie. Din
que todo tivo e ten
que ver coa
revolución que vive a
monarquia británica.
Revolución sen
sangu_
e (mellor dito,
con algunha: a que
quedou na ponte de
Alma).

O actor

-·

norteamericano Kevin
1 Costner extráñase de
1 que as suas películas
1 teñan máis éxito en
1 Europa que nos
1 Estados Unidos. "É
1
1 raro -di-, porque eu
1 son un
1 norteamericano de
1
1 pura cepa: só falo
1 inglés, non leo moito,
1 son unha espécie de
•• cowboy que conta
1 histórias da cultura
1
1 norteamericana". Moi
1 boa a definición que
1 Costner oferece do
1 norteamericano tipo.
1
1 Se quixese ser crítico
1 non lle saia mellor. +
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cidan quen é cada quen, pero
xa vós avisamos que nestas
"decisións", os pequeno-burgueses nunca sairon ben parados, os verdadeiros comunistas
ternos unha grande vantaxe,
defendemos os intereses da
nosa clase, a clase obreira. que
sexa ela quen decida.•

decisión que afecta á conciéncia
de cada un, e ao drama persoal
que moitas mulleres e homes
deben resolver. Nengun ser humano aborta por gusto, ou porque non ten outra causa que facer. Cando se toma unha decisión asi, é porque detrás hai
problemas moi graves. Os antiabortistas actuan coma se fora
obrigatorio, cando relamente é
unha decisión moi traumática.

Suso Sanmartin

Atf?t<;íó,J
é lúA)

I.F.C.

(MlillANIE ro PCE(R.) A CoRUÑA)

r2-woVAfl-:(l
oU JJ1Dfl~,

Aborto e igrexa
O Catecismo da lgrexa Católica
vixente desde 1993 di no capítulo relativo ao aborto: "a vida humana debe ser respetada e protexida de maneira absoluta desde o momento da concepción";
na páxina anterior, no capítulo
adicado á lexítima defensa, podemos ler: "... a ensinanza tradicional da lgrexa recoñeceu o
xusto fundamento do direito e
deber da lexítima autoridade pública para aplicar penas proporcionadas á gravidade do delito,
sen excluir, en casos de extrema gravidade, o recurso á pena
de morte".

RG-J o\JMl.-){:
/,

No catecismo da lgrexa católica
dáselle máis valor a un non nacido que a un nacido, e mentres
se intenta protexer a vida do
non nacido, non hai reparo en
quitarlla ao nacido mediante a
pena de marte .

l!~"-30VM-)f",

Tácito xulgaria digno de considerar nos cristiáns de hoxe o
que noutro tempo lle irritou no
xudaísmo: a incoeréncia.
Pero a história da lgrexa está
plagada de crímenes e incoeréncias. San Alfonso de Ligório,
pai da teoloxia moral do século
x1x e, en boa medida, tamén da
do século xx, nomeado doutor
da lgrexa en 1871, fi?CO de padriño en moitos bautizos de tillos de nais mortas, xa que se
declaraba contrario a que, en
perigo de morte para a nai, fora
lícito abortar un feto. A encíclica "Casti Connobii" de Pio x1

Os bispos . cristiáns de hoxe,
comprometidos, por unha parte, contra a píldora e o aborto,
e empeados, por outra, a favor
das armas, afanados na defensa da vida ainda non nacida
máis que na protección da vida
xa existente, apenas asombran
xa, despois de 2000 anos de
crisJianismo, pola sua esquizofrénia. Posibelmente, o pagano

(1030), nega que se poida provocar o aborto dun feto a fin de
salvar á nai, ainda que despois
morrese por prematuro (subxace a concepción da idea agustiniana da condenación eterna
dos nenas non bautizados).

En canto ás afirmacións dos bispos, baste dicer que o princípio
non matarás, a lgrexa o enche de
matices, distincións e excepcións
no tocante ás guerras e á pena
de morte, pero é levado ao absurdo cando se. retire ao aborto.
A lgrexa non ten direito a converter un dogma de fe nunha

A teoloxia mora I da igrexa
sobre o abor- Nengun ser
to basease na
teoria de que humano aborta
un feto ten al- por gusto, ou
ma no mesmo
momento da porque non ten
concepción, outra cousa que
pero realmente só é unha facer. cando se
teoría. De feitomaunha
t o ata finais
do x1x predo- decisión asi, é
minaba na teoloxia unha porque detrás
doutrina dife- hai problemas
rente, segun a
que os em- moi graves.
brións recibian a alma
pasados uns
dias, asi só o
aborto dun feto con alma era castigado coa
excomunión.
As doutrinas poden respetarse,
pero non é obrigatorio acatalas;
por eso exixo que a lgrexa teña
respecto aos que non compartimos as suas doutrinas, e pido
que non se inmiscua nas decisións das mulleres sobre o seu
propio corpo, porque sempre se
toman as decisións sobre elas
en lugar de con elas e por elas. •

XoAN Feo.

PÉREZ ARGIBAY
( COMPOSfELA)

XUNTA XERAL DE

ACCIONISTAS _DE PRüMO..

CIÓNS CULTURAIS GA..
LEGAS
o DIA

S.A.

1999

DECIDÍU CONVO ..

26

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

CELEBRADA

DE XUÑO DE

CAR UNHA .AMPLIACIÓN
DE CAPITAL DE

8.400

ACCIÓNS CUN VALOR
NOMINAL DE

•

5.000 PTAS.
42.000.,000

CUN PERÍODO DE SUS ..
CRIPCIÓN QUE VAI DO

1 DE

XULLO AO

SETEMBRO DE

30

•

-Mediante cheque emitido a favor de ANOSA TD.BA..
- lv!_ediante ingreso nas cantas 2091 .. 0501 .. 61 ..
3040038976 de Caixa Galicia ou 2030 .. 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.

ACCIÓN E UN MONTAN ..
TE TOTAL DE

CONTADO:

DE

1999.

DOMICILIACION DO PAGAMENTO ATÉ

6 MESES.

Contra o ingreso emitirase resgardo provisório aré a entrega dos círulos. Pr ..
e-cadéracción: 5.DOO-pta. Ornovos-accionistas pagarán unha prima de
2.500 pra. polo que o prezo final de cada acción para estes será de 7.500 pra.
Pode recabar máis información no teléfono 986 433 830 ou ben nas ofi ..
cinas de A Nosa T erra, sitas na rua do Príncipe 22 baixo, de Vigo.

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~

: Sr. Director
·
·
Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo á miña conta corrente/de aforras N2 l..-.. .l-....-l
. __,l,........,..1-....-1__,l,........,..l-....-I--,1,........,..1~1--,1,........,..1~1__,1,........,..1-....-1__,l,........,..l~I
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 u_
nha.
·
TITULAR DA CONTA

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

Banco/Caixa ........................................................ ............ .
Axéncia Nº ............ Enderezo ...................... ·.................... .
Localidade .....-.......... ............. Proví ncia .......................... .
........................... a ............ de ............................ de 1999
Asinatura

L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
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Flagelwjos
do vento Leste

Volver a Celso Emílio Ferreiro
Vinte anos despois do seu pasamento
poetas de todas as xeracións recoñecen nel un referente fundamental
*

Xa no ámbito literário "Celso
Emílio tivo malos epígonos e iso
levou tarnén á confusión. Que se
fixera mala poesia·política non
invalidaba o modelo de referéncia que el era". Ao dicer de Chus
Pato "calquer texto poético que
se escreba é político, porque é público e está cargado de ideoloxia.
Cando se instaura a democrácia
hai unha búsqueda de poesia culta
e iso ia contra o recoñecemento
cultural da nosa tradición. Ninguen dos que negou a Celso Emílio pode compararse con el en altura literária". A autora de A pante das poldras encontra a nosa história literária "vencellada ao proceso de nación e agora asua recuperación responde tamén a unha
· cuestión de oportunidade política, nun momento de ascenso do
' n~cioná.lism~": Afonda ademáis a
poeta nunha face en especial relevante para entender a figura de
Celso Emílio: "Con el viviase,
aprendimos a vivir cos seus poemas. Cando o referendo de entrada na Otan, volvéronse recitar os
seus versos. Quedará sempre en
pé porque é moi bon".

CARME VIDAL

A nosa poesia disfruta duo encontro xeracional único na sua
história. Os máis vellos víronse
na obriga de revoltarse contra a
ditadura nos seus versos. Os
máis novos naceron cando o
franquismo era só unha lición
nos libros de texto. Viñeron tamén no meio tempos de "renovación poética" onde o discurso literário emerxeu refugando
de toda unha manchea de composicións criadas ao abeiro do
compromi o social, como se carecesen de valor estético. Entre
elas andaba a obra de Celso
Emilio Ferreiro que, cando se
cumpren vinte anos do seu pasamento, ~stá a ser recoñecido
como un dos poetas fundamentais da nosa literatura.
O cámbio que se está a dar na
poesia galega reflfctese tamén na
recepción da obra de Celso Ernílio Ferreiro. Se hai trece anos 6
tr
do doce poetas entrevistado por Luciano Rodríguez (Des-

de a palabra, doce voces. Nooa poesía galega Ed. Sotelo Blanco) sinalaban ao autor de Longa noite
de pedra como un dos escritores
"básicos na sua formación litera-

Celso Emílio estivo sometido a unha censura tácita por parte de moitos poetas que se
negaban a recoñecer a sua inffuéncia.

':

Entr o tre que entón citaban
a C lso .Emf'lio atópase Xúlio L.

Yalcárcel que ne ta altura coida que daquela había cerro
"prexuizo de poder parecer extemporáneo. Quedaba mellor
citar a Baudelaire que a Celso
Emfli . Alguns ocultaban o seu
n me coma quen se avergofia
do pai',. Valcárcel defende que
ten que ocupar "un lugar esencial na nosa literatura de todos
os tempos. A sua poesía ten a
virtude de resultar directa, intelixíbel e non perder calidade

conceptual, coa dificuldade
que iso con leva".
Duas son as razóns que para a po:..
eta Chus Pato influiron á hora de
que a poesia de Celso Emílio non
ocupase despois da transición o
lugar cimeiro que, ao seu ver, merecia. Por unha parte a aprobación do Estatuto levou a unha
"pretensión de normalidade, que
non era certa ~ro que fixo que a
.chamada poesia política recuase".

Os poetas máis novos atoparon
xa a obra de Celso Emílio como
tema nos seus planos de estudo.
Paso~ asi a ser leitura obrigatória. E unha observación que fai
Miro Villar, poeta e autor dunha edición crítica de O soño sulagado. Para el Celso representa
' nos poetas de 1menor idade "unha influéncia rnáis na actitude
que na estética. A el preocupáballe o contacto directo, sacar a
poesía de torres de marfil e iso é
o que está a acontecer nas novas xeracións. Hai ademáis novos escritores que continuan a
liña daquela poesia social como
Emílio Insua, Rafa Villar ou
Marta Dacosta". Atópase Miro
Villar perto do Celso Emílio
que poetiza "investiga na verdade ~o 'teu tempo e enc:ontrarás
a poesia".•

..················································•·····························••··············•······•··········•···•·••·••·••••··•·······..
Manuel Maria 'A sua obra ten grandes achádegos poéticos'

Non se resiste Manuel Maria a
mentar os versos "cando o corvo
da noite se pousaba/ nas derradeiras luces do solpor" para ilustrar a grandeza poética de Celso
Emílio. Engade ainda: "Cando
quero morrer / non digo nada. E
mátame o silencio/ de non decir
Moraima". Non dubida entón
ao dicer que se trata dun "grande poeta que ademáis de dominar a forma de xeito extraordinário ten achádegos poéticos de
primeira magnitude. Versos definitivos que quedan sempre".
Manuel Maria coida que sobre
Celso Emflio se exerceu unha
sorte de "censura" arredor da
obra máis política: "Dante meteu aos seus enimigos políticos
no infemo, Virxílio escrebeu a
Eneida. para divinizar a Augusto
Neruda criticou nos seus ver-

.e

sos aos tiranos americanos, e son
de incuestionábel releváncia literaria".
Co poeta de Celanova uniao
ademáis unha grande amizade.
Cofiecéranse nos anos cincuenta
e na volta á T erra de Celso Emílio, Manuel Maria foi o enviado
da UPO para tantear politicamente ao poeta pero non tirou
nada claro daquel encontro.
Agora pensa que "un dos seus
dramas é terse metido no PSOE,
despois de ter encetado a sua vida política nas Mocidades Galeguistas e militar na UPO. El era
un poeta progresista que loita
contra a opresión pero non un
poeta nacionalista no sentido de
Cabanillas ou Pimentel". Da
man de Manuel Maria viñera a
edición en Monforte de T erra de

ninguén, e foi el tarnén quen caneou á censura levando a Xenebra o que entón se charriaba Libro dos epitáfios e que logo aparecería publicado como Cemitério
privado. Na gaveta quedou, vítima asimesmo do lápis vermello,
a iniciativa dun LP cos versos recitados de Celso Emílio, Ferrin e
o próprio Manuel Maria "a censura non daba pasado máis de
tres temas", lembra agora.

fluéncia é clarísima ainda que a
calen, que oculten as fontes".
Unha das maiores "alegrías poéticas" que ten recibido nos últimos anos o poeta da T erra Cha
é a publicaciól} de Os cademos
da ira de Xosé Alvarez Cáccamo
xa que entende que a poesia se
está a "abrir-a unha dimensión
que antes se negara e rómpese
unha espécie de censura tácita
que habia".

