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Os mariñeiros do Morrazo comezan
as mobilizacións
Rosa Coutinho afirma que Timor'paga a má
descolonización portuguesa

FUNDA 0 0 EN 1907

tntelectuai? rexeitan aobra faraónica que ogoverno quer construir en Compostela

Omundo da cultura contra
a Cidade da Cultura
O calcañar de Aquiles
doBNG
O s problemas organizativos do BNG non van vir dados, como sosteñen os non nacionalistas, da suma de organizacións
que forman a frente nen das suas diferéncias ideolóxicas, senón do localismo que pode desmiuzar a sua política até facela irrecoñecíbel como nacionalista. O localismo é o grande problema que lle impedíu sempre ao PP funcionar como
un partido, coas baronias impoñendo cárregos, leis e facendo a política á sua comenéncia. O localismo foi quen tradeou a credibilidade do PSdG-PSOE e lle impedíu dar unha
mensaxe clara e críbel á sociedade galega, convertindo aos
socialistas nun reino de taifas no que Francisco Vázquez tivo sempre a primacia para remexer en todos os demais. E o
localismo, agora que o BNG comeza a ter un importante
poder nos concellos, pode criar evidentes tensións entre os
nacionalistas se realizan desde os governos municipais unha
política de ollar cativo, vernizada dun pragmatismo que
agocha eleitoralismo ráncio e ánsias de poder, se non s n
quen de ollar e defender Galiza no seu conxunto ainda qu
semelle que esa mensaxe non sexa ben recibida por parte
dalguns intereses locais. Só realizando unha po lítica nacional se pode ser nacionalista e, unicamente, dese xe ito o
Bloque Nacion alista Galego poderá diferenciarse, como veu
facendo até de agora, do PP e PSOE. •

Cecilia Monllor
A ORQUESTRA DA FIN DO MUNDO
Aventura e misterio
na Casa das Ciencias
da Coruña. A volta ó cole
con lecturas divertidas.
A nova colección Sete Mares.
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O compostelá.n monte Gaiás sementarase de edifícios nos que se investirán máis de 30.000 millóns de pesetas e dos que non se coñece os seus contidos. Será a maior inversión en infraestructura cultural dos governos Fraga. A Xunta apresenta un proxecto no que non participaron as institucións culturais. Representantes do. mundo da cultura e os grupos da oposición parlamentar maniféstanse en contra do proxecto.
intue que a construcción final su- · de Galiza ou o Multiusos do Sar".
cidade da Cul~ura é a própria
perará os 30.000 millóns de peseCompostela e·é uoha mágoa que
· unha praza como a de Mazarelos
Defende asi unha "arquitectura
tas. Para o arquitecto o proxecto
rompe de cheo coas recomendaracional" de acorde con necesidaesté chea de coches. lso é o urdes, obxectivos e presupostos e
cións tiradas do Congreso Interxente, non construir edificios en
lugares inaccesíbeis que logó van
nacional de Arquitectura Institupon dous exemplos de utilización
quedar abandonados como o
cional organizado polo Consello
de investimentos públicos en inda -Cultura. Ao seu ver, as instalagrande Multiusos do Sar que apefraestructuras. Dunha banda a renas se abre". O galeguista Isaac
cións culturais teñen que "irradiar
forma experimentada por BarceDiaz Pardo comeza desta maneicultura e o disparate comeza xa
lona a raíz da celebración das
ra a sua valoración da Cidade da
por situar o proxecto fóra da cida- ' Olimpiadas: "a cidade deu un salCultura, un proxecto que, como a
to adiante, modificouse para disde. Tanto o Guggenheim como o
maior parte dos intelectuais confrute de todos e deuselle bo uso
Kursaal, edifícios dos que tanto se
ás novas construccións". Da ousultados, apenas coñece máis alá
fala, están construidos para dinadas maquetas apresentadas polo
tra, a pegada da Exposición unimizar un área urbana". A seguir
arquitecto Eisenman. "Non vexo a
versal en Sevilla: "fíxose unha arcoa comparación, de Llano chanecesidade de que se repitan
ma a atención de que o Guggenquitectura foguteira e non se soucando xa existe un Auditório, un
heim é unha franquícia da prestibo dar contido aos edifícios básiMuseo da História ou un Teatro
cos da Cartuja, por exemplo, un
xiosa fundación do mesmo nome
da Ópera e non están completos"
co 'que "ten xa garantida unha
P,azo da ópera que non funciona".
engade Diaz Pardo. A ·pretensión . programación e uns visitantes,
E, ao seu dicer, a diferéncia entre
é que dentro de seis anos esté cando non se sabe o que vai ofe- un "plantexamento culto e frivolo". De Llano coida, despois de
constuida a Cidade da Cultura. O
recer a Cidade da Cultura que, laagora ermo monte Gaiás, ao que
go de ser construida, terá que
facer a distinción, que a Cidade
se retire Diaz Pardo, nas aforas
manterse e utilizarse". En canto
da Cultura será unha "nova Expo,
de Compostela, acollará entón a
ao novo centro de Donosti, opina
xa que se prevé un Pazo da
urbanización máis costosa das
que "é o mesmo que o Pazo de
ra para unha cidade de 100.000
promovidas pola Xunta. Dezaoito
Congresos de Santiago que tihabitantes que non lle vai tirar
mil millóns de pesetas como prevo xa un forte investimento.
rendimento cando seria máis rasuposto de partida -as estimacional constuir un foxo para orVaise duplicar unha instalación
cións dos especialistas din que
cando un edifício de tal magniquestra no Auditório ou no Pazo
como pouco se duplicará- serán
de Congresos. O medo está en
tude cun auditório para duas mil
investidos nuri proxecto que acoque nuns anos pase o que aconpersoas está infrautilizado, ao
llerá unha Hemeroteca, a Biblioigual que acontece co Auditqrio
teceu co auditório ao ar libre do
teca .de Galiza; o Palácio da Ópera, o Autório, o Museo de Galiza,
o Museo da Comunicación, un
edifício adicado ao Son e a lmaxe
e o chamado pabillón do Camiño
de Santiago.