Mira para atrás Manuel Maria e
comenta que vifieron despois
unha sorte de poetas que "carecian de compromiso partidário e
desbotaban unha poesia maxistral que tiñan detrás. A de Celso Emílio ou mesmo o "Vietnam
Canto" e a ''Letanía" de Novoneyra. Para afianzarse matan ao
pai pero hai alguns nos que a in-

Mália esa censura que menta,
o Longa noite de pedra tiraba
edicións Jie forma inusual, os
seus versos eran cantados e
memorizados coma poucos. "A
sua poesía pétalle á xente na
sensibilidade -como di Novoneyra-, e a voz de Celso Emílio fíxose da comunidade"
anota Manuel Maria.•
- .. . - ... . - ..
. . ......
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PILAR P ALLARÉS

~onesia

leva fazendo campaña
por nós desde hai vintecatro anos.
Nós só precisamos que os timorenses
non teñan medo a votar". Dizia-o
Xanana Gusmao, José Alexandre de
verdadeiro nome, poeta, xornalista,
fotógrafo e líder da FRETILIM, a
Frente Revolucionária para a Independéncia de Timor Leste, só uns dias
<;i.ntes do 30 de Agosto, o sinalado
para a celebrazón dun referendo por
duas vezes adiado e ameazado pola
violéncia das milícias pro-indonésias
-Aitarak nomeadamente- e polo próprio exército do país invasor.
O 99% dos timorenses respondeu ás
agresóns votando, e mui previsivelmente a prol da independéncia. lndonésia fixo efectivamente boa campaña. Comezou-na entrando pola forza
na República Democrática de Timor
Leste nove dias despois da sua prodamazón. Eran os tempos do proceso
descolonizador post-25 de Abril. A
illvasión foi en Dezembro do 75 e en
Xullo do 76 Timor Oriental xa era só
a 27 província indQhésia. Daqueles
dias -a hoxe, mtséria, représón e morte. Timor Leste é agora mesmo un dos
países máis pobres do planeta -amén
un dos máis povoados- e chega a fa,
lar-se de que un terzo dos seus habitantes foi asasinado.
Para non desmerecer, Indonésia e as
forzas paramilitares ánti-independentistas empregaron-se a fundo na campaña de terror a medida que a data do
plebiscito se achegava: destruizón da
sé do Consello Nacional para a Resisténcia de Timor Leste-CNRT-,
asaltos e mortes a defensores da independéncia, ataques á misón de
asisténcia da ONU, o anúncio de
rnáis violéncia perante o posível envio de forzas de interposizón: "Se cheigar a T,tmor Oriental unha forza de
paz calquer, 101taremos até o derradei~
ro soldado. N ós non somos Kosovo",
advirte Nugroho Wisnumurti, representante indonésio no encontro
~~to coa ONU e Portugal.

~n claro que non, que Timor non
é Kosovo. T ampouco para USA.

Ameazas terríveis de Clinton: Estados
Unidos ten poder de veto sobre os
empréstimos internacionais concedidos a lndonésia polo Fundo Monetário Internacional. T amén é verdade ·
que ao mellor a nula contundéncia é
o máis acorde cun pasado do que os
.americanos saíron epmo sempre coas
1'mans SLJXas: a invasón indonésía iniciou/se apenas uns dias.despois da
visita de Gerald Ford a lakarta. Havia
que evitar, sen reparar en custos, a
instalazón dun rexime marxista na
zona e a caída na órbita soviética.
Ocidente ollou par aoutro lado. Os
"flagelados do vento Leste" aos que
-Fausto cantava en "A Preto e Branco", no 1989, resisten entre a nosa
indiferenza, ainda que -imperialismo
por mei~ tamé~ sexan deles as nosas
vellas palavras galego-porttÍguesas:
''Nós somos es flagelados do vento leste!
A nosso favor
Nao houve campanhas de solldariedade
Nao se abriram os lares para nos abrigar
Enao houve bra~os estendidosJratemalmente
Para nós"

Mais tamén:
"() mar transmitiu-nos a sua perseveran~
Aprendemos com o vento a bailar na desgra~
AB cabras ensinaram-nos a comer pedras
Para nao perecermos
(... )
Teimosamente contianuamos de pé
Num desafio aos deuses e aos homens"

.~
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•Francisco
Castro gaña o

Reimóndez Porte-W,
de xomalismo

Ltisófona de cara a formar
docentes que podian impartir
portugués nos países africanos
de língua oficial portuguesa. A
licenciatura en Estudos
Lusófonos comezará a
desenvolverse neste curso en
Lisboa.•

O premio xomalístico Reimóndez
Portela foi fallado o pasado
Xoves 26 de Agosto, resultando
gañador do mesmo Francisco
Castro,-polo traballo "Artigos
varios", que publicou no xomal
Atlántico Diario. A convocatória,
que leva o nome do persoeiro
estradense e que organiza a
Fundación de Exposicións e
Congresos da Estrada desde hai
catro anos, está dotado con
250.000 pesetas. Ten a fin de
estimular a criación xomalística
e promocionar a leitura. O xuri
outorgou mecións especiais para
os traballo "Vivir nos libros", de
Francisco Franco Martínez,
"Outras mil primaveras máis
para o libro", de M. Pereira
Valcárcel, e "A lectura,
alternativa segura", de Xoán
Neira López. +
Manuel Garcia Gerpe.

• Un paseo polo
libro infantil na

Biblioteca Penzol

.J

Noventa obras, pertencentes aos
fundos da bilbioteca Penzol,
expóñense na mostra "Literatura
infantil e xuvenil galega 18531989", que está aberta até o 17
de Setembro na Casa Galega da
Cultura de Vigo. Nun horário
de mañán, o visitante pode
atopar obras-do século XIX, como
as de José A. Saco y Arce ou
Manuel Lago González asi como
outras de Blanco Amor, Manuel
Maria, Álvaro de las Casas,
Ursula Heinze, Carlos Casares,
etc. Na mostra teñen cabida a
poesía, os con.tos, a novela, o
teatro e a banda deseñada. •

• Maputo prepara
o Congreso das
Pontes Lusófonas
O ano pasado estreouse en
Lisboa e, desta volta, o congreso
Pontes Lusófonas, do 15 ao 18 de
Setembro, ten lugar na capital
mozambicana de Maputo.
Editores e criadores das artes
plásticas e da literatura reúnense
nesta cidade para un intercámbio
de saber e información desde
pontos afastados. Portugal,
Mozambique, Cabo Verde,
Angola, Brasil, Timor, Macau e
outros áreas lusófonas estan
representadas no congreso. Para
Maputo están convidados nomes
das letras como Jose Saramago,
Lídia Jorge, Eduardo White, Mia
Cauto, Patricia Melo, Pepetela,
Alice Machado, etc. Unha
· grande exposición da arte
mozambicana así como tres
ciclos de cinema do país, un
deles adicado á muller, forman
parte tamén do programa desta
segunda edición das Pontes
Lusófonas.
Por outra parte, unha
licenciatura de catro anos é a
proposta da Universidade

~~ ~"'i\~

• Recup~rando
. a Manuel Garcia
Gerpe en Ordes
Manuel García Gerpe é
praticamente un descoñecido
para os viciños de Ordes e, por
esta razón, na asociación
cultural Obrad.airo da Historia
decidiron recuperar a sua
biografia e memória. Veñen de
editar un tríptico no que
explican a laboura de García
Gerpe, nacido en 1908;
republicano, dirixente de
Izquierda Republicana na
comarca de Ordes, integrante
das milícias populares en
Madrid e, finalmente,
nomeado capitán do carpo
xurídico militar do Exercito
Republicano. García Gerpe,
despois de estar durante nove
meses nun campo de
refuxiados franceses, consigue
marchar coa sua muller a
Buenos Aires. Ali falece, tras
anos de intensa actividade
cultural e política, no mes de
Xullo en 1949. Está soterrado
no cemitério da Chacarita, na
capital.arxentina. •

• Xacarandaina
remata a xira
de bailes
tradicionais
Os 60 participantes rio
espectáculo "Camiño do Sul"
de Xacarandaina remataban a
xira de Agosto o pasad~ Sábado
28 en Burela. Pretendíase con
esta montaxe recuperar a
cultura tradicional do camiño
portugués e a sua divulgación
"no estado máis puro". Catorce
numeras formaban parte do
espectáculo que viaxou desde
Xullo por Melide, Cambados,
Muxia, Tui, Teo, Ferrol,
Mondoñedo e Burela.

ANOSA TERRA
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• Finou Francisco Mosquera,
presidente da Asociación MáximO Gorki
Francisco Mosquera Pazó, presidente da Asociación Máximo
Gorki de Solidariedaae entre os Povos finou na sua casa de Nigrán o
Sábado 28 de Agosto con 69
anos e con el desaparece un comunista íntegro que fuco da sua
vida exemplo de coeréncia e de
entrega aos ideais de abolir as relacións de domínio na sociedade,
os priviléxios e desigualdades entre persoas e pavos. Xesus Alonso Montero salientou no acto de
enterro en Vigo a irreprochábel
coeréncia ideolóxica de Mosquera xunto coa sua capacidade, que

tanto admiraron amigos e camaradas, de compaxinar rigor militante con humor e vitalidade.
O exílio americano puxo.distáncia coa represión franquista da
que tan duramente foi alvo a sua
família e permitiulle desenvolver,
xunto coa sua compañeira Concha Nogueira, un activo traballo
de oposición ao labor de compra
de vontades das embaixadas franquistas entre as poderosas
asociacións de emigrantes de Venezuela, Uruguai e Arxentina.
De regreso a Galiza, amais da sua

Xacarandaina xa ten
experiéncia en espectáculos
folclóricos que requiren un
traballo de investigación prévio
e un esforzo na produción da
gala. En 1992 xiraron con
"Costumes e saberes dun pobo",
despois virian ''Unha viaxe por
Noutrora" e "Ribeirana". •

O coro da Máximo Gorki
despediu a Francisco Mosquera
coa canción Grandola, a sua
preferida no repertório de te
grupo sinfónico do que el foi
fundador e membro. •

recibir o prémio "Casa dos
Poetas", que outorga o
Padroado Curro Enrfquez.
Esta XV edición do prémi
coincidiu co vinte aniversário
da marte do celanovés Celso
Emílio Ferreiro en Vigo.
Acudíu a recoller o Casa dos
Poetas a irmá de Valente, que
vive en Ourense. O autor de
Las palabras de la tribu, nacido
en 1929, amosouse moi
orgulloso de ser aceitado como
un escritor galega.•

• Encontros
pedagóxicos
en Compostela
O prazo para participar nos
Encontros Pedagóxicos de
Compostela, que chegan á sua
oitava edición, está aberto para
todos aqueles mestres e
estudantes interesados na
renovación pedagóxica de cara
ao vindeiro curso. Do 20 ao 24
de Setembro desenvolveranse
na faculdade de Ciéncias de
Educación obradoiros de
psicomotricidade, plástica,
teatro, música, animación á
leitura e meio ambiente. T amén
quedará tempo para
conferéncias como a de ecoloxia
e saúde, que imparte Ramón
Varela, e a de educación con
humor, con Xaquin Marin. •

militáncia no PCG, animou á
criación da Asociación de Amizade Galiza-URSS, da que foi directivo desde a fundación, e participou na continuidade desta activa plataforma cidadán como
Asociación Máximo Gorki, da
que era presidente no momento
do falecemento.

Xosé Anxo Valente.

•Entregan
,, .
oprem10

Casa dos Poetas
Por razóns de saúde, Xosé
Anxo Valente non puido
desprazarse desde Alicante,
onde reside, até Celanova para

-•Xuntanza
en Chantada
para defender
o património
lste Venres 3 de Setembro
celébrase unha xuntarua aberta
en Chantada na que se
convidan ás asociación da
comarca a debatir a "crítica
situación" do patrimonio
cultural desta zona.
O último incidente foi o roub
da talla da virxe da igrexa de
Pe queiras, unha das únicas
imaxes románicas en madeira
do século XII. Ademai a
coordenadora cultural de
Chantada cita o "lamentábel"
estado de conservaciónde
pazos, castros e petos de ánima
asi como a destrución da igrexa
románica de Pesqueiras, á que
se lle prendeu lume, e o
derrubamento da torre de
Arcos.+

•A Peneira
chama ao humor
e á novela curta
O periódico do Condado
A Peneira convoca a todos os
interesados na escrita a
participar nos prémios de
relatos curtos de humor e de
novela curta, cuxo prazo ainda
está aberto até finais de Marzo
do 2000. En ambos ca~os
-pódese participar en galega e
portugués-, o xuri seleccionará
cinco traballos que serán
publicados.
Máis información no teléfono
986 660 9.86 .•

•
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cións xudiciais ou novela histórica. Rexistos estilísticos que corren variada sorte. Os mellor parados son o xornalístico e as declaracións xudiciais. En cámbio,
o que estimamos debera ser novela histórica, fica máis que nada
en fórmula besHeUer pois adoece
de algo fundamental: un axeitado tratamento lingüístico, non só
no vocabulário senón nun estilo
frástico bastante pobre.

Unhanovela
que pedia
máis traballo
ntulo: A quinta de Saler.
Autor: Antón Riveiro Coello.
Editorial: Galaxia.

Antón Riveiro Coello é un dos
prometedores narradores dos no,
venta. A sua proxección foi xa
recoñecida con prémios e esta
foi novela finalista na décima
edición (a última) do Torrente
Ballester de narrativa. Claro, que
prémio non é necesariamente si,
nónimo de calidade.
Dígase, de infcio, que esta novela
presenta un discurso moi ben ar,
gallado; a sua áxil e acertada es,
trutura é, con moito, o mellar. No
discurso preséntanse vários planos
narrativ que e superpoñen, de
maneira que a conxunción total
deles é a que conforma a história
xeral. E cada un deses planos é so,
porte dunha história que comple,
menta e/ou integra ás demais. Es,
tá por un lado a história do reto
literario que un editor propón a
dous escritores; é história integra,
d ra porque dela vai nacer outra:
a que estes escreben en altemán,
cia acompañando cada capítulo
de cada un deles cunha xogada de
xadrez. E finalmente está outra, a
que se conta nas breves interven,
cións ante o xuiz e máis o extrae,
to da senténcia. Ten, esta terceira
história, tamén indiscutíbel carác,
ter integrador porque ben dar
conta do que aconteceu co orixi,
nal. Cada unha das tres histórias
recibe un tratamento diferente.
Vexam . A dos escritores é a que
recibe máis espácio; a que escre,
ben
escritores -e tamén o edi,

tor que remata por non poder fi,
car á marxe da que el sente como
a "sua" história- é bastante máis
breve e ainda máis curta resulta a
terceira, tanto que o mistério que
cria para alguns leitores será quizá
indescifrábel.
De todas tres, a mellar lograda é
a história marco, o desafio que o
editor propón a dous escritores
para que escriban esa história
que a el se lle nega constante,
mente. A gradación da tensión
narrativa está moi ben conseguí,
da. Este é un dos pontos nos que
sobresae Riveiro Coello, e canta
con eficientes coaxuvantes como son uns personaxes atractivos, a atención preferente aos
referentes de gradación tensio,
nal fronte á menor, e o interese
que cria a história escrita no re,
to proposto polo editor, ademais
do mistério que van constituin,
do as intervencións ante o xuiz.
Con semellante entramado é evi,
dente que hai boa oportunidade
para que se empreguen diferentes
rexistos narrativos; e asi atopa,
mos textos xomalísticos, declara-