óPe-

Monte do Gozo que nos anos
que leva feíto non se utilizou máis
de tres veces".
Ese medo venlle tamén ao reparar na construcción dun edifício
adicado ao audiovisual cando "o
sector non está desenvolvido" ou
un continente para unha hemeroteca virtual nun tempo no que "do
que se trataria é de criar terminais
de xeito que a información chegase a distintos pontos dunha rede
de bibliotecas que é case terceiromundistas" ou mesmo unha sonoteca mentras " o sector non ten un
patacón e os Conservatórios, cando os hai que Compostela carece
dun centro público, están nun estado lamentábel"_ Defensor do
proxecto do Centro de Arte Contemporánea desafiado pota que
fora a sua directora Glória Moure,
Pedro de Llano laiase de que "se
botase abaixo dicindo que era un
despilfarro cando talamos de 150
millóns ao ano para un centro que
estaba a ser referente na arte
contemporánea e agora os mesmos nos apresentan un proxecto
faraónico"
"O que se critica é un proxecto
Pasa á páxina seguin.te

Se o proxecto deseñado polo arquitecto americano Peter Eisenman se desenvolve na sua totalidade as previsións apresentadas
polo conselleiro de Cultura, Xesus
Pérez Varela ficarán escasas. O
arquitecto Pedro de Llano estima
O VOi u me das infraestructuras e
Mg Xosé Qu,izán, escritora, Isaac Díaz Pardo, empresario da cultura, e Miguel Anxo Femán·Vello, escritor e editor.
r;nqoR~ 'Pi .~ hl10J111s! 2onal1rups~t-tb ~OlnE;.f ne;o.
m.1 ,2i 'q e J or-:ioxo1q w .~ norr F.. ~~,\!~~:>~\.'>s.:;. \0 P.
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BNG e PSdeG·PSOE
tildan o proxecto de faraónico e sen contido
Várias iniciativas parlamentares
ma de actuar do PP é indicativa
arredor da Cidade da Cultura
da sua concepción patrimoniaserán .eeresentadas olas gru- Jista. ºª'spilfarrai:i. ao. seu~gusto
""pos -aa opcrsiei6n no preseñte cando os próprios sectores culperiodo de sesións. Tanto BNG
tu rais están abandonados. A
como PSdeG-PSOE están a
comparanza que fan co GugO arquitecto Pedro de Uano e o historiador Xosé Ram6n Barreiro.
mostrar o seu rexeitamento do
genheim é absurda porque son
proxecto de máis investimento
precisamente exemplos contrá~ anunciado publicamente pala
rios, o centro de Bilbo consVen da páxi.na anterior
za". Cando se anunciara o proConsellaria de Cultura sen que
truiuse para a recuperación
xecto, Barreiro defendera unha
irracional que non se corresponde
previamente fose explicado na
dunha zona e comezouse pota
disposición racional dos recursos
coas necesidades do país. A vicámara. O secretário de organibase, cun acorde prévio coa
reforzando as instalacións e os
sión da cultura como espectáculo.
zación do BNG, Francisco GarFundación, con Compostela
fondos existéntes no país á hora
Galiza precisa moitas infraestruccia afonda na prévia ''utilización
non se pode facer ese paralelisturas comarcais, ternos unha pode criar novas infraestructuras.
eleitoral" que se fixo do proxec- . mo porque ten un atractivo tuboación dispersa que non pode
to, en especial na teima que o
rístico incuestionábel".
A escritora Mª Xosé Queizán
acceder á cultura e é unha falácia
_PP tiña para acceder ao goverdiante da proposta pergúntase o
pensar que a xente se vai desprano de Santiago. "O PP prescinO grupo parlamentar do PSOE
obxectivo "du n proxecto de tan
zar a Compostela para consultar
diu de buscar o consenso entre
ficou "sorprendido" pala proposelevado orzamento nunha cultura
unha biblioteca ou asistir a un
forzas políticas e sociais que
ta publicitada pola -Xunta no
como a nosa, feita co estarzo perconcerto" engade. Pedro de Llano
seria tóxico nun proxecto desta
transcorrer do verán. Segundo o
soal de moita xente e con grande
detectou desde a apresentación
envergadura; teria tamén que
deputado responsábel da área
penúria de medios". Pergúntase
do proxecto que "as persoas do
ter definidos contidos e funciode cultura, Xosé Luís Méndez
asimesmo pala resposta das insimundo da cultura coas que falei
nalidade que non se apresentaRomeu a sorpresa ven "por untucións culturais do país na sua
están en contra, coinciden en que
ron e, poi a contra, fálase só de
ha banda por non ver obxe.ctivo
avaliación: "E preciso saber que
é un disparate pero non opinan
conceptos abstractos e xeralicultural, ·nen proxecto museolóqueren facer con eses edificios e
asi publicamente porque vivimos
dades. Reclamamos tamén que
xico nen musical senón unha
son os organismos e entidades
nun medo xeralizado, por iso vese pondere o aproveitamento
obra faraónica sen contido. Sorculturais as que poden presentar
xo necesário rearmar eticamente
dos presupostos á vista das neprendidos tamén palas cifras
queixas e defender as suas opieste país e volver a lembrar que a
cesidades do país e da cultura.
que se barallan e polos cartos
nións. Polo de pronto, sen coñeresponsabilidade dos intelectuais
que se precisarán para o seu·
Na falta de todo isto o proxecto
cer maiores contidos, o proxecto
é ser críticos co poder".
fai augas por todas partes. É famantenimento cando o presusemella próprio de faraóns".
raónico e o seu custe é absoluposto destinado a bibliotecas é
Auséncia
de 220 millóns, en matéria de
"Non me asusto dos presupostamente desproporcionado cande debate institucional
museos non se executou nindo se precisan oütras prioridatos, coido que é rendíbel investir
gunha proposta e en canto políen cultura porque é unha via de
des", sinala Francisco García.
O historiador e secretário da Acatica de espectáculos asistimos a
aposta cara o futuro f3 CQ.rnpos- . _ _
démia Galega, Xosé Ramón Baun grande abandono encontrantela é a nasa referéncia como
--pará-o HNG, en palabras de
rreiro bota en falta o "debate prédo que case ningunha cidade
nación, pero reclamo un uso raFrancisco Garcia, "a própria forvio que requería un proxecto de
cional dos cartos públicos" cometal envergadura e que tiña que
·A Xµnta pagou 18 millóns de pe~~tas pola maquet_a da Cidade da Culturá.
za o escritor e secretário da Asoimplicar ás institucións relacionaciación de Escritores en Lingua
das coa cultura e ás UniversidaGalega, Miguel Anxo Fernán Vedes". Pertence el a "moitas des as
llo. Aposta asi pala dotación ao
institucións e ningunha delas foi
país de infraestructuras culturais
consultada". Investigador e coñepero rexeita o "desequilíbrio que
cedor do funcionamento dos cenfai que cidades como Vigo ou
tros de documentación do país,
Ferro! non teñan ainda un auditóBarreiro entende que "se pensan
rio público". Entende o escritor a
criar unha nova Biblioteca espero
cultura como ''foco de irradiación
que sexa con libros e non virtual
que converta a Galiza en centro
como se anúncia. Din que non
e, para iso, hai que subsanar as
hai fondos pero libros e bibliotegraves caréncias que ternos nescas privadas para mercar ainda
ta matéria pero dun xeito coerenexisten e o que falta é investite coas necesidades". Convencimento para mercalas. Entando
do como está na "grande potenque se hai cartas para construir o
cialidade" do país no mundo da
edifício tamén tañen que pensar
cultura, Fernán Vello entende
en que hai que enchelo. Temo
que para un proxecto deste alque se eren instalacións que logo
cance seria preciso "un recoñequeden valeiras". Na sua opinión
cemento polos representantes
quen fale nestes temas "de virdo país e palas instáncias cultutualidade é que non coñece o
rais para establecer unha serte
que é un arquivo. Ninguén pode
de corresponsabilidade que non
pensar que se poda facer en brese deu e partillar tamén nun diáve un tratamento informático de
logo para o que o mundo da cultodos os documentos que segartura non foi convocado".•
dan no Arquivo do Reino de Gali-