NARRATIVA

Xosé Fernández Ferreiro
O atentado

Unha vez rematada a leitura, é
seguro que ficamos con gañas de
máis. Iso, por un lado demostra a
habilidade narrativa de Riveiro
Coello á hora de construir histórias atractivas, pero por outro denúncia un apresuramento excesivo: T endo unha matéria narrati,
va atractiva e construindo ben os
personaxes, o resto semella cousa
de paciéncia, para seleccionar o
vocabulário e para engalanar o
estilo. Pero aqui semella que houbo pouca, tan pouca que o narrador principal, o da história marco, remata por interferir no estilo
dos capítulos
dos dous escritores,
e
non para ben, O narrador
porque acaba principal
como axente
contaminador non está
que só trans- nada
mite un estilo particulari,
frástico pobre.

zado fronte

Tamén hai aos outros
algo que dicer a respeito
da verosemellanza. O que se escribe non ten
porque ser verdade, pero ten que
parecelo. E isto non é só un problema de lóxica argumental.
Aqui t~mos un exemplo clarificador. E absolutamente incn'bel
que os dous supostos mellores
escritores galegas non deixen
prosas máis atinadas, iso por un

lado. Pero se tal causa acontece,
neste caso, é debido a que o narrador principal non está en nada particularizado fronte ao(s)
narrador(es) dos capítulos que
conforman o reto; todo semella
cosido p_olo mesmo xastre.
Hai, ºfinalmente outra cousa que
difícilmente lle perdoamos a Rivero Coello; que non tirase máis da
história da Quinta de Saler. Referímonos ao que antes dixemos que
debera ser novela histórica. O seu
atractivo vai medrando segundo
os capítulos se suceden, demasiado
para que despois remate con moi,
tas lagoas. Dá a impresión de que
o escritor non calibrou ben cal era
o jnterese das duas histórias principais (excluimos a contada a través dos textos xudiciais). Porque
chega un momento en que o que
queremos é saber que lle acontece
· a Toribio Mouteira, Sozinha e
compañía. O único problema que
mantén a curiosidade por Helena
e Manuel é a traxédia que ainda
non se desencadeou e sabemos
que paira sobre eles. Por outro lado, a reflexión a respeito da marte
da primeira parte da história de
Manuel non está tampouco xustificada plenamente. Serve moi ben
para que a novela avance, como
tamén o fai a relación amorosa entre Manuel e Helena, pero finalmente fica a sensación de que a
sua función era encher.
Para remate. T emos en Riveiro
Coello un narrador que sabe arga~
llar moi ben tramas interesantes,
atractivas. A quinta de Saler é boa
mostra. pero debe coidar moito
máis o estilo. Menos apuro, e roáis
concentración. Ten madeira de
bon narrador e ambición non lle
falta, debemos esperar del traballos moito mellor logrados, cun
chisco de paciéncia. •
XOSÉ M. EIRÉ
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Poesia vencida
Afirma Xosé L. Méndez Ferrin que
"nas poesias de Manuel Outeiriño está
a única certeza de que dispón o home.
Eiquí hai a marte". Letras
vencidas é o título - - - - -do poernário que o
xomalista e escritor de Ourense publica en Noitarenga.
No combate literário do autor cos seus
versos, reseña
Ferrin que sae victorioso o primeiro. Ou,
teiriño só se respon,
sabiliza da distribución dos seus poemas
nun libro que califica
de "insolvente" e no
que quixo seguir os pasos da música de
Johp Coltrane. •

Diário secreto
dun adolescente
Incluída na colección Fara de Xogo de
Xerais aparece a novela Diario secreto
de Adrian Mole, da escritora Sue
T ownsend. Un adolescente.británico
vai relatando no seu diá,
rio todos os inci,
dentes da sua vida
cotiá durante máis
de un ano. A sua
narración non exime a ninguén, excepto a el mesmo,
da tolémia: a sua família e os compañeiros son descritos como chiflados. A novela foi publicada en
Gran Bretaña hai
máis de quince anos. Manuel Carballo
Lousas encarregouse de traducila. •

Delgado Gurriarán,
un poeta valdeorrés
Resgatar os valores de xente como Flo,
rendo Delgado Gurriarán é o propósi,
to do libro que asina o seu
paren te Ricardo
------:::::::::-1
Gurriarán e que
aparece en Ediciós
do Castro. Floren,
cio Delgado Gu,
rriarán. Vida e
obra dun poeta
valdeorrés, repu,
blicano e galeguista
narra a traxectória
do que fara membro
do Seminário de Es,
tudas Galegas e autor de Galicia infinda e Cantarenas.
Tras a sua defensa da República dentro
do Partido Galeguista tivo que exiliar,
se na América. Este traballo pretende
ser unha homenaxe a todos os que ti,
veron que fuxir. +

De patiños e
outros cantos
Andersen volta a Kalarulraka por medio de O patiño feo, o canto clásico
que adapta Manuela Rodríguez e ilustra Ana Sande. Pero esta editorial segue ditando máis títulos. É o caso de
¿Ainda nada?, de Christian Voltz, un,
ha narración sobre o que pode xerminar dunha semente. Traduciuno Xoán
Cauto. E hai máis: Roberto di que, de
Kessler, alegato a favor da lóxica dos
cativos. Verteuno ao galego Henrique
Harguindey.+

• .I
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Leituras

Ü COQcfeL
Benegá
Voceiro do Bloque
Nacionalista Galega
Número 40. Xullo de 1999. De balde.
Edita: Bloque Nacionalista Galego.

lnclue un editorial baseado no crecimento do nacionalismo mis institucións
galegas e no papel
fundamental
que esta ideoloxia terá no
futuro
imediato do
país, dáse información
detallada .
acerca dos
resultados
eleitorais
dos comícios do 13
deXuño,
dándolle
preeminéncia á chegada ao poder
por parte do BNG aos municípios máis
importantes da Galiza. Ademais, informa
das últimas propostas do Bloque no Congreso dos Deputados de Madrid.

Terra Livre
Vozeiro nacional da
Assembleia da Mocidade
Independentista
Número 4. Verán de 1999. Prezo 100 pta.
Edita: Asembleai da Mocidade Independentista.

Neste número hai espazo para as notícias
- máis salientábeis da actualidade <leste
grupo independentista, facendo un relatório de todos os acontecimentos nos que
participaron
como organización. Entre as
reportaxes que
apresenta,
destaca unha
entrevista aos
grupos musicais Xenreira

eNen@s da
Revolta, que
fan unha reflex ión sobre as relacións entre
a música e o nacionalismo.
Tamén se fa¡ unha análise da celebración
do Xacobeo, denunciando presenza policial dentro de Santiago de Compostela.
No capítulo de debate, Antón ·Santos pi"" de que a~ forzas independentistas
cheguen a acordos para aumentar a sua
representatividade. Finalmente, informa
do 10º aniversário da organización de
mozos independentistas cataláns

Maulets.+

pertencera ao grande ducado
de Lituánia. A nai era xudea,
da clase' meia-baixa, do guetto.
O pai fora oficial dos Ulanos
rusos, mais cedo renunciou á
carreira das armas. As terras de
Czere1a, o seu castelo e diven¡as
oportunidades, pertencian ao
pai. Un pai, confesou o poeta
50 anos máis tarde, que "lle inculcara respeito polas orixes lituanas da família e desconfianza cara a Polónia".

Cantares
gálegos
para o mundo
lusófono
Titulo: Cantares Galegos.
Autora: Rosalia de Castro.
Editorial: Cadernos do Povo, Revista Internacional de Lusofonia, Pontevedra-Braga.
N" 47 - 50, 1999 . .

Urna edi~ao de Rosália na língua padrao é sempre problemática. Nao só muda a grafia, mas
a corre\:ªº dos numerosos castelhanismos altera por vezes a
rima; passando de ·consoante a
assoante, cm
mesmo obrigan:do a mudar alguma Rosalia
palav:ra para
man ter a es- pertence ao
tnic tura e o mundo
significado. lusófono
A tal emprecom tanto
sa arriscada
atreveram se direito como
alguns espíri- Cam6esou
tos valentes, Guimaraes
como o saudoso profes- Rosa.
sor Ernesto
Guerra . da
Cal. Mas esta
é a primeira vez que se nos ofe- .
rece a edi\:ao completa de Cantares Galegas, ao cargo de
Ángela Brea, que faz a coorden a\:ªº e redige os eruditos e
abundantes comentários a roda-pé. É um ingente labor, pelo
que tem que ficar agradecidos
todos os leitores da autora galega no vasto mundo.lusófono, ao
que ela pertence com tanto direi to como Camoes ou· Guimaraes Rosa.

Galiza, tu nao tens pátria,
tu vives no mundo soia
E nao cabe dizer que foi um desabafo isolado, sem repercussao
no resto da sua obra, pois incide
no mesmo tema em "Castelhanos de Castela".
só há para mim, Castela,
a má lei que eu te tenho.
Aliás, está rebeldia nacional de
Rosália é paralela á sua rebeldia
social, como podemos ver na seguinte estrofe de "Adeus, rios;
adeus, fontes":
Por geadas, por calores,
desde que amanhece odia,
dou á terra os meus suores;
mas quanto esta terra cria
tudo, tudo é dos senhores
que nao figura na presente
edi~ao, mas que inclui na sua
Guerra da Cal e que aparecera
na primeira versao do poema na
revista El Museo Universal, omitida na publica\:ªº de Cantares
Gal.egos, talvez por medo a insistir no protesto social.

/

Inicia-se o livro com um editorial
de José Luís Fontenla, que atinadamente nos lembra, entre outras
cousas, que "Portugal foi o grande
insucesso da Espanha ao libertarse e constituir-se em na\:ªº livre e
primeiro estado europeu, onde a
Europa nasce e se come\:a a si
·própria já no século XII".

Quer isto dizer que estamos
diante duma obra clássica, bem
apresentada ao leitor lusófono
de hoje, que através dela pode
ver a entender a secular
opressao nacional, social e linguística da Galiza, ainda sem
desfecho.+
CARLOS DURÁO

Abrente
Vozeiro de Primeira Linha
(MLN)
Número 13. Verán de 1999. De balde.
Edita: Primeira Linha (MLN).

As informacións máis importantes que

inclue esta publicación versan sobre os
resultados das eleicións locais e o que significa para o futuro do nacionalismo. Inácio Martínez,
expreso por
pertencer ao
EGPGC,opina sobre a situación dos
condenados
independentistas. A sección de actualidade está dedicada
ao II Con•·
greso de
Primeira
Linha (MLN), onde se
debateu a necesidade de unificación de
todos os grupos independentistas nunha
so formación.+

O te.x to rosaliano vai precedido
duma pormenorizada introdu\:ao
de António Gil Hemández, titulada "Rosália [de] Castro: vindicadora da Caliza", que pescuda, com abundantes citas, "como e em que sentido Rosália
submete a crítica o discurso sócio-po lítico da notabilidade espanhola sobre a Galiza".

Opoetae
o seu
maiordomo

..,,

. ..

En 1889 trasládase a Franza coa
família, onde o pai é tratado
polo doutor Charcot, o mestre
de Freud. Catro anos máis tarde, en Paris, por fin casan os
pais do poeta. Coñece a Osear
Wilde e Jean Moréas en 1895.
Acabado o bacharelato segue
os cursos na escola de Língua
Orientais . Publica o se u primeiro libro, O poema das decadéncias, en 1899. Ese mesmo
ano coñece a outro escritor en
língua francesa de orixe polaca:
Guillaume Apollinaire. Ao
ano seguinte, logo da morte do
pai, retorna a Lituánia . Le a
Kant e Schopenhauer, viaxa a
Itália e España. En 1905 preocúpase pala súa seguridade persoal: é xudeo por parte de nai e
toda unha vaga de progroms
percorre a Rúsia zarista. Ese
mesmo ano retoma definitivamente a Franza, a París, que só
deixará para viaxar a un ou outro lugar, incluído o na/tal:
Gran Bretaña, Alemaña, Austria, España, Itália, Tunícia.
Namórase da muller que lle
inspirará Sinfonia de Setembro,
Emmy Heine-Gelder, de dezanove anos - el ten trinta e
dous-, sobriña neta de Heine,

Come feíto, no Prólogo dos Cantares, a autora queixa-se da atitude desprezativa dos franceses para os espanhóis, mas que equivale á que a Espanha tem com a
Galiza. Por outras palavras, ela
tem um claro conceito nacional
da pátria galega. Isto torna-se
mais palpável nas suas duras palavras do poema "A gaita galega", resposta a "La gaita gallegá"
de Ventura Ruiz Aguilera: ·
Pobre Galiza, nao deves
chamar-te nunca esparlhola,
que Espanha d~ ti se olvida
\

Escolma de poesia.
Autor: O .V. De L. Milosz.
Editorial: Galllimard. Colección Poesie.

Sabia diversas línguas europeas: o polaco nativo, o ruso dos
dominadores, o alemán tamén
dos dominadores, o inglés, o
español, o basca, lia a Bíblia en
hebreu, coñecia o latín e o asírio, escrebeu a sua obra literária en francés. Nacera un 28 de
Maio ( 15 segundó o calendário
xuliano) de 1877 en Czarefa,
Bielorrúsia, ao leste de Minsk,
nun território que noutrora

A marta
Omármore eogranito vestiranse con musgos
Eaherba dos ataudes cinxirá oteu carpo
Eestarás marta en médio das flores ruivas
Mais no teu corazón florecerá oremorso.