ten auditório, caso de Ferro! con
80.000 habitantes". Méndez Rometu continua a debullar-as eivas en matéria cultural do país
para desaprobar o monumental
proxecto de infraestructuras: non
hai ningunha compañia oficial de
danza, nen programación estábel de teatro nen tempadas de
ópera, "a lista de caréncias é
ampla para que se poda apresentar un proxecto megalómano
como é esta construcción autoritária que vai hipotecar o futuro
da cultura do país", conclue.
Para Méndez Romeu non se
mantén ningun dos argumentos
esgrimidos polo governo da
Xunta para deseñar a Cidade
da Cultura. "Hai que coller as
cifras de desprazamentos para
asisitir a actos culturais e darse
canta de que a cultura non fai
mover quilómetros. Unha noite
de ópera costa por volta de
trinta millóns de pesetas co que
estamos a talar duns gastos
correntes imposíbeis de manter" comenta o deputado socialista mentras anúncia diversas
iniciativas parlamentares arredor do tema entre as que se
atopa a demanda de _que o governo expliqué no Parlamento
un proxecto do que "sen mover
ainda unha pedra xa se levan
gastados máis de cen millóns
de pesetas".+·

As pirámides do PP para.o fal1aón
Un aumento dos orzamentos de cultura seria ben
recibido. Apenas douscentos millóns para·bibliotecas,
só sesenta para o sector audiovisuais, cidades como
Ferro! e Vigo sen auditórios. Misérias que a Xunta
reparte mentras os grandes investimentos se
concentran nos espectáculos do Xacobeo. O governo
racaneou os 25 millóns que lle pedian para mercar o
Teatro de Lugo e outro tanto para o Principal de Tui.
Agora anuncianse 18.000 millóns de partida para un
fastuoso proxecto de construcción de infraestructuras
concentrado en Compostela sen que nada se tale do·
destino que terán os edifícios . .Os orzamentos de
cultura hipotecaranse nos próximos anos, menos do
mesmo cando xa era pouco. E mentras, as
constructoras acumularán os cartas que estarian
destinados ao teatro, á danza, ao cinema ou á
literatura. E a que a xente participara da cultura, ese
ben tan escaso para a maior parte dos habitantes do
país. Falta asi un proxecto cultural global que analise
as necesidades e as prioridades dundos ámbitos dos
quemáis nos podemos gabar: da nasa cultura.
A Cidade da Cultura non é un proxecto de país, é un

deseño á medida do~ obxectivos políticos do PP.
Grandes edifícios que se public!tan antes de estar
de_señado o seu fin E! toda aquela grandiosidade
arquitectónica herdada domáis gabancioso
fran.quismo. Tamén marca do PP na própria
concepción do proxecto. Nen diáologo cos grupos
parlamentares nen sequer consulta cos organismos
adicados á cultura. Fraga será lembrado na história
pala sua imposibilidade para escoitar e polo arrepio
que lle produce o mundo da cultura. Ne.A lle gu~ta que
se pense, nen que se critique. A Cidade nacerá desde
arriba, co autoritarismo e a imposición ·que sempre
caracterizaron a Fraga. O presidente da Xunta non nos
adianta que por fin taremos Hemeroteca, por exemplo,
retrasa seis anos máis a promesa que fixo cando
aterrou no governo de Gáliza. Adia unha das
iniciativas quemáis lle incomodan: poñer á disposición
pública os xornais que mostran a história recente.
Lamentábel será ver daqui a uns anos os edifícios
ermos como quedou o auditório do Monte do Gozo. Co
ben que se poderian administrar os miles de millóns en
rematar con tantas deficiéncias que ten unha nación
con tantos desequilíbrios territoriais. Na própria

Qornpostel~. seguimos querando que a sua riqueza
patrimonial deix_e de ser clandestina e que, dunha vez,
teña infraestructurás básicas como un conservatório
público ou unha Escala de Idiomas. O tema non é de
Santiago, o tema é nacional. Abana entre a idea de
artellar un país que mire ao futuro e confíe na nasa
cultura ou a que promove a Xunta dunha cultura de
lumes artificiais que non prenden. Pérez Vareta fixo un
símil coa economía doméstica: "ás veces hai que
prescindir de cambiar a lavadora" para atacar grandes
investimentos. Aquí levamos moito tempo coa roupa
suxa. Eismann, o arquitecto que deseñará o proxecto,
estivo ben máis atinado. Dixo que estaba "inspirado"
en Fraga. Acertou. Será grande, sen compromiso coas
necesidades do país, autoritário. E posibelmente leve
o seu nome, que quere asi inmortali_
zar no monte de
Gaiás, tal vez para que se lembre pala Cidade da
Cultura -como Pompidou ou o Maqués de Pombal- e
se esqueza toda a sua tenebrosa biografía. Como as
pirámides nas que se enerraban os grandes faraóns.A
maldición de Gizeh cae sobre nós outravolta. •
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Apoios e
mat11ac1ons
ao proxecto

Os Museus temen o saqueo de fondos
Na apresentación oficial do
proxecto, o titular da consellaria; ·X-esús Pérez..VareJa,j n- __
sistia en que non se van "saquear" os museus galegas
para expór as suas pezas na
Cidade da Cultura, senón
que se "utilizarán todos os
recursos da ciéncia e das teleco mu nicacións ". Unha espécie de museu virtual que
modificaria, xa que logo, o
tradicional concepto de museu, como centro de exposición e conservación das distintas manifestacións culturais.

*""'"""°"'....~

~.....,.,..,........... e-......._... _ .•~,.....:.~1 --

A sua especificación non convenceu a algúns dos directores
dos ·centros, como é o. caso de
Xosé Maria Bello, responsábel
do Museu de San Antón, na Coruña. "Témome que van baleirar
os museus", di e engade que
"de feito, xa están desviando al-.
gúns dos fundos con critéiros
peculiares".
Bello explica que, até o de agora
o critério seguido era o de enviar
as pezas atopadas nas distintas
actuacións ao museu de referéncia. Sen embargo, no ano 98,
nunha prospección arqueolóxica
levada a cabo en Tordoia atopóuse, ademais de restos de cerámica, un torques de aura tipo
ártabro nunha casa particular.
Teori·c-a:mentee sre -acháaego
debia ser enviado San Antó'n,
pero foi parar ao de Lugo, dependente da Deputación. Por
isa, considera posíbel que se
proceda ao translado das pazas
máis emblemáticas de cada un
dos museus, a fin de dotar a este edifício cun fundo próprio.
Asi afirma que, na vez de encetar proxectos como a Cídade da

O Multiusos do Sar, explotado por unha contrata e da que se queixan desde os viciños até o concello, ao pé do monte Gallas.

_Ct¿lty_ra "h-ªberia que_atender _ás___un...'.'mons.truo" pensando "só no - asegura que "a propos-ta como
demandas culturais da xente ,
continente e non no contido" .
tal non ten por que ser mala",
pero lembra que "desde que se
satisfacer as necesidades básiAdemais, insiste na auséncia
cas de· material e infraestruturas
dun programa que permita "enpublicou a convocatória é difícil
acceder ao prego de condicións
des museus ~a existentes e procher ese macro-proxecto sen
e tampouco se apresentou un
mocionalos axeitadarnente".
improvisar despois", para evitar
programa prévio". Ademais relaque volte a pasar "o mesmo que
aconteceu ca CGAC".
Na mesma liña, Raquel Casal,
ciona este proxecto cunha "opeXefa do departamento de
ración de lanzamento vencellada
Prehistória e Arqueoloxia da
Neste sentido, Francisco Faria un proxecto político concreto
Universidade de Santiago, aseque fracasou logo das eleicións
ñas, que prefire talar como un cigura. que mentres "aos museus
dadán máis e non como director
e que se ten que levar a cabo de
fáltalles de todo" apreséntase
do Museu Provincial de Ourense
todas formas". •

Para equipamento das bibliotecas públicas só se destinaron 20 millóns

Un concúrso de 500 millóns de pesetas no ano 99
O Proxecto da Cídade da Cultura figuraba xa nos orzamentos
do ano 1999, _como un dos ob-...
xectivos a acadar pola Dirección ·
Xeral de Comunicación Social e
Audiovisual xunto coa chamada
Autopista da Información. En
concreto, o texto recolle literal- .
mente que a Cidade estará "baseada no Centro Superior de
Documentación de Galiza e o
Centro Superior Bibliográfico,
que se configura como unha biblioteca virtual que integra ás bibliotecas, os arquivos documentais, unha hemeroteca e un museu virtual do património artístico e cultural de Galiza".
Este proxecto .incial modificóuse
no deseño apresentado por Peter Einsenmgn-, quen, entre outros elementos, ~ngade o edificio do Pazo da Opera que non
figuraba no plano da Xunta. Só
para custear os gastos derivados da fase de concurso dotóuse cunha partida de 500 millóns
no ano 1999 e está prevista outra de 600 para o ano 2000.