Na sua roupa de inverno soñerán as hedras
Eos vellos xardíns onde tranquila soñabas;
OOutono destruiráos nomes eos rezas
No granito escuro da tua tumba gra11ados;
Os dias desfollaranse como atua grilanda
Eas campás de Outubro darán sons rachados;
Teu nome será só unha pálida lenda
Que canta nas entradas de antigos palacios.
Só al.gunhas 11eces as soñadoras fantes
Cuxa auga ausente efria viu os teus ollas descarar,
Reflectirán oteu lábio e, nas rwites serenas,
Aal.ma do teu vello can cara ati irá xemer.
Teu corazón lembrará as mellares auroras
Onde, perta dos lagos, soñan as tuas irmás;
A tua alma vagará rw oceano das horas
Eti soñarás sob os mámwres espesos

Como unha flor de orgullo, unha fior invisíbel,
Un lis no seu sudó.río de brancura e de esq¡¡ezo,
-Lis q¡¡e soña, entre todas as flores da Biblia,
Coa palidez as mans que os están a amortallar.

que casará cun barón austriaco
ao ano seguinte. Continua a
escreber e publicar. Poesía,
obras de teatro, estudos literarios, traducións de poetas ingleses e alemáns ao francés
(Schilkler, Goete, Byron, Coleridge, etc.). En 1913 encon,
tra a Emmy en Viena e revive
o seu amor imposíbel. T raballa
na tradución do primeiro Fausto de Goethe. 1916: é mobilizado nas divisións rusas do exército francés e agregado á sección diplomática da Oficina de
Prensa. Nesta oficina entéirase
dun movimento lituano de liberación, e en tre Polónia e Liruánia escolle este último país.
E comeza a aprender li tuan .
Continua a publicar. A rev lu ción bolchevique confisca n
1918 todas
ua propriedad es,
en
adiante vivirá, e crebe
en
1928, Unha
"de poxado
polo Soviet e colma qu
que (dita e- recomenda,
xa entre nós) mos a todos
non me son
tan antipáti- aqueles que
cos como pa- amen a
rece".
En poesia.
1920 Franza
recoñece de
facto a República de Lituánia, o poeta é nomeado oficialmente encargado dos asuntos lituanos en Franza. Traballará na legación até 1931, en
que se lle concede a nacionalidade france a. Publica libro de
poemas, obras teatrais, en aio
-As ornes ibéricas do povo xudeu-, aprende_o basca, de onde
veñen as orixe . Coñecerá a
Adamov, a quen lle enviará
carto en 1933, cando o dramaturgo está en Portugal en un
can. Falan da ua obra en rev i tas com Cahiers du ud u La
nouvelle revue fran~aise entre
outras. Pu lica
eu últim libro en vida en 193 : A clave da
Apocalipse; e o 2 de marz de
1939, m rr dun aqu cardi co. O cóneg P ti t pr nún
sobre o corpo pr ente d
ta a fórmula da a oluci n "
condición" en presenz d
maiord mo d p et .
O poeta chamábase O car Vladistas de Lubicz Milosz. Un p eta que se ben proviña do simbolismo, talvez do simboli m
decadente, converterase nun
poeta metafísico, nun poeta da
ternura, do retorno á infancia.
Un poeta que introduce na poesía francesa do século a tradición mística sueca e alemana, a
de Svedenborg e J. Boehme, un
poeta que soubo dar por acabada a sua obra para pasar a escreber dramas e tratados "filosóficos".
O.V. De L. Milosz, máis coñecido como Milosz, polo que foi
confundido por algúns co seu
sobriño, polaco, prémio Nóbel
de Literatura, C. Milosz, era .un
poeta relixioso, católico -non
ultramontano-, cuxa poesia,
pouco a pouco -lago do desengano amoroso, pois como Kafka ou Kierkegaard, posuiu a
verdade; mais nunca nunha al(Pasa á páxina seguinte)
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(Ven da páxina anterior)

ma e nun corpo- se despoxa de
toda inquietude terrestre el,
que escrevera aquel verso: . "Si,
viver é case tan doce como dur. .. . ,, , ou aque 1 outro: "Q ue
mir

doce será viver despois de ter soñado". El, que escribeu este
verso: Si, si! ainda nos queda algo por amar!" Os seus últimos
poemas, belos poemas (Nihumin, Cántico do coñecemento,
Confesión de Lemuel, H, Psalmos, etc) son xa só actos de fe
católica dun espírito que ultrapasou o problema indisolúbel
do espácio, do tempo matéria
par amoverse nun mundo espiri ru al de Luz criadora, nun
mundo de puro rnovimento e
de amor: "Sob as follas podres

dos teus anos mortos, corazón
meu, / Na lama dos camiños esquecidos, / Dormen os ollos branqueados dos amores e das amizades, / Dos peores e dos mellares,
/Como pedras guindadas ao fondo dun lago somos, / Como párias leprosos entre os homes , /
Como o pan envelenado da piedade". Un poeta que tamén sabia sufrir e sabia que a poesía
era necesária: "Mais quedou
sangue para tinxir a ouriflama, /

Mais unha corda ainda se estremece no laú.de roido / Que saberá
chorar e gritar / O grande poema
da inxusciza e da fame, / E a vella espada ferruxenta de lua /
Lémbrase ainda d pobre / Da viuva e do orfo". Un poeta que nos
eu poemas 'o de tino do home fala desde o fondo das idades" (Marcel Raymond) .
Milosz, quizá debido á insuportábel po tura do eu editor André Siulvaire, que non permetia incluilo en antoloxias, é o
grande de coñecido da poesia
francesa post- im olisra, ou só
c ñecid p lo p ema que comeza: Todos o monos están

ebrio de chúvia vella e suxa /
No cemitério e tranxeiro de Lofoten ... " En muit manuai de
li
fran e a n n a arece
nt l xia
r Pierre

como persoa e como poeta
(ainda que Claudel sexa un
grande poeta). Hoxe¡ pode comezar a ser coñecido fóra dun
pequeno círculo debido, sobre
todo, ao número especial que
lle ded icou en 199 5 a revista
Europe, e a que no Marzo pasado, cando se cumpriran os 60
anos da sua morte, na ºpopular
colección Poesie da Gallimard
apareceu unha escolma da sua
obra. Unha escolma que recomendamos a todos aqueles que
amen a poesia, ainda que non
saiban francés, xa que o léxico
de Milosz e a construción sintáctica, son mui sinxelos e cun
pequeno dicionário na man
sálvanse todas as posíbeis dificultades. ·
E o rnaiordomo, que pinta nesta
história? Era escritor? Escrebeu
os seus recordos sobre o poeta
onde se contaban cousas inconfesábeis? Ou escrebeu poemas
despois do contacto co seu patrón? Non o sabemos. Ao
maiordomo quixésemos recordalo, mais non sabemos o seu
nome, non sabemos nada del,
nen da sua vida nen da sua morte, nen onde naceu, se era francés ou lituano ou doutro lugar,
nen sabemos qe foi del despois
da morte do poeta, ainda que
podemos imaxinalo: luitando
no exército francés contra os
nazis. E se sobreviveu, estamos
seguros que foi daqueles, dos
primeiros, que se lanzaron aos
maquis sen esperar o chamamento do xeneral de Gaulle.
Ao maiordomo do poeta quixésemos dedicadle máis liñas, saber del, ter unha foto sua perante nosa. Por que? Cando morre
o seu patrón, o maiordomo había a penas tres meses regresara
de España, fora despedido en
Barcelona en "lor de multitude ", e tivera a luitar contra o
fa ci mo español e internacional nas Brigadas lnternacionais: era tan poeta como o
eu xefe. Non sabemos se escribe u uha liña, mais sabemos
quen axudou a escreber unha
das páxinas roáis gloriosas da
história da olidariedade humana, non só xa do presente século, sel\Ón de todos os tempos. •
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pria Cuba; asi como unhas liñas melódicas contaxiosas.
Mesmo houbo sítio para os rit,
mos e sons da santeria: a forma
de expresión máis escura e profunda da música cubana.

Noite Cubana
Intérprete: Compay Segundo.
lugar: Praza de Mª Pita, A Coruña.
Data: 24 de Agosto de 1999.

Deixando a un lado que sexa
un home de 92 anos, aspecto
máis publicitário que musical
{agás que consideremos que o
seu vigor provén de seguir tocando e compoñendo), Francisco Repilado, roáis coñecido
coma Compay Segundo, é un
dos grandes da história da música cubana; recoñecido alén
do seu país a partires da atención mediática que se lle adicou á música cubana na segunda metade desta década. En
concreto, no Estado español, o
punto de partida foron ás xiras
de grupos coma La Vieja Trova
Cubana, ou La Vieja Trova Santiaguera e máis a repercusión
mundial das sesións realizadas
polo norteamericano Ry Cooder con músicos da illa.
Presentaba Compay na Coruña
o seu último disco "Calle Salud"
{gravado en España), no que recupera cancións coma o clásico
de Miguel Matamoros "Lágrimas
negras"; e, coma era de prever,
encheu o recinto (a maioria
ocupado por cadeiras) da praza
de Mª Pita, despois da actuación
da Tuna de Veteranos, que tiveron a atención de nomealo tunero de honra.
O grupo, que foi oferecendo
unha série de pezas que abranxian os distintos ·aires da música cubana {son, cha cha cha,
güaj ira, güagancó ... ), estaba
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Compay Segundo, un dos grandes da
história
música cubana.

da

formado por: percusión, contrabaixo, guitarra, sección de
vento (composta por tres clarinetes, un deles contrabaixo), o
próprio Compay ao harmónico
(mestura de guitarra e tres inventada por el) e un home que
tocaba as maracas e facia as
primeiras voces (aparte de
Compay, o guitarrista e o contrabaixo). Mais os problemas
de son que dificultaban a audición no fundo da praza e que,
na segunda canción, tiveron
que arranxar o contrabaixo, o
músico cubano non tivo maiores problemas para conectar
cun público entregado. A banda ofereceu unha música que
cantiña todas as características
da illa: ritmos cálidos e tranquilos (momos), textos sobar
da amizade, as mulleres (que
son ou foron) fermosas e a pró-

No repertório non podían faltar dous dos temas cosque participou no disco "Buena Vista .
Social Club": "Orgullecida"
cun estilo ainda máis próximo
ao jazz pala participación dos
tres clarinetes, e o ínevitábel
"Chan chan", que tamén aparece no seu
último disco
e que semellaba ser o
,,.
peche
do Compay
concerto. sabe moi ben
Nembargan- as bazas que
tes, o golpe
final foi un- debe xogare
ha versión a calidade do
de "Guanta- traballo que
n amera"
fai. Nós,
aplaudida
cantada e esquecendo
bailada por modas e
un variado tendéncias, a
público: desde a xente seguir
ben da cida- gozando da
de a rapaces sua música.
que levaban
a estampa do
Che Guevaranas camisetas. Compay sabe moi ben as
bazas que debe xogar (incluí u
un tema sobre a irmandade de
españois e cubanos ) e a calida,
de do traballo que faí. Nós, es. quecendo modas e tendéncias,
·a seguir gozando da sua
música.•
XURXO MART(NEZ BRAVO

DoutorDeus
Xabier López L_ópez

X.G.G.
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Quinta Feira,

....

con vontade ·de réVolta:r a música do país
...

·

Gañou o certame de Música Xove de Vilagarcia

~

Difícil poñer un carimbo á música de Quinta Feira. A agrupación naceu hai dous anos pola
vontade dos seus cinco compoñentes de subir ao escenário para oferecer unha música que fuxe das catalogacións, con regusto tradicional pero referéncias
do jazz, a música latina, o rock
ou a música medieval. O grupo
pontevedrés elabora as suas próprias composicións, poñendo os
máis diversos sons a letras tiradas da nosa literatura. Entanto
esperan a posibilidade de gravar o seu primeiro disco, os
membros de Quinta Feira percorren neste verán os palcos do
país e veñen de gañar o certame Música Xove de Vilagarcia.
"Somos un grupo independente, non andamos con orelleiras
e isa significa estar aberras a
todo. A maior parte das composicións son próprias, baseámonos en ritmos e instrumentos tradicionais, pero as pezas
son nasas e beben tamén doutras músicas. O grupo defínese
na mestura de diversas influéncias" explica Taño Domínguez,
gaita, flautas e voz do grupo.
Sen embargo, non renúncian
os Quinta Feira á identificación
coa tradición que pode ter a
sua música. Alén da utilización
de instrumentos como gaita,
pandeireta e zanfoña entenden

ringuen uns dos outros. Seria bo
buscar unha maior variedade"
cornenta, dando a ver que a sua
é unha aposta inovadora na que
os ritmos se mesturan nun produto dificilmente clasificábel.
Introducen tamén os Quinta Feira a voz nun lugar destacado.
"Estaba perdida desde os an os
setenta, cando se cantaban temas de Celso Emílio e outros
poetas. A influéncia d Milladoiro levou a que nacesen moit
grupos instrumentais sen ue a
voz tive e pre éncia cando n
realidade ten moi b a a eitación por part da x nt . A mú ica que mái e e coita ten letras
e, por serte, agora aqui está rexurd indo a canción", afirma
Marcos Seixo, zanfoña e percusión dun grupo que introduce no
seu repertório tanto letras tiradas dos cancioneiros med ievais
como de Roberto Blanco T orr ,
figura arredor da que eixo ten
investigado.

que nas actuacións se "percibe
a sua procedéncia, identifícase
ainda que lego se metan influéncias distintas cando o resultado estético é bo". Poñen
como exemplo a peza San Mamede, cunha liña melódica que

arrecende ás danzas medievais
e o ambiente jazz que se aprecia no medio da composición.
Agrama Quinta Feira no noso
panorama musical no que está
senda calificado como un dos

seus mellares momentos. Unha
manchea de propostas de interese que pegan forte e comezan
a se comercializar tamén fóra do
país. "Hai moitos grupos movéndose pero apréciase cerro
mimetismo, ás veces non se dis-

Tito Maquieira nas cordas acústicas, Rafa Carballo na guitarra
eléctrica, T oño Domínguez na
gaita, flautas e voz, Marcos Seixo na zanfoña e percusión, Xavier Rabanal no baix:o elécrico e
Noli Torres na bate ria son os
compoñentes de Quinta Feira ,
un grupo que ten a vontade de
revoltar a música do país. +

Dille Berce ao Inímigo

Non pode ser verdade,
anxo de amor

IIllaxes da fatiga
DE

DIONISIO PEREIRA

Unha crónica visual do mundo do traballo na Caliza contemporánea coa que se
restauran as angurias, os labores e o protagonismo dos homes e mulleres que, en
epopeia colectiva, estabekceron o roteiro para a construción do país.

ANOSATERRA

1

GuieirQ

A NOOA TERBA.

2 DE SETEMBRO DE 1999 • N2 898

ctn.TIJRAI.. , .