hai informacións que indiquen
unha inminente apertura, a tres
meses do remate do ano, nen
se ten notícia do que contén.
Ademais, só se lle destina unha
partida de 5 millóns de pesetas
en concéito de "Informatización
do Centro" e 100 millóns en
éonceito de "gastos en investimentos de carácter inmaterial".
O m~smo acorre coa "ampliación da rede de bibliotecas e da
me llora dos servizos prestados",
ou co remate da "última fase de
informatización das bibliotecas ·
de Galiza co sistema informático
do .programa de xestión de bibliotecas, Meiga 3". De feito, par:a equipamento da,s bibliotecas
municipais, para todo o ano
1999, só figuraba unha previsión de gasto de 20 millóns de
pesetas dos que 5 millóns estarían destinados a "equipas para
procesos de infQrmación".

Património cultural

Nuriha sitüaciÓn semellante atópanse os planos previstos pola
A Dirección Xeral de Promoción
Dirección Xeral de Património
Cultural previa, tamén para o
Cultural. Entre outros sinálase a
ano 99, a apertura ao público do
realización dos "inventários e caCentro Superior Bibliográfico de
tálogos de cada unha das maní. Galii9.:r~ i~e.§!f3.t~!fi\ Úf.1Q@, . f).~~ ~.-::i fe~tacións dQd?~lrilJ!P.JJiq~ tanto

moble como inmoble ou mesmo
inmaterial", que seguen á espera
de completarse e aparecen orzamentados con 140 millóns de
pesetas; "a dotación e instalación de museus e arquivos de
interese galega", que poderian
corresponderse coa partida de
"obras en matéria de arquivos e
museus", dotada con 155 mi-

llóns de pesetas; a "investigación de fundos depositados en
museus e arquivos de interese
tanto públicos como privados",
para o que non parace nengunha partida orzamentária directamente relacionada ou encetar labores de "catalogación e inventário dos museus e arquivos tan~
to públicos como privados".+

Orzamento consolidado.
Distribución dos créditos por programas e servizos

1~

/

Dirección e Servizos Xerais de Cultura .......................... 1.835,5
Audiovisual e Fotografia .................................................... 207,0
Xacobeo ................... .......................... ............................ 5.616,9
Bibliotecas e Prom. do Libro e a Leitura ........ :.................. 473, 1
Promoción, difusión e coop. Cultural ........................ :.... 2.979,4
Teatro, Música e Danza .................................................... 917,0
Exposicións e Artes Plástica$ ...............•............................. 90,0
Arquivos e Museus ............................................................ 443,9
Património Hist. Artístico e Arqueo!. .............................. 2.376,6
Cobertura inform. e apoio á com. Social ........................... 546,6
Radiodifusión e TVG ... ................................................ 12.423,0
Ordenación e xestión do .turismo ................................... 1.646,0
Elaboración e difusión estatística ............: ... :......................... 5,0

Total ............................................................................. 31.590,7
As éantidades estan expresadas en millóns de pesetas.
Os 18.000 millóns de pts. Previstos para a Cidade da Cultura,
serian máis da metade do total destinado a Cultura.

Fxºnte á, opinión crítica
malorltárla áa mundcrda
cultura, é no entorno do PP
e no concello de Santiago
onde o proxecto acada os
seus apoios. Para o PP o
plano da Xunta deféndese
pola conveniéncia dun
centro cultural "que mire
cara o futuro" e que atraiga
a Compostela "turistas de
todo o mundo" á maneira
de como o ven facendo o
Guggenheim de Bilbao. Ao
respeito, o alcalde
compostelán Xosé Sánchez
Bugallo, avalla o proxecto
da Cidade da Cultura como
" altamente positivo porque
supón a construcción, en
Galiza, dun grande centro
cultural " e, do ponto de
vista arquitectónico " un
proxecto totalmente
acertado, ubicado nu n lugar
con magníficas
comunicacións, nun cenário
que pode ser perfeitamente
visualizado desde a cidade
e que non é competitivo co
casco histórico senón
complementário". En todo
caso, sinala que se trata
dun proxecto ainda non
rematado no que quedan
por definir " o sistema de
xestión e os contidos para
evitar que se convirta
nunha duplicación do que
xa ternos na cidade".
A voceira do BNG e
primeira tenente alcalde de
Compostela, Encarna Otero
amósase preocupada, sobre
todo, por como se xermolou
o proxecto da Cldade da
Cultura, " sen nengún
debate prévlo". Indica que
desde o concello
compostelán aspíra e a que
a cldade se convlrta en
ponto de referéncla cultural
para todo o país. Por lso,
avalla "de xelto positivo
todas aquelas actuaeións
que beneficien a
Compostela e por extensión
a toda Gallza", pero matiza
que "é necesárlo ter un
proxecto cultural galego e
neste caso en concreto non
sabemos nada ao respeto".