,

27

<,

Unha nova xeración
impulsa o asociaGioµismo cultural pa T~rra Cha
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A Federación Comarcal, única no país, agrupa a 24 cülecÍ:ivos
¡.'
.R·

Seis meses despois da sua cria..
ción a Federación de Asociacións e Colectioos Culturais
da T erra Cha es tase a consoli..
dar como plataforma na que
participan máis dunha veintena
de colectivos. A xuízo da sua
directiva, esta iniciativa, única
no país, está a pór de manifesto
un movimento asociativo na
comarca que medra a cada paso
e que propón --a través da orga ..
nización espontánea de viciños- unha política cultural alternativa ao modelo que desti..
lan as instituci6ns municipais.

ci~ción

As 24 asociacións que forman parte da Federación levan tempo traballando e teñen consolidado un
importante abano de programación cultural A maioria delas naceron na década dos noventa e
outras como o caso de Xennolos de
Guitiriz -que organiza o Festival
de Pardiñas- xa cumpren máis de
vinte anos. Neste contexto «a Federación xurde como un território
neutral desde o que poder coordenar o traballo cultural que se está a
facer na chaira -explica Serveriano Bouzo, membro da sua directiva A T erra Cha é unha comarca
grande na que cada asociación
funcionaba pola sua coma Botábase en falta que tcxlos souberamos de todos e asi poder intercambiar as diferentes experiéncias ".
O seu ámbito de actuación son

•

.¡

-

•

populares. E moitas delas tamén
gostan de celebrar datas como o
Nadal, Entroido, Magosto e Lume
Novo. "Algunhas asociadóns pre- ocúpanse polo desenvólvimento
rural e a modernización do agro
-engade Francisco Legazpi. En
Moimenta, por exemplo, a aso-

. . P. BERGANTIAOS

14 concellos. Ademais dos nove
municípios que a Xunta agrupa
como Terra Cha, a Federación
recoñece como parte da comarca
Outeiro de Rei, Rábade, Friol,
Me ira e Pol. "Temos asociacións
federadas en todos eles agás no
caso de Abadin e Muras ,sinala,
Francisco Legazpi o seu presidente que tamén comenta algunha
das inquedanzas dos colectivos.
"Hai asociacións, como as Briga..
das que traballan na defensa do
património. Ten tan evitar atro..pellos como o que se está producir na Serra do Xistral coa instalación de parques eólicos. Tamén
hai entidades que se preocupan
pola recuperación de feiras, festas
e romaxes. Asi, en Begonte vól-

· vese celebrar o San Vitório de
Damil e en Castro de Rei a asociación Amigos da Feira promo.veu un mercado tradicional que
se deixara de celebrar". "Na
Arouxeira de Bretoña · -aponta
Bouzo- ademais de organizar a
festa celta, investigamos a rota de
chegada dos Bretóns a Galiza por
mar e a orixe da nosa toponímia,
que ten similitudes con termos da
zona de Gales e Cornualles".
Outras asociacións teñen unha
coral, unha rondalla, fan teatro -o
Centro Dramático Vilalbés, por
exemplo-, adícanse a música tradicional -4:omo é o caso dos Es,
toupacaldeiros de Rábade- ou interésanse pola artesanía e os oficios

Aquilino Iglesias Alvariño

púxose en contacto cos empresá,
rios da zona para organizar a Mo-exma unha mostra-exposición de
maquinária e gando. T amén as
hai que desenvolven traballo divulgativo, organizan cursos; ofere,
cen escolas de formación de adultos, editan publicacións ou con,
vcican prémios. Na Cova da Serpe,
unha asociación de Friol na que
se están a organizar mulleres, os
mÜzos fan excursións a covas, fontes ou lugares que lles descobren
os vellos."

"É un bó momento para o asociacionismo cultural. Boa proba
cliso e a cantidade de entidades
que se criaron nos últimos anos",
comenta Bouzo ao tempQ que
aponta que este fenómeno "é un,
ha resposta de contracultura á
ofi.cialidade. Son os próprios vici,
ños os que consideran que existe
unha caréncia e os que dinamizan
a comarca". ''Todos os concellos
están governados poJo PP agás
Rábade, onde entrou un grupo de
independentes --exPlica Legazpi.
Até agora non tiveron problemas
para .revalidar as suas maiorias,
pero a T erra Cha é parte dese in.terior galego que está en rápida

modernización. Na medida na
que llo permite a UE, a mocidade
sucede aos seus país ao frente das
·explotacións. Est;a nova xeración
quer seguir vivendo na comarca e
precisa cousas que até agora non
ten. Existe un desequilíbrio entre
o cámbio social silencioso, que
non sae en nengun sítio pero que
se está a prcxlucir, e o que oferecen as institucións. Asi por
exemplo, o asociacionismo cultural en Rábade deu lugar a esta alternativa de govemo".
Pero o traballo de facér cultura
tampouco é doado. Segundo indi~
ca Bouzo os membros de Arou.xei..
ra, por exemplo, teñen sofrido
ameazas telefónicas, coacións e
calúmnias por defender a conservación da Casa da Botica. ''Non
senta ben que a xente moza se organice -aponta o seu compañeiro. En concellos rurais coma estes
os governos municipais normalmente non teñen nen enu~nden
as preocupación.S de tipo cultural.
Cando nasce unha asociación,
pasan a considerala como unha
amenaza política e tratan ·de ensombrecer o seu traballo, entte
outras causas porque e_n tenden a
cultura de forma patrimonial".
Un caso paradigmático é o de
Castro de Rei. "A asociación
Amigos da Feira -explica- reabilitou un roteiro desde o Castro de
Viladonga até vila de Castro de
Reí que se fixo moi popular. A_
resposta do concello foi mellar
unha rota alternativa".•

•

Lors DIÉGUEZ

Os laios de Saef e Castrojeriz
Os viax ir

e aquí deberon zugar da devoción
polo santo ermitán da T ebaida.

toda a n it
c un lai baixiñ , p ro an
pr fund que 11 r mpian ccr
razón. Pac foi cabo de Saef a
p rgunrar-lle
e enti~ mal. Ela
n n cont t u. Parecia non ouvir. Cando e ergueron, ben cedo,
aef desaparecera. O feito amar,
gou-lles a viaxe. "Está doída por
n n levá-la con nós por Burgos",
di Xúlia. "Pero ela non quixo",
contesta Branca. E volve a primeira, "xa sabes como é; gosta-lle
que lle recoñezamos o seu saber, e
nós somos pouco expresivos".
Quizá o feíto axudou para que visen o Hospital do Rei, á saída de
Burgos, cando o cruzaron ao re,
gresar de Silos, sen o interese con
que a história o descrebe. Fixo,se
unha boa reconstrución para universidade, e a mistura do vello co
moderno foi-no salvando. Os
casteláns souberon construir pe,
quenos paraísos con árbores e auga nestes páramos e desertas, en
imitación das obras dos seus eternos inimigos, os árabes.
Deica Castrojeriz o camiño é duro: imensidade da area queimada
nas restrevas. Até onde alcanza a

mirada todo é campo de trigo xa
colleitado. Apenas se ven árbores. Ás veces, pequenos outeiros
alongados branquexan de cal.
Desde Sasamón, timidamente,
entenrece a paisaxe. Xa son veigas cobizadas polo choplo. E de
súbito asoman ante o seu mesmo
I).ariz as ruínas góticas de santo
Antón. Están asoballadas pola fe,
rinte construción dunha granxa.
Xa non quedan nen figuras na
portada principal. Si a tau, en xanelas e rosetón. Apreza-se a lim,
peza de liñas do gótico, a elegáncia. Que fermoso mosteiro debeu

ser. Impresio~a pasar co coche
por debaixo d9s arcos. Os monxes antonianos construiron-no
como casa principal da orde. Na
Idade Média eran celebrados polo
eficaces que seica resultaban para
curaren o mal que se ·deu en cha-mar "lume de santo Antón". Impoñ.ian eles a sua tau azul sobre o
moribundo e este c ba. Ou se
non estaban os frades presentes
mandaban medallas co seu símbolo e tamén servia. Isa din os
devotos e os parciais destas mara.billas. Os condes de Lemas, os
Castro, teñen aqui as suas orixes,

Castrojeriz, a un paso das ruínas,
alonga-se na base mesma da aba
do redondo castro corcado polos
restos dun castelo. Sobresai a
igrexa de san Xoán coa sua torre
formando fortaleza. No extremo
oposto, a colexiata, tono da Virxe da Mazaira que cantou Afonso
X, o rei que gostou máis da corte
castelá que da galega ..Como Saef
non está non se decatan os via,
xeiros das preciosas imaxes da
Anunciación sobre a portada oeste, mais a ignorancia nunca ten
conciéncia do que perde de sabe,
doria. Que linda imaxe gótica, de
pedra, a da Virxe. Ao Neno cortaron-lle a man coa que, ao parecer, sostiña a mazá. Os viaxeiros
poden aprezá-lo a forza de
paciéncia, pois pola mañá topanna pechada e para regresar máis
tarde, fan tempo nun restaurante
que os consola da calor e mais da
fame -a tristeza quitou-lle-la unha miga-, dan unhas voltas pola
vila e ainda poden achegar-se ao
convento das Clarisas onde mercan "codos de san Francisco" e
torta de mazá para matar a fame
da _noite. Cando se enteiran de

que son de Lugo, falan-lles as
monxas con entusiasmo dun seu
convento irmán, o tle Ferreira de
Pantón, e fan-se moi amigas deles, e agasallan,nos con humildes
estampas de santa Clara.
· Cando se achegan outra vez á colexiata baten co guia que fa.la das
suas ~oías cuns peregrinos. Por
dentro está moi abandonada. Hai
interes-antes enterrarríentos.
Nun, o escudo compón-se dunha
man aberra coa pentalfa na palma e unha rosa de seis follas,
mais tampouco os viaxeiros se
decatan cliso. Senten, non obs,
tante, como se unha voz os chamase e lembran outra vez a falta
de Saef e falan cliso, fora xa, ás
portas da igrexa, vendo a vila recortando-se en cúpulas sobre o
ceo intensamente azul, e o "Cas-trum Sigerici" que lle deu nome,
tenuamente sombreado, orgulloso e como plano, testemuña da
grande importáncia que tivo a
vila nos tempos de ouro do Cam iño. Ainda no século XIX se
.contaban até sete hospitais. Di
Xúlia, "e que será de Saef?", e daquela, no siléncio frío, comezan a
decatar-se do verdadeiro sentido
da sua fuxida. •
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As falcatruadas de Don Miguel
Non deixarían de falar o crego
Curro e don Ramón del Valle,
Inclán, estando como estaban
ante o local que ocupara a antiga
anaquelería do Colexio de Fon,
seca dos traballos, viaxes, xes,
tións, litixios, que durante o últi,
mo cuarto do século XVIII houbo
de afrontar o tío bisavó, D. Fran,
cisco, do xenial escritor arousán,
para crear a grande biblioteca da
Universidade compostelana.

P

ois o bo sacerdote e ar,
queólogo, don Xesús, se,
guía moi ao tanto das investigacións que os seus queri,
dos compañeiros do Seminario
de Estudos Galegos, Antonio
Fraguas e Sebastián González,
viñan facendo, respectivamen,
te, adrede do Colexio de San,
tiago Alfeo, ou de Fonseca, e do
de San Clemente. E niste caso
especial do tropezo con don Ra,
món, aludiría máis ben a iste se,
gundo, poís era o do cal foi po,
lémico e distinto colexial, e ta,
mén rector dil, don Francisco
del Valle-lnclán Santos.
Mais, asi como a obra de Fraguas,
Los colegiales de Fonseca, saiu do
prelo xa no 1956, ao estabilizarse
a investigación histórica do noso

país, no anexo XII de Cuadernos
de Estudios Gallegos, pola conta a
obra de Sebastián González García-Paz, O Colexio San Clemente
de Pasantes, non apareceu atá
1993, publicaba postumamente.
Sen que o meu inesquencible
profesor de Prehistoria e Historia
da Arte, o inxel Sebastián, poi,
<lera ver impresa a que debería
ser a súa excelente tese doutoral.
is Sebastián González ti ..
era que abandoar a nosa
universidade, e a terra nosa, cando empezou a noite de pe,
dra; acolléndose ás de Puerto Rico, onde xa moraran os seus pro,
xenitores. Pola sinxela razón de
que, como destacado membro do
Partido Galeguista, represtouno
no derradeiro concello republicano de Santiago, xunto cos seus
correlixionarios, o alcalde mártir,
Ánxel Casal, e D. Xosé T eixeiro
(o director da Academia Xelmírez, onde fun condiscípulo de Ra,
món de Valenzuela, nos mesmos
días en que veu a República).
O noso profesor Sebastián sería
alá nas Antillas decano da Fac ul tade de Humanidades; no
tempo en que a Universidade de
Puerto Rico alcanzou mundial

renome cando o seu rector Ramírez foi a Estocolmo, a recoller
o Premio Nobel de Literatura en
nome de Juan Ramón Jiménez;
o andaluz universal, quen doen,
te e transterrado era hóspede
glorioso e mestre poético excelso naquela Universidade.

M

entres que aquí quedara o
gran compañeiro e tamén
,
correlixionario de Sebastián, sofrindo a anguria e a incerteza de tales anos atroces. O ho:..
xe plurihomenaxeado pola Xunta e por todo dios, D. Antonio
Fraguas, cronista maior de Galicia e patriarca en exercicio da
cultura galega, foi abrigado a varrer entón as lixadas rúas da Es. trada, vila onde era profesor do
seu Instituto, cunha vasoira de
uces. E menos mal que Fermín
Bouza Brei estaba alf de xuez e
penso que lle botaría unha man.
Pasou logo Fraguas moitos anos

depurado, manténdose coa laboura no ensino privado, ata que lle
permitiron reintegrarse na públi,
ca. Cando, pola natureza das causas, íanse istas póndose de novo
no gonzo. E tivo D. Antonio a
satisfacción de poder prologar e
anotar a obra de seu compañeiro

da alma, Sebastián, ao publicala,
por fin, aci alimón, o Consorcio e
a Universidade de Santiago.
Unha fonte estupenda para coñe,
cer as actividades universitarias
do colexial e logo rector D. Francisco en San Clemente, e tamén
as falcatruadas de seu irmán D.
Miguel, que moraba no mesmo
Colexio, malia non poder ser co,
lexial. Provocando contínuos eg,
cándalos que detalla T eo Cardalda -admirable e autodidacta his,
toriador local de Vilaxoán- na
súa aínda inédita biografía de D.
Francisco del Valle-Inclán.

E

scándalos como foron o de
durmir moitas noites D.
Miguel dentro do pío Cole ..
xio con diferentes mozas -unha de Vilaxoán, outra de Padrón- que solía deixar preñadas, denantes de ordearse. O
que motiva as denuncias de outro rector, e inimigo cordial de
D. Francisco, o despois coengo
D. Sebastián Joseph García
Pertierra que, ¡miren vostedes
que casualidade! tiña que ser
tío avó, ou algo así, do meu bi ..
· savó, pai da miña avoa pater,
na, que se chamou tamén José
García Pertierra. +

FRANCISCO

A.