Ao tempo, a portavoz
nacionalista cuestiona
determinadas actuacións
levadas a cabo na cidade
por iniciativa da
administración autonómica,
"como o Monte do Gozo",
infrautilizadas por carecer
dun programa. "Hai que
saber que vai a haber
dentro dos edifícios que se
pretenden construir e o uso
que selles quer dar, porque
en. Santiago hai tres
, auditórios e un magnífico
- edificio proxectado por Siza
no que se produciron
problemas, a posteriori, por
ter sido concebido sen ese
necesário proxecto". A
respeito dos 18.000 millóns
de pesetas previstos, a
portavoz municipal
nacionalista tamén mantén
certas reticéncias e lembra
que "poderia multipli.carse
por catro tal e como
advertiron os técnicos
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O Congreso aproba co PP en contra
esclarecer se se investigou .
ao comité de empresa das Pontes

5

A Comisión de Xustiza do Congreso dos Deputados aprobou, cos votos en contra do PP e a oposición parcial de
CiU, unha proposición non de lei formulada polos grupos
BNG, PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida que insta
ao Governo a esclarecer se a empresa privada de seguranza Prosegur iQvestigou aos traballadores--de Endesa-As --Pontes e ao seu comité de empresa. Os deputados expresaron o seu temor de que fosen-violados preceitos constitucionais controlando "opinións políticas, sindicais ou relixiosas". A exposición de motivos da proposición lembra
que "seguindo instrucións recebidas, durante o último trimestre de 1998, chegouse a utilizar cámaras ocultas e
gravaciónsde vídeo, e mesmo se fixeron fichas do persoal''.+

Sogama aceita
a recollida selectiva en Vigo e Pontevedra
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Príncipe negouse afirmalo antes da visita do alcalde aFraga

BNG e PSOE pechan o pacto en Vigo
*A.E.
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O acordo de governo en Vigo
entre BNG e PSOE está pechado. Asi o afirman o alcalde Pérez Castrillo e a socialista Dolores Villarino. Queda
unicamente redactar os "obxectivos xerais", que será o
compromiso entre ambos
partidos. A próxima semana
terá lugar a sinatura do pacto. González Príncipe non
quixo pechalo antes de que o
alcalde visitase o 24 institucionalmente a Fraga. Nestes
mesmos días pecháronse tamén outros pactos de governo en cidades como Oonosti.
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Carlos G. Príncipe estaba tan interesado en marcar tanto o tempus da negociación co BNG, como en controlar toda a información para servila aos cidadáns
segundo os seus intereses. Tanto é asi que o anúncio do acordo
os socialistas dérono pala prensa local e non nun acto conxunto
co BNG. Príncipe conseguía,
deste xeito, un dos seus obxectivos máis claros, apresentarse
ante os vigueses como o gañador da tirapuxa con Castrillo, a
quen teima en ningunear. O
BNG, segundo o anúncio público
de Príncipe, cedería a todas as
demandas socialistas polo que,
se non houbo acordo antes, foi
por culpa dos nacionalistas.
Príncipe non só pretendia controlar a información cara ao exterior,
senón dosificala dentro do próprio
partido, onde existian sectores
que xa estaban dispostos a asinar o acorde denantes de investidura e outros que urxian realizala
nos dias posteriores á toma de
posesión do alcalde. Ao negarse
a unhas negociacións públicas, a
sentar nunha mesa para chegar a
un acordo, e realizar as ofertas e
contraofertas de xeito persoal,
Príncipe asegurábase o coQtrol
do proceso ~. ao mesmo tempo,
do partido en Vigo. ·
A idea de González Príncipe,
segundo fontes do próprio
PSOE, era retardar o máis posíbel o acorde, chegando incluso

máis alá das eleicións xerais. A
idea política consiste en debilitar
a Castrillo como acalde e ao
BNG en Vígo cara as eleicións
ao Congreso. Pero un proceder
que poderia darlle bós resultados en Vigo (ainda que moitos
socialistas o poñen en cuestión)
ia ser desatroso no resto de Galiza, segundo analises da dirección do PSdG-PSOE.

meira petición socialista. A discusión principal, moitas veces
mascarada nas conversas, xiraba unicamente en · duas cuestións: delegáción de firmas e
partición de urbanismo.
En Urbanismo o PSOE prefendia
desdoblalo en "Planeamento e
Xestión", collendo os nacionalistas a primeira competéncia e os
socialistas a segunda. No acordo
pechado agora, esta concellaria
non se desdobla, ao contrário
que pasou no tripartito e pretendía o PSOE. Xavier Toba seguirá como concelleiro único, pero críanse duas vicepresidéncias na
xeréncia. A primeira para o BNG,
que se encarregará do planeamento e de áreas concretas que
lle interesen aos nacionalistas,
pois teñen actuacións concretas
propostas no seu programa. A
segunda vicepresidéncia para o
PSOE que se encargará da xestión e dos proxectos concretos
que aparecen nos seu programa,
coma o do metro lixeiro.

Se Emílio Pérez Touriño nun
primeiro momento puido respaldar a Príncipe nesta táctica de
desgaste, despois rectificou. As
presións do BNG que lle puxo
sobre a mesa as suas propostas e as contestacións de Príncipe, levaron á dirección socialista a urxirlle aos seus compañeiros vigueses que pechasen o
pacto dunha vez, sen máis tácticas dilatórias. Príncipe ainda
gardou a última: non asinar antes de que Castrillo visitase a
Fraga , para que, deste xeito,
f,ose nunha condicións de debilidade persoal e non se puidese
anotar tantos. O BNG reaccionou conquerindo apoio social,
A outra diferéncia estaba en que
o PSOE apostaba por duas ad-convocando aos distintos sectores cidadáns e levándolle ao
ministracións paralelas no concepresidente galego as propostas , llo, unha nacionalista e outra soconsensuadas con eles.
cialista. Para isto reclamaban autonomia total nas suas áreas de
Lois Pérez Castrillo está convenxestión e que Príncipe ostentase
cido de que, mália o pacto, o
firma delegada para as áreas
PSOE vai realizar unha política na
socialistas, actuando coma un vique haberá desencontros, "pois
ce-alcalde. A filosofia do BNG .
quererán marcar, loxicamente, o
era que só podia existir un goverseu território político", pero sostén
no e un alcalde, negandose á
que esa posición de "acoso polítipartixa das competéncias. Esta
co permanente do PSOE" non vai /foi a filosofia que prevaleceu no
ser un obstáculo para a governaacorde, se ben, Castrillo afirma
bilidade. Príncipe negouse a asique "os concelleiros terán firma
nar un programa de govemo, codelegada na sua área, como xa
mo ocorrera nas outras capitais,
sucedía até de agora". Xavier Toba seguirá ostentando todas as
onde sé detallaron todos os poncompeténcias en Facenda.
tos e optou por estabelecer unicamente uns obxectivos xerais, para
As tenéncias de alcaldía terán
ter as mans máis libres.
que referirse a áreas concretas,
Discusión de fondo
polo que Príncipe non poderá
ser un mero coordenador do
Se existía un claro interese polígrupo socialista. O PSOE ainda
tico no PSOE no tempo e o xeito
non decidiu o reparto das áreas
de negociar, as diferéncias co
entre os s~us concelleiros, pero
BNG non estiveron nunca nas
no partido pénsase que Príncipe
áreas que lle corresponderian a
asuma Cultura, pois seria o micada partido, pois o BNG semllar trinque para estar presente a
pre estivo disposto aceitar a pricotio ante a cidadania. •

Que o plano de lixo da Sociedade Galega de Meio Ambiente, Sogama, aposta pola incineración ponno de manifesto o
feito de que Sogama está disposta a facer unha excepción
con Vigo e Pontevedra e asi estender a recollida selectiva
do lixo a todo o município de ambos concellos, de forma
que non teñan que enviar á incineradora de Cerceda os resíduos reciclábeis. Esta é unha oferta que recolleron os
dous conceUos governados por maiorias de progreso, ainda que estes non rexeitaron seguir estudando alternativas
a s·ogama de corte máis ecolóxico. +

BNG, PNV e CiU forzan o Congreso
a impulsa~ o galego na Xustiza
Os partidos políticos asinantes da óeclaración de Barcelona, BNG, CiU e PNV, apresentaron unha proposta comun
no Congreso dos Deputados a -fin de rematar en parte coa
discriminación das línguas próprias de Galiza, Euskadi e
Catalunya no seu próprio país. Na actualidade, o domínio
de galega, euskera e catalán considérase unicamente un
mérito máis para asignar unha praza da administración xudicial. O texto aprobado por unanimidade no Congreso
afirma que para evitar discriminacións lingüísticas cómpre
a "oportuna preparación dos funcionários, xuíces, maxistrados e fiscais" para, consonte o deputado do BNG Francisco Rodríguez, non "ser estranxeiros na própria pátria".
BNG, PNV e Cil) deberon rebaixar as suas demandas a
fin de que o texto fose aprobado polos partidos estatais.
Asi e todo, o PP cualificou de "artificial" o debate aberto
pois ere que "o Govemo xa está a facer o que se pede". O que
non aclarou o Executivo é que entende polo que se pede.t

Oconcello de Pontevedra
poderia pechar.Confine~~ _
O centro comercial Continente de Pontevedra ten
·deficiéncias na sua rede de saneamento pois non está conectada como deberia ás conducións municipais. Debido
a estas caréncias Continente verqueu ilegalmente no rio
Gafo_
$. Ademais Continente aínda non executou as obras
de equipamento, coi:no un parque ·infantil, que prometera
facer cando abriu. Caducada a licéncia provisional do anterior Governo popular de Xoán L.uís Pedrosa,_o actual
Governo nacionalista ameaza con fechar o centro se Continente nc;>n cumpre as normas de saneamento do Concello e as infraestruturas prometidas. A outra opción é a de
que·o Concello e~ecute el mesmo as obras cos 400
millóns de fianza que Continente ten depositados. De todos os xeitos, a Concelleria de Meio Ambiente abrirá un
expediente sancionador polos vertidos.+

Sesenta anos do exilio galego
Nestas datas cúmprense os sesenta anos do comezo do exílio gaJegO a resultas do golpe de Estado de 1936 e da posterior guerra que concluiu en 1939. En lembranza da efemérides, a Confederación lntersindical Galega organiza un acto
de homenaxe ao exílio que per-.
sonifica no aviador republicano
exilado en México Elíxio Rodríguez. Ás doce da mañá do Luns
20 de Setembro a dirección da
CIG entrégalle unha placa na
sede desta organización e ás
oito e média da tarde ten lugar
. un acto público no mesmo lugar. A Elíxio Rodríguez o golpe
do 36. colleuno na banda dos
sublevados, despois dunha
epopeia, pasouse ao Exército
· leal, no que participou como
aviasor até •o. finaJ$conteF1da • ' ~
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A RELIXIÓN MÁIS ALÓ DO CIRCO DOS MASS MEDIA
VICTORINO PÉREZ PRIETO

Máis aló do Xacobeo, da maridaxe lgre,
xa, Estado conservador confesional e pou,
co democrático, ou da ríxida Igrexa que
reprime a identidade nacional, a liberda,
de cultural e sexual, etc. o cristianismo
tamén existe; a lgrexa como comunidade
de cristiáns tamén ·existe, non se reduce a
esas formas caducas e deplorables. E ex is, te para facer algo bo,
para axudar a cons,
truir unha sociedade
máis xusta e fraterna,
máis pacífica e verda,
deiramente humana;
para axudar a cons,
truir uns seres huma,
nos mellores, máis au,
ténticos; mulleres e
homes cos pes na te,
rra, na lama de cada
dla, pero tamén capa,
ces de voar moi alto e
de ir moi ao fondo de
si mesmos e moi ao
fondo da realidade,
sen quedar na tona,
na superficialidade
alienante e estupidi,
.
zante.