VIDAL

A maldición dun pai
Aínda que -ninguén pode teste,
muñalo, posiblemente, foi á
sombra dun hórreo coma este,
no cume dos Aneares, onde un
garrido mozo foi tocado pola
maldición do lobishome.

Ao anoitecer, seguindo as direc,
trices da sabia, o pai colleu un
año e un coitelo e foise na procura do lugar onde asentaba a fera. Atou o animal a unha árbore
e agachouse mentres agardaba.

Ti

do comezou por mor dunha
iscusión; entre a preocupa,
ción dun por rematar o la,·
bor e a ansia do outro por gozar
dunha noite de festa: este quería
acabar axiña para ir ás mozas, e
o outro "non deixar para mañá
o que se poida facer hoxe".

- Pero a festa non agarda por
outro día e isto si.
- Aínda che queda moito por
<liante, para gozar e sufrir.
Ambos terciaban por ver .quen
saía coa súa: se o pai por ser pai
ou o rapaz por ser home. Ata que
o primeiro; finalmente, cedeu
soltándolle a terrible maldición.
- Vaite, e así andes detrás das
cadelas como agora andas detrás das mozas.
E orgulloso do seu triunfo, o rafoise a mocear.

P34

Peto a maldición dun pai, é algo
que o ceo executa ·coa maior das
durezas e da maneira máis ines,

perada. E así, cando o rapaz volveu á casa, unha febre insospei..
tada, unha suor fría, unha ansia
descoñecida e inoportuna que
non lle deixaba pegar ollo, invitábao a abandonar o seu leito,
tal que o seu lugar natural fosen
as uces e os toxos do monte e
non o acubillo do seu fogar. Sa..
íu na procura da intemperie, e
baixo o ceo da noite deitou, revolveouse na frescura da herba e
saltou, ata que se decatou de
que o seu carpo se cubrira cun
pelexo cincento e as súas mans
e pés eran gadoupas de lobo.

D

iante da terrible visión do
seu corpo botou un berro
de desesperación, pero da
súa garganta só saía un fero ouveo; e entón correu como quen
foxe de si mesmo, perseguindo
os pedregosos cumes da montaña, desde onde lle chegaba

a

chamada dos novos conxéneres
e o cheiro das femias que o arra ..
ían, tal e como a maldición do
pai lle prognosticara.

N

a casa ninguén sabía do -ra-'
paz. Primeiro achacouse a
súa falta a que era un golfo,
e aínda non volvera de andar
de esmorga, despois, como os
amigos aseguraron que viñera
canda eles, comezaron a preocuparse, e finalmente o mesmo
pai temeu unha fuxida por mor
da discusión que tiveran.

O medo da familia aumentou
cando se soubo dun lobo que cada noite roldaba a aldea e roubaba ovellas con arte e enxeño.
- ¿E non o puido comer esa fera?
Xa querían facer unha batida cando unha muller con fama de facer

/

'As notícias son
tamén material para
. "
a poesta
O ventre do silencio, de F rrin.

Que recomenda ler?
A obra de Ramón Caride, da que
gosto especialmente e coido que
debia estar máis considerada.

Leva quince anos en Nova lorque.
Hai preséncia de cultura galega?
Houbo, pero hoxe non queda cas
nada. A Casa Galiza está economicamente ben pero o único que
promove é o futbol e xogar ás car,
tas. Na biblioteca amoréanse as
caixas de libros pechadas e os actos do Dia das, Letras Galegas fanse
en castelán. E un ambiente antigaleguista e retrógrado.
A sua poesía ten unha marcada
face de denúncia.

remedios e acertalos, despois de
estudiar o caso, preguntoulle ao
pai que pasara antes da desapari,
ción do fillo. O home contoulle
todo, e tamén o da tremenda maldición. E daquela, aconselloulle o
remedio para recuperalo.

Este podía ser o escenario dos
feitos, mentres pai e fillo labora,
ban, na caída dunha tarde esti,
val, de cara ao vindeiro inverno.

Francisco
Alvarez, Kaki

Aló o viu vir, paseniñamente.
Viuno parar no alto dunha laxe e
cheirar o ar mentres miraba. Mirou para onde estaba o engado.
O año tamén o uliu e comezou a
bálar adoecido, sen que ninguén
o liberase das gadoupas da fera.

D

e súpeto, cando o lobo
xa trincaba con forza na
présa, o pai lanzouse sobre el e, como a meiga lle indicara, fíxolle un longo pero superficial corte na pel do lombo. E ficou aguantando a embestida cando aquel se revolveu contra o home, quen se
defendía, xa sen armas, chamándoo ao acougo.
- Tranquilo fillo, tranquilo,
que son eu.
E pouco a pouco, co forcexeo, o
fero pelexo foi abrindo por onde
o pai cortara, ata desprenderse e
liberar ao mozo da maldición, devolvéndoo á vida dos humanos.•

Situariase entre poe ia de amor e
social que, para min, non están enfrontadas. Moita xente pen a que
pa ou o m ment da denúncia, e
non é cerro.
americano teñen
pre o polític p rtorriqueñ
contra
hai qu eguir pr
t
do. O poe é a v z d
v
que guir denunciand e te
Ás veces son notícias d x rnai .

É material para a

ia rqu can..
do ves unha n tícia ue r lata unha
inxustícia non podes ficar impasrbel.
Tamén poetiza a traxédia da emigración.

Porque é terríbel. A emigración
galega que chega a Nova lorque,
por exemplo, atópase coa Galiza
da pandeireta, folclórica, española.
A emigración dos cincuenta e sesenta non enriqueceu nada, non é
como a do exílio que mantivo viva
a galeguidade. Continuo pensando
con Celso Emílio Ferreiro que a
emigración é o pais dos ananos.

É lido en Nova lorque?

É difícil. Estamos nos peores tempos
para a poesia pero continua a haber
cousas palas que escreber. Na Guar,
da morre moita xente afogada. Un
dia unha nena choraba diante da
tumba do pai e eu vinme na necesidade de adicarlle un poema.•
A Guarda (1957).
Obras: Lexanias; Maruxia, Máis aló de Fisterre; Alén da fronteira.
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Festas de Virxes
O de Setembro celébranse en toda Galiza as romarias máis grandes
do ano nos santuários máis antigos
e emblemáticos e sempre con xantar campestre. Unha oportunidade
para asistir aos Miragres no monte
Medo, á romaria da Virxe do Faro,

= o-

~g:

a Santo André de Teixido, á Virxe da Barca (Muxia), Pedrafita, a
Franquefra, á Sainza na raia, aos
Miragres de Amil, á da Portela, á
da ponte romana de Ourense,
etc. Todas elas tradicións paganas
cristianizadas. •
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• EXPOSICIONS
CAPRICHOS DE GOYA

Organizado por CaixaVigo e
Ourense, en colaboración
co concello, desde o 3 de
Setembro exposición dos

Caprichos de Goya. Na Sala
de Exposicións A Fábrica.
• MUSEUS
ETNOGRAFIA E
CASCO HISTÓRJCO

Visitas guiadas ao casco
histórico e ao Parque Etnográfico do Arnoia (Museu do Coiro, Museu do
Tecido, Museu Galega do
Xoguete e Muiño do Burato) Información no 988
442 006.

Ames
• SENDEIRISMO
MEDICIÑA, DEPORTE E
AVENTIJRA

Percorridos polo Camiño
de Santiago, coa prática de
Actividades Didáctico-Deportivas e de Turismo Activo en Setembro. Máis información nos teléfonos
981 577 459 e 629 327
474. Bertamiráns. Ames.

O Barco de
Va deorras

mostra de fotografia histórica española.
PABLOÜRZA

Desde o sete de Setembro
a obra pictórica de Orza
estará exposta na Bibliote-

ca Pública Miguel González
Garcés .
GREGORJO FERRO

Óleos, debuxos e gravados,

36 obras, procedentes da
Catedral de Santiago de
Compostela e das Reais
Academias da História e de
Belas Artes de San Fernando e outras institucións e
museus compoñen a mostra
de Gregario Ferro ( 17421812). Na Fundación Barrie
até o 19 de Setembro.

realizada por Sorolla para a

Hispanic Society of America
por encargo do hispanista
A.M. Huntington. Con esta exposición, a Fundación
Barrie, oferece a contemplación dun Sorolla pouco
coñecido. Até o 12 de Setembro.
FARDEL
DAS DISIDÉNCIAS

Mostra de escultura, que
podemos ollar até o 12 de
Setembro, en sete espácios públicos da cidade.

ARua.
•MÚSICA
XACOBEO
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•TEATRO
Concerto Novas camiños.
No Parque Municipal o 3
de Setembro.

LlBREESCENA

O 3d
Continuo, na
FunJocíÓJJ
8arri da
CORUÑA,

a exposición
adicada

a ScHolla.
Ádí ita,
Autwetroto.

tembro, Produccións Libr escena apresent Cyrano de Bergerac.

Ferrol
• FOTOGRAFIA

Bue

RUTH

•PINTURA
MANUEL ÜTERO

Exposición de Pintura na
Sala Amalia Domfnguez.

JOAQUÍN SOROLLA

Mostra recriativa da obra

Caldas de eis

Placas recollidas na Galiza
entre 1924-1926 durante a
viaxe que realizou esta
americana polo país, na
Sala de Exposicións do
Centro Cultural Torrente

Ballester.

A Fonsagrada
• EXPOSICIÓN$

artellaron unha
mostra escultórica
na que porticipa,
entre outros,
Álvaro ele la Vega
de quen ollamos
unha peza

XuuoCARRO

no Auditório Mu-

nicipal.

Cambados
•PINTURA
V ÁZQUEZ-PALÁCIOS

Alex Vázquez-Palácios expón os seus debuxos na
Galería Borran 4 (Avda. de
Galicia 3<>) até o lé de Setembro.

ANDERSON

Na FONSAGRADA

•PINTURA

Pintu~

M.

0

PASADO VIVE

O pasado vive no presente; é
a frase que tenca resumir o
espírito desta exposición
colectiva que permanece
no Museu da Fonsagrada.
Obras escultóricas de Mónica Basallo, lnácio Basa•
llo, Luís Borrajo, Manuel
Patinha, Manolo Paz, Paco Pestana, Álvaro de la
Vega e Fernando Villapoi. Aberta até o 30 de
Setembro. De Martes a
Venres ( 12 a 14 h . e 17 a
19 h.) e Sábados e Domingos de 12 a 14 h.

1i-·n

Lu.go

A Corufta

• EXPOSICIÓN$

• EXPOSICIÓN$

PÉREZ PORTO

COLECCIÓN REAIS

Exposición de cerámicas,
organizada polo Centro de
Artesania e Deseño de Galicia. Na Sala de Exposicións Capela de Santa

No Quiosque Alfonso, nos
Omtóns, até o 5 de Setembro, .permanece aberra esta

Marta (Ronda da Muralla
s/n). Aberta até o 24 de
Outubro.

Nogueira
de Ramuin

ANA MATOS

_,

•ARTE
Exposición de pintura. Desde o 9 de Setembro na Biblioteca Provincial de Lugo.
COI.;ECTIVA
DE EscULTURA

Exposición de esculturas de
Valmaseda, Pazo, Díaz e
Caxigueiro. Na Capela de

RlBAS DE SIL

Visitas guiadas ao Mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil e aos monumentos da Ribeira Sacra.
De Mércores a Domingo
ás 11, 12 e 17 h.

Santa Maria.

Ourense
• EXPOSICIÓNS
ROMANTICISMO
INGLÉS

Na Aula de Cultura de
Caixavigo e Ourense, exposición de Pintura romántica inglesa. Desde o
2 de Setembro.
BATIS CAMPILLO .

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

No Centro
de Artesanía
eDeseño
de LUGO
ternos a
posibilidade
de
comtemplar
as cerámicas
de Pérez
Porto.
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Tallas de Madeira. Exposición no Café Bohemio. Até
finais de Setembro.

Convocatórias
GALICIA EN Foco

•PINTURA

Certame fotográfico convocado polo
Clube de Prensa de Ferrol. As fotografias admitidas (máximo de tres por autor), servirán para artellar unha mostra
itinerante e a confección dun catálogo.
Tema libre dentro do fotoxomalismo.
Branca e preto ou cor, tamaño 30x40.
Remitiranse, xunto cos dados (e unha
foto do autor ao Clube de Prensa de Ferrol (Apartado de Correos 283 de Ferrol. Fotos feítas entre 1 de Xullo de
1998 e 30 de Xuño de 1999.

SILVIA EsPERÓN

CURSO AfÉN DOS LÍMITES

Pinturas, até o 15 de Setembro, na Oficina de Turismo de Combarro.

Dirixido por Manuel Vilariño, concurso
de Fotografia Contemporánea no
CGAC, do 22 ao 24 de Setembro. Inscripcións até o 18 de Setembro (Matrícula: 6.000 pesetas). Tfno: 981 546 619
e Fax: 981546 633

Alrnsr:AS CAMIÑANTES
Mostra artellada polo Xacobeo 99. Abre no albergue
de San Francisco até o 23 de
Decembro.

Poio

Ponteareas

Safari Fotográfico que terá lugar o 12 de
Setembro Reservas ecolóxicas do Ribeiro.
Máis información en inscricións nos locais da asociación: Linares Rivas 49, 12
Telf. 981 244355 .
PREMIO MANUEL MARIA
T erceira edición <leste certame poético
convocado pala Libraría Casalderrey de
Marin (R/Jaime Janer 7 -36900 Marin).
XERAIS E MERLIN
Os prémios de Novela e Literatura Infantil de Edicións Xerais concluen o
prazo de entrega o dia 1 de Setembro.
FOTOGRAFIA PARA AMADORES
Concurso de fotografia en Mugardos,
organizado pala Agrupación de Montana e Escalada Bestarruza. T ema: A
montana e os deportes. Prazo de admisión: 3 de Setembro.

EDICIÓNS P APORROIBO

•MÚSICA
CONCURSO DE GAITAS

O concello de Ponteareas
convoca unha nova edición do seu concurso de
gaitas, no que se poden
inscribir denantes do 11
de Setembro no rexisto de
entrada do Concello. A
orde de participación é a
inversa da inscripción cun
número limitado de 30
participantes (986 661
675). As fases de eliminación e final celebraranse
en Ponteareras os días 18
e 19 de Setembro. Hai carro prémios de 250 .000,
100.000, 75.000 e 50.000
pesetas.

Ponteved.ra

A editorial de Ortigueira, convoca a autores noveis para a realización dun libro
colectivo de cantos ou relatos breves.
Poderanse enviar traballos en galega ou
ca.s telán de 3/4 fólios, acompañados
dunha autobiografía do autor/a de non
máis de 4 -liña.s. Antes do Setembro deberanse receber na Estrada Xeral, 4115330 Ortigueira.
POESIA PÉREZ

PARALLÉ

Concurso de poesia en galego convocado pola Sociedade Artística Ferrolá
(Apartado de Correos 339- 15480 Ferro!). Máximo de 3 poemas orixinais e
inéditos. Prémio Placa, Diploma e publicación da obra nun volume colectivo.

CERTAME FOTOGRÁFICO
VIÑA DO CAMPO
Organi-zado polas Bodegas Docampo de
Ribadávia (988-470 258). Tema: O viña e o Camiño de Santiago. Data límite:
13 de Setembro.

A ASPGP artella un programa de actividades artísticas e lúdicas, graruítas e
aberras, para crianzas de 4 a 14 anos, para os meses de Agosto e Setembro en
várias vilas .de Ourense. H ai obradoiros
de plástica, papirofléxia, globofléxia,
cestaria, astronomía, entre outros. No
terreo lúdico oferecen xogos populares e
tradicionais, cooperativos e malabares.
Do 12 de Agosto ao 9 de Setembro, nas
comarcas 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
Vinreun e Sanca Cruz de Arrrabaldo; e
os Xoves, n as do Palmés, Os Mon tes e
Os Barrocás. Para maior detalle pódese
consultar a Ludoteca de ASPGP: António de Puga, 4 soto l. 32080 Ourense.
Teléfono e fax: 988 248 141.
CoNCELLO CARRAL

Do 1 ao 9 de Outubro celebrarase en
Ourense a X Exposición Internacional
de Fanzines e Prozines dentro das Xl
Xomadas da Banda Deseñada. Convoca
o Colectivo Phanzynex (Rua Manuel
Murguia, 15-Sl!D-32005 Ourense). A
data limite para ser incluido na exposición e no catálogo é o 31 de Agosto.

SAFARI FOTOGRÁFICO
O prazo de envio de traballos para este
concuso l iterário c o n vo cado po lo
Concello de Ogrobe remata o 12 de
Outubro.

ñetas de humor gráfico, baixo plica e
lema, antes do 15 de Decembro de
1999 á Casa da Cultura de Ourense
(Celso Emíliio Ferreiro, 27) . Os debuxos debe rán resp e itar un t amañ o
mínimo de DIN A 4 e m áx imo de
DIN A 3 . O s pré mios: va n á mellar
colección ( 6 caricaturas ), 100. 000
pta, ás me llares caricaturas con catro
prémios de 25. 000 pta.
INTEGRACIÓN
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Convoca: Asociación para o Síndrome
de Down. As bases pódense conseguer
ch amando ao tfne.: 8986 201 656. O
prazo de recepción de traballos está
aberto até o próx imo mes de O utu bro.
CART ACES DE JAZZ

Escobijaz.z., Asociación de Amigos do
Jazz convoca un concurso de cartaces
para do anunciar o Festival de Jazz de
Lugo. Ad miten traballos até o 16 de
Outubro. Maior informa ión no Clavicémbalo. Paxariños, 23. 27002 Lugo.
P REMIO DEZA
DE INVESTIGACIÓN
Organizado polo Concello de Lalin a
través do Seminario de Estudos Deza.
O tema da investigación para é o da

99

FANZINEX E BANDA ÜESEÑADA

PREMIO LUEIRO REI
A Agrupación Cultural Alexandre Boveda da Coruña informa que sen encontra aberto o prazo de inscrición para o

LUDOTECA DA ASPGP

Certame de poesia convocado polo
Concello de Carral. Data lírrrite : 15 de
Outubro. As obras enviaranse á Biblioteca Pública Municipal de Carral (Casa
da Cultura. Rua do Paleo, 17 - 15175).
CONCURSO DE
CARICATURlSTAS NOVEIS
A Concelleria de cultura de Ourense
e rná is o C lube Cu ltural Alexandre
Bóveda convocan o quinto Concurso
Galega de C aricaturistas Nóveis. Poden participar os galegos ou residentes n o país menores de 30 anos, que
fagan chegar as suas caricaturas ou vi-

Natureza, Paisa.xe e Medio Ambiente na
Comarca de Deza e o prémio é de
250.0<X> pesetas. Poden concorrer cantos persoas o desexen individualmente
ou en grupo con traballos inéditos e
non premiados con anterioridade,
dunha extensión de 100 páxinas Din
A4 escritas a espácio e meio por unha
só cara. As obras poden presentar e,
antes do 30 de novembro, directamente no Patronato Cultural Auditorio Municipal de Lalin ou remitidas ao
apartado 179 - 36500 Lalin (Ponrevedra). Deberán presentarse nun sobre
pechado (orixinal e catro cópias) cun
lema na portada. •

• EXPOSICIÓNS
EsCULTURA MEXICANA
AfFONSO SUCASAS
Até o 12 de Setembro, no
pazo de Congresos, permanece aberta a exposición Identidade e volume .
A escultura en México,

Mostra Antolóxica. No Pazo
. Provincial. Até o 5 de Setembro

1910-1950.

RAMóN RIVAS

MINGOS T EIXEIRA

Mostra Antolóxica aberta no
Edificio Sarmiento do Museu
de Pontevedra. Até o 5 de

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

Setembro.

FIGURACIÓNS

EDUARDO EXPÓSITO

Na Galería Sargadelos (Oliva, 24) estarán expostos os
gravados de Joaquín Morales Leyva e Marcos Vilariño Cabezas. Até o 3 de Setembro.

Exposición no ~afé-Pub Alsir, aberra até o 30 de Setembro.

ARTE DO CíSTER EN
GALICIA E PORTUGAL
UQ.ha mostra na que se
combinan imaxes de edifi~acións e pezas reís pertencentes á Orde do Císter. Museu de Pontevedra.
TUSI SANOOVAL
Case meio cento de traballos de T usi Sandoval forman esta escolma de.pintura no T ear:ro Principal.

CAMIÑODE
SANTIAGO VIRTUAL

Unha nova forma de viaxar
polo Camiño e polo rempo
sen ter que moverse de San
Martiño Pinário. Até o 31
de Decembro.
DoUBLE TROUBLE.
COLECCIÓN PATCHETI

• FOTOGRAFIA

Rihadeo
• EXPOSICIÓNS

Os 0Fíc1os
Na Casa de Cultura, rnostra de fotografías sobre Ofi-

cios tradicionais·galegos.

Ribeir.a
• EXPOSICIÓNS
TAUROMÁQUIA E
TOUREIROS

Clavando las banderillas, de Pablo Picasso, forma parte da exposición adicada á tauromá·
·quia que podemos contemplar en RIBEIRA.

até o 20 de Setembro.
STRESS.
ARTE PRODUCIÓNS
Obra de Montse Rego, bol~
sos, xoias, cerámicas e mobles realizados para expoñer
na galería Trinta . Até o 30
de Setembto.

colección Xogo de Suxe rencias Granell e Arquitectura tamén as obras de

Novas Doazóns e os Libros
de Artis ta , con pezas de
máis de setenta autores.

O humor
d bre ntido son a clave da colección Patchett: un ha mostra de case 300 obras de
artistas internaciona i na
que está presente a ar e
baseada en ideas como o
mov imento Dadá e o seu
co n t rapun to ame ri ca n o
Fluxus . Están pres nt s as
máis cof'íecidas fig u ras
histó r icas: M arce ! D u ch a mp, Man Ray e Joscph
Beu ys e os ar t istas má is
polé micos da actualidade:
C hr is Bur den, Mike Kelley, C h arles R ay, C indy
Sherman e Kiki Smith.
Trá tase dunha coprodu ción conxunta do Muse u
de Arte Contemporánea
de San Diego e o Auditório de Galicia. Na Sala de
exposición do Auditorio
de Galicia e igrexa de S an
Domingos de Bonaval até
o 5 de Setembro.

Aberta até o 5 de Setembro na Casa de Cultura.

ALFONSO ABELENDA .

KUKA CEBALLOS

Exibición da sua obra na

Até o 4 de Setembro na

Sala de Exposición de Caja
Madrid.

Santiago

Galería José Lorenzo.

A libraria María Balteira
acolle unha mostra dos
seus óleos.

SIMÓN P ACHECO

• EXPOSICIÓNS

Rehabilitación leva por título a mostra de Simón Pacheco, que se p ode o llar
durante estes dias na sala
de exposición s de Caja de
Madrid (Avda. Santa Maria, s/n).

ELSA

REBOIRAS

CGAC

MARTÍNEZ

A pintora ga lega expó n
duas das suas colecc ión s,

Série Paisaxe e G aleria dos
esquecidos no Café Pepa a
Loba (Rua do Castro 7),

A té o 12 de Setembro Jür·
gen P artenheimer. Até o
3 1 de O utubro T r ace y
Moffatt.
Musrn GRANELL
Podemos contemplar a

COLECCIÓN
CAIXA GALICIA
N a Sala Isaac Díaz Pardo do
Auditório de G alicia, podemos ollar a a mostra da Colección Caixa Galicia. Unha
escolma de máis de sesenta
obras de escultura e pintura.

Últimos dios
paro asistir
á represen·
tación de
Xelmírez ou
a glória de
Compostela.
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Jorge Barbi
pentencente
á colecci6n
Coixo
Golicia.

• Véndese furgón autocaravana
con ducha, auga quente, neveira, calefacción , cociña e toldo. 5 prazas.
perfecto estado. Tfl. 981 213 803 ou
600 717 628.

Compostela 13,
dta. 15.900, Padrom, A Corunha . Tamém no
correio electrónico : rubem-ranholas@mixmail.com para falar de temas
como língua, mocidade ...

• Véndese colección de tomos, sen
estrenar, tebeos EL Guerreo del AnChamar ao tfl. 986 419 163.

• Alúgase aparta.mento en Cangas
do Morrazo. A estrear, con dous dormitórios, cociña, salón e baño. Interesados chamar ao 986 320 604.

• Busco casa para comprar ou alugar na zona de Bueu perto do mar.
Tfl. 981 213 803.

•Vendo comics a prezo interesante. Chamar a Antón Lodeiro no teléfono 981 241 239.
·

• Tradutora de alemán e inglés imparte clases a todos os níveis. Tfl.
656 574103.

• Grupo de rapaces seguidores da
Pátria Galega necesita axuda económica, social e humanitária, para poder
manter a sua sede e así desenrolar actividades de ·forma digna. Mandar axuda material ao Apdo 1.262. 32.080 Ourense. Asociación Xuvenil Pioneiros ..

tifaz e Roberto Alcazar e Pedrín.

• Nativa dá clases de francés. Interesados chamar ao 981 228 033.
• Se estás interesado na literatura;
en concreto nos relatos curtos, desexaría porme en contacto contigo para faceres unha posíbel publicación.
Se é posíbel mándame un traballo teu
e ideas a Xosé Eduardo (Rua Rafael
Alberti 21-4g B. 15008 A Coruña).
• Búscase con urxéncia percusionista para grupo fusión-folk. interesados chamar pola noite ao 986 240 431 .

KUM BHA M ELA:
PASOS CARA A
lNMORTALIDADE

dia 27 Folclore tradicional
santiagueño , con músicos
do Grupo Folclórico de
Oriente.

Exposición de fotografías
acompañada por unha prox ecci 6 n continuada de
transparencias do israelí

GRANDES
COMPOSITORES

Shimon

Lev. Kumbha Mela

(ou festa da cántara) comemora unha mftica pelexa
entre os deuses e os demónios pola posesión da Cántara do Néctar, eséncia da
imortalidade. Até o 5 de
Setembro no Museu das
Peregrinacións.

O Mércores 8, no Paw de
Bendaña, organizado polo
Museu Granell, o Duo
Breton incerpretará obras
de gaos, Sarasate, Massne e
Bazzini.

Sárria

•TEATRO
•MÚSICA

XEiMÍREl 00 A GWRlA

DE CoMPCSrEI.A

BERROGUETTO

Baixo a dirección de Vidal
Bolaño e cun extenso reparto, o Centro Dramático
Galego representa a obra de
Daniel Cortezón, na igrexa
da Compañia. Recuperación dun texto de exaltación xelmiriana para o tempo d Ano anto. De Mart s a ábado, ás onc da
n ite, até o de tembro.

Actuación do grupo folc na
Praza da Vila o dia 4 ás 23
horas.

• Realizamos traballos de carpintaria en xeral, restauración de mobles e limpeza de obras e locais .
Máis información no telf. 981 557 215.
• Mestre de EXB busca traballo en
calque·r lugar da Galiza. Manuel 616
354911.
• Licenciada en Filoloxía Hispánica
dá clases a particulares de BUP,
COU, ESO. lntere5ados chamada ao
981-228033.
• Gostaria trabar amizade con calquer habitante desta pátria chamada
Galiza. Elisabet Pérez de Santiago.
Avda. Ordóñez 19, 36 .750 Go ián
(Pontevedra).
• Adega con produción própria,
vende viños (albariño, godello, barrantes, condado), a particulares e hosteleiros. Etiquetados e con rexisto. Prezo
de adega. Tamén buscamos distribuidores e hosteleiros para fóra de Galiza.
Tfnos.: 981 213803 ou 600 71 76 28.
• Jovem independentista desejaria
conhecer gente similar a ele ou escrever-se com ela. Rubem. Avda. de

• Vénde-se gaita galega tradicional
totalmente nova, 70.000 pta. interesados chamar aos telfs. 988 213 742 horário de trabaJlo. 988 212 252 comidas
e noites. 619 171 371 horário de traballo se non nos encontras podes deixar
recado no atendedor automático.
•Véndese atlas lingüístico galego:
volume 1 (dous tomos), volume 2º
(un tomo) 30.000 pesetas. Interesados contactar con Xosé Manuel Álvarez. Apdo . 1227 Ourense.

º

• 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, Galiano, 71. Ent. Eqda. 15402 Ferrol. .
• O Colectivo Heliofilas ten á venda
manteiga de Karité do Senegal. Se
queredes recebar información sobre
este produto, que favorece especialmente a rexeneración cutánea, podedes contactar no telf. 670 902 176 981 572 163 ou no enderezo A Fraga
12, Pontecaldelas, 36829 Pontevedra.

• Quero contactar con quen viva na
raía reciba perteitamente o sinal das
canles portuguesas, preferibelmente a
RTP-2 e a SIC, para que me poidan
gravar as titas que emiten nestas canais, de excelente calidade e con subtítulos. Eu poderia intercambiar con
• clásicos do cinema coma Kubrick, Renoír, Wilder, Mumau. coresaJlo@oem .e
ou Femando Cores Allo, Rua do Naval
5. 36.626 lila de Arousa, Galiza

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

• Xa está na rua o n 2 O da nova revista-catálogo Sons de Luita. Se
nom a recebes na tua morada podes
pedí-la a: Caixa dos Correios 3242 36.280 Vigo, ou bem chamando o telefone 986 226 775.

• Alúgase apartamento en Camota
a carón da praia, completamente
equipado . Telf. 981 761 144 a calquer hora.
•A Assembleia da Mocidade Independentista editou o N2 4 da sua revista
nacional Terra Livre, com artigos sobre a Reorganiza~m da organiza~m
juvenil catalana Maulets. Encomendas
ao apdo. 2.103 de Compostela.

• Xove de 34 anos desexa coñecer
xente con inquedanzas nacionalistas e sensibilizada con temas corno o
da língua, para intercambiar opinións e
facer amizade. Xoán 981577008. Rua
de T eo, 3º Compostela

• Cursos de verán de idioma ruso.
En Setembro, impartiremos istes cursos, a todos os níveis, no naso local
de Marqués de.Valadares 14-1 2 , ofic.
5. Tamén ternos cursos de verán nas
Universidades de. Moscova, San Pe-.
tersburgo, e en famílías. Máis información no teléfono 986 224 457 de 5
a 8 do serán.•

• 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 Tfl. 91 376 07 23
• Vendo CDs de jazz da colección
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Visi tas ao casco antigo,
desde a Praza da inmaculada ás 11 e 18 h.

A Rede

N

los). 900 pta. unidade. Tamén vendo
alguns outros. Para información e listado chamar ao tlf. 986 433 830, preguntar por Soaxe.

• Portugués de 23 anos busca correspondente. Rapaza galega (ou rapaz) para corresponderen-se como
amigos pelo correio. António José Mascaren has Cristovao da Silva. Á dos
Caos. Ruada Liberdade, viv. M. R. Lopes 22 esq. 2670-341 Loures, Portugal .
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Time-Lite, sen estrear (moí bons títu-
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• EXPOSICIÓNS
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Xúuo YINAS
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O A R E F

T R A P E C I

Exposición de fotografia na
Área panorámica de Tui.
Até o 30 de Setembro.
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C E A W O A B Ñ K G T U
BALNEARIOS DE GALIZA
www.arrakis.es/-balnegal
Toda a información sobre os balneários
do país. A páxina indue un mapa táctil

para localizalqs xeografkamente, ~i como
Ul'l fonnuláriq para defü:iit a5 p.referép,cia& •

dtda diencela,-0.d moment(} de eicotler uQ:hak,
<lfst.as insta.LiQóns .de repouso..
' "<
•MÚSICA
MúSICA DO CARIBE

Todos dos os Luns de Setembro, de 21 a 23 horas,
na terraza do Pazo de Bendaña, e dentro da Programación do Museu Granel!,
ciclo de música popular cubana e caribeña, con Maria
Vinem e o grupo Malaika.
O dia 6 "O caribe brasileiro. Bossa Nova"; o dia 13
jazz-sessión; o dia 20 memgue haitiano-cubano e o

Z Ñ U E Q H K Ñ D T
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• EXPOSICIÓNS

Nove figuras xeométricas.

RIVADA

Exposición de esculco-pintura. Do 3 ao 16 de Setembro na Nova sala de Exposicións de Caixavigo (Policarpo Sanz 26-1 2 )
RODRÍGUEZ YILAR

Exposición de pintura Homenaxe á Muller. Do 3 ao
16 de Setembro na Sala de
Arte de Caixavigo (Policarpo Sanz 24)

de

Exposición fotográfica e de
paneis informativos sobre a
participación galega no
proceso revolucionário cubano. Nos locais da CIG

flamencas. No mesmo lugar, .
no segundo andar, podemos
ollar a Colección Torras.

SOLUCIONS

(Gregorio Espino 47-1 º) e
circulará en próximas datas
por outras cidades galegas.
HOMENAXE
A BILUE HOUDAY

Colectiva de pintura con
obra de Rufino Peral, Antela, Masias, Quinteiro,
Miño e M. Sobridé . No

Café Uf.
ÜALEGOSNA
REVOLUCIÓN CuBANA

Rodriguez .
Vilar mostra
as suas
pinturas na
Sala de Arte

ARTE DECORATIVA
ORIENTAL

Na Galeria Saga exposición de pintura, escultura
gravado e cerámica do Extremo Oriente. As dinas-

rías máis famosas, como a
· Ming e a Tang e o budismo, están presentes na
mostra.
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•MÚSICA

ALÉN

OCAMIÑODE
SANTIAGO NOS LIBROS

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

Coixovigo.

Actuación do grupo Alén
no Café Uf, o Xoves 2 ás
23 horas.
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•TEATRO
COMANDO
IMPRESENTABLE

PINTURA ESPAÑOLA E
FLAMENCA

Na Casa das Artes encóntrase unha exposición de

Pinturas amigas, españolas e .

lste grupo humorístico representará distintos sketchs
cómicos o Venres 3, as 21
horas, na Cava dos Ratos
(Romil 3).+

-

ANOSATE
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No centenário do escritor arxentino

Borges e o seu pai
«

. . MANUEL VEIGA.

siderar que "a teoloxia
. ,~.r,~u.mha das, r.~ma~.

O autor de Historia universal de la infamia, nacido hai cen anos en
Sos Aires, debialle todo
, a seu pai. Un pai rico e
intelixente que o subvencionou até os 36 anos.
Cando Jorge Luis Borges era un rapazolo, o
seu primoxénito aconselloulle que se fixese escritor. Para iso debía ler
y
e escreber moito e, sobre todo, romper a eito e
non ter apuro en publicar. O pai díxolle tamén
a Borges que nunca lle
mostrase o que escrebia
porque non quería influir
sobre el. O mozo Borges
foi enviado a gastos pagos a Suiza e a España
para fortalecer a sua cultura. Cando Borges tillo
conseguiu realizar avocación frustrada de seu
pai e escreber un libro
• non de todo indigno, pediu lle os cartos para a
impresión e agasallouno
co primeiro exemplar pe-~ ro o pai non lle fixo nengun cornentário. Ben de
anos despois , Borges
descubriu o libro gardado, tiña correcións e páxi nas enteiras con emborranchaduras. Entón
decidiu seguir aquelas
indicacións e publicar as
obras completas en base ás modificacióos do
vello exemplar.

máis interesantes da literatura fantástica".

Teimaba unha e outra
vez en negar o tempo
(o seu tempo é case
sempre circular como
no Aleph) e o ser humano . O próprio eu
tampouco existe. Esa
visión da vida leva a
Sabato a sentenciar
que o Borges "en verdade rescatábel é o poeta que algunha vez
cantou cousas hum ildes e fuxidias , pero
simplesmente humanas". Na mesma liña
opina Benedetti : " De
Borges góstame especialmente a sua poesia
porque é onde aparece
máis indefenso, máis
humano e deslindado
das suas opinións políticas".

Nostál.xias crioulas

Pésie ao teórico alonxam en to de Borges do
propriamente arxentino
e da vida cotiá (gesta de
facer rexouba dos periódicos) e pésie á sua declarada vocación anglosaxon a, un ere ver en
moitos dos seus relatos
unha profunda dedica.ción aos xiros da língua
local , por exemplo no
seu célebre conto Hombre de la esquina rosada
O autor de relatos tan
ou en case todos os que
ALICIA D'AMico
conforman El informe de
eficaces como os de Ficciones, El Aleph ou El Hacedor ha vez de pasada nos seus tres
palabras de Ja tribu. Valente
Brodie, xunto cun interese polo
tomos de Obra crítica que· ven
tardou , con todo, bastantes
soubo recoñecer en Borges un
retrato da sociedade rural arxenanos en ser recoñecido. E para
de reeditar Alfaguara. Ainda esamante, coma el, da linguaxe.
tina, a decadéncia da vella arisiso foino antes en Europa e nos . te pasado 27 de Agosto, no fratocrácia forxada nas loitas da inEstados Unidos que no seu prógor das homenaxes co gallo do
Exemplo do escritor que só é lido
dependéncia e o arrabaldo urbaprio país. "Tivérono que consacentenário, Benedetti sinalaba
por outros escritores, igual que
no. Borges é aquí moi sensíbel
grar no extranxeiro antes de
qüe non podía esquecer "os
ao tempo, a unha sociedade de
Joyce, en opinión de moitos crítiseus abrazos con Videla e Pinoatreverse a transformalo nun
cos (por exemplo, Sábato), o cercostumes que desaparecen, ainchet e a miña vida no exílio".
monumento nacional", escrebia
to é que a maioria dos seus relada que prime máis nel a nostáldel José Donoso en 1972, na
tos é acesíbel para o grande púxia e a busqueda de efectismo
sua Historia personal del boom.
Tamén España tivo sempre retiblico. Ben deles beben da trama
que a procura da verdade ou o
O éxito masivo chegoulle xunto
céncias con Borges, pero por
policial, outros cultivan o vello
distanciamento crítico do criouco doutros escritores latinoameoutros motivos. Os xurados rara
uso da surpresa final e alguns
lismo, tendencia que casa ben
ricanos ben máis novos ca el. A
vez contemplaron a ·sua candimesmo poderian ser tachados de
coas suas simpatias tradicionasua anexión ao boom, di Donodatura á hora de conceder algun
superficiais. Máis que un autor inlistas.
so, era moi relativa, pero servia
prémio. Nos seus ensaios -ás
telectual, Borges, como aponta
para darlle ''volume e solidez''. É veces lúcidos e outras sesgados
ltalo Calvino en Por qué fer aos Borges foi moi lido polos escritodicer que o boom da literatura
polo interese en resultar ocures galegas que sobrevivían no
clásicos, é un autor que enconlatinoamericana, ocurrido a firrente- abundaba a bulra das le- trou o seu estilo en facer crer que
exilio bonaerense. Máis ou menais dos sesenta, tamén se
tras españolas. Para Borges,
nos pola mesma época e con sinon inventa histórias, senón que
aproveita de Borges, pésie "a
España era un secano, non só · reseña feitos xa contados en limilares armas literárias daba os
que non escrebe novelas e a
no sentido hidrográfico do terbros anteriores. Asi, a primeira
seus libros ao prelo Alvaro Cunmo, senón tamén no cultural. A
.. . que as suas posicións políticas
que i ro. Cando lemas as semvez que se publicou o seu relato
reaccionárias serian incompatíparte de Cervantes poucos se
El acercamiento a Almotásim, foi
blanzas de Xente de aquí e acobeis e inaceitábeis".
salvaban. Nas suas citas moslá ou Os outros feirantes do estomado realmente como unha retraba preferéncia potas literatuseña do libro dun autor indio.
critor mindoniense decatámonos
Un escritor de direitas
ras francesa, inglesa, alemana
de que quizá nada lle tivese que
ou norteamericana -con algunenvexar ao arxentino. En todo
Sabato que foi o seu amigo,
ha excursión ao mundo árabe
caso, e dado que non estamos
lembra que o próprio Borges
ou asiático- pero moito menos
ante literaturas que busquen unconfesaba que el rebuscaba na
pola da suposta madre patria.
ha explicación do mundo, hai
filosofia "con puro interese esPor veces até resultaba despreque valorar que o humor de
tético, o que nela poida haber
ciativo co idioma español, pésie
Cunqueiro se mostre case semde singular, divertido ou asoma que non deixaba de ser esta a
pre superior. Abonda con repabroso", disfarzando de "inquiesua língua literária. Unha exceptude profunda o que en realidasar a história de Pedro Corto e a
ción na desestima que habia por
de é un pasatempo". O esceptiarte de domar saltóns ou con
Borges foi a de Valente que lle
cismo de Borges levouno por
saborear de novo a conversa
dedicou un apartado na sua xa
unha parte a militar no Partido
dos mortos na carroza en As
· clásica colación de ensaios Las Con~ervador e por outra a concrónicas do sochantre.•

ixéronme quedar mal.
Oebuxaba eu, na miña
coluna anterior (hai un
mes, aproximadamente), unha
sorte de escalada pacifista da
esquerda nacionalista basca,
non correspondida polo mutismo do Governo español, aináa
que os "abertzales" chegaran a
rebasar a mítica barreira da
condena pública dunha acción
concreta de violéncia urbana.
Pero Euskal Herritarrok volveuse atrás da sua condena e a
"kale borroka" intensifícase,
mesmo nas festas populares
que todos esperaban celebrar
en paz.

Os centralistas aprove iran a
ocasión para reiterar que xa o
dician ele : que e te violen t
non teñen remédio e que t do
o que non sexa rendi ión incondicional, con grand
mo trción de arrep nti m nt
e s lene pr pó ito de menda c rtificado ante n tári ,
non ofi rece n ngunha gar ntia á forzas democrát ica
con titucionalistas.
E Aznar aproveüa tamép para
contrarre tar a acu ación de
imobili rno e culpa a ETA de
bloquear o proce o de paz, p r
interrumpir o diálogo c G vemo, interrupción que ETA
xustifica porque di que o Governo rnanipulou inforrnarivamente o prim.eirn e único contacto con fi ns eleitorali ta .
So rp rendentemente, ET A
-que sernpre exixu luz e taquígrafos para negociar co Estad
español- acusa agora ao governo de Aznar de indi creción.
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starnos contentos coas
autovias. De moitos pode dicerse que demasiado contentos. Transitan por
elas a 170. O que cumpre os
límites de velocidade semella
un estorbo. É un síntoma
máis de subdesenrolo. Os cidadáns de países con autoestradas desde hai cuarenta ou
cincuenta anos non senten a
necesidade de demostrar do
que son capaces ao volante.
Nos Estados Unidos, por
exernplo, o tránsito é ordenado, ninguén sobrepasa a velocidade aconsellada. •