Se o que isto fafo. desde estas páxinas non
abonda máis nas críticas a actuacións de,
nostábeis da alta xerarquía da lgrexa, ou
de curas e laicos, é porque' xa se di a bon,
do nos media. Estas críticas, máis aló da
información honrada, son a "comidiña
folclórico,relixiosa" da meirande parte
dos medios de comunicación; o único que
semella existir para
eles da realidade dos
crentes é o ridículo.
Onde aparec'e neses
médios a realidade
duns cristiáns que se,
guen a estar, hoxe co,
ma onte, entre as ins,
táncias máis irreduc,
, tibelmente críticas
dunha sociedade que
marxina aos máis fe,
bles? É inútil, ás ve,
ces, que se lles mande
escritos falando de
Somos lgrexa ou da

'Onde aparece neses
médios a realidade
duns cristiáns que
seguen a estar, hoxe
coma ante, entre as
instáncias máis
irreductibelmente
críticas dunha
sociedade que
,,. .
marx1na aos ma1s
febles?"

•

dos como Osear Romero, Leónidas Proa,
ño, Samuel Ruiz, Pedro Casaldáliga, bas,
tantes curas e un sinnúmero de militantes
cristiáns de base.

dos os crentes non somos ou fanáticos
irracionais -que habelos hainos ... - ou po,
briños inxénuos, enganados, utilizados
por escuras forzas opresoras que moven os
fíos ,q4e habelos hainos .. ..

Mais aló das opcións crentes ou non eren,
tes que cada un pode ter, re~ulta evidente
-só un cego pode negalo- que a relixión
ten sido, e vai seguir senda, creadora de
cultura, de beleza, de harmonía, de moral
sana, de comunión ... comunión cos que
ternos cada dia á nosa beira, e comunión
co alén, co Mistério con maiúscula -Deus
é unha palabra para expresar o Misterioou mistério con minúscula -toda a reali,
dade que nos soprepasa e que non pode,
mos abranguer. As formas da relixión, e a
mesma reflexión sobre a fe relixiosa foron
cambiando e evolucionando na histó ria;
deberán cambiar e cambiarán ainda moi,
to máis no futuro, pero dudo qu poidan
desaparecer endexamai . •

Como teño escrito noutro lugar, relixión
e nacionalismo teñen sido -xuntas e por
separado- as duas forzas máis perigosas na
história da humanidade, as máis violentas
e destrutoras; por causa delas houbo gue,
rras, asasinatos, tortura, violéncia, discri,
minación, inxustiza, opresión ... morte .
Pero relixión e nacionalismo téñense ma,
nifestado tamén como as forzas máis xe,
nerosas, máis mobilizadores e creativas,
individual e colectivamente ... como foron
e son a paixón do amor, da xustiza e da¡¡,
berdade ... Velaí esta a realidad e de Dom
Helder Cámara, "o bispo dos pobres" que
acaba de morrer, e que forma parte dunha
honrosa lista, na que compre sumar prela,

Xosé Lois

Romaxe de Crentes
Galegas, do move,
mento de lrimia, etc.

lso non se publica, ou
faise en ridículas no,
tiñas, porque interesa
pouco, non ten mor,
bo, non alimenta o
circo deses mass me,
dia, porque non po,
den ridiculizar doada,
mente esa realidade;
como ocorre cos líos
de tal cura con tal pa,
rróquia, da febre de canonizacións, de de,
daracións dun bispo pintoresc ou se con,
dón si ou non.

Estamos de acordo en
criticar procesións
que reforzan plantexa,
mentas reaccionários,
Xacobeos que desvir,
tuan o verdadeiro sen,
tido do ano xubilar,
presidentes de clubes
de fútbol que pensan que van gañar a li,
ga, a copa, a recopa ou o 'campeonato do
mundo se contan co particular, inxusto e
indecente apoio dun deus, que non pode
ser máis que un ídolo, e non o Deus que
Por favor, un respeito. A relixión non é
ama apaixoadamente a todos os seus fi,
necesariamente ese cachondeo en que se
llos e a toda a realidade, que respeita as
viu convertida desde fóra e desde dentro;
leis dun mundo que non pode estar cons, - demasiadas veces polas mesmas igrexas e
tantemente "axustando" como un rdo,
os seus dirixentes, por inxenuidade, igno,
xeiro malo ...
ráncia, ou escuras intereses de poder. T º'
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Arenas tenta paralisar aoperación despois de que Romai tentase nomear a Rajoi como sucesor

Madrid négase a que Fraga nomee vicepresidente
-0- A. EIRÉ

No PP non dan tapado a guerra interna mália a todos os intentos por acochalla. Romai
tenta situar a Rajoi como sucesor sen que Fraga o saiba.
Este reacciona anunciando
que será el quen nomee un vicepresidente e, aos dous dias,
despois de talar telefonicamente con Javier Arenas, este
nega a posibilidade. É a primeira vez que as discrepáncias aparecen publicamente.
"Unha vicepresidéncia é necesária", afirmou Fraga lribarne,
por duas veces, nunha rolda de
prensa o Sábado 18 de Setembro. Explicou tamén que este
nomeamento non o realizaria
no congreso, senón semanas
despois, "cando avalie as necesidades".
Dous dias despois, o Sábado
dia 20, Javier Arenas, secretário
xeral do PP, conversaba co presidente galego por teléfono. Ao
final da conversa afirmaba que
Fraga non quer un vicepresidente na Galiza, ainda que, segundo Arenas, as verbas de Fraga
foron que "non ten previsto na
axenda" nomear vicepresidente.
Agora Fraga reitera a sua deci-

sión de criar un.ha vicepresidéncia no partido na Galiza,
pero afirma que non hai contradición entre a sua postura e a .
de Arenas. "Que non ia nomear
vicepresidente dixérono alguns,
pero el non dixo eso", sostén
Fraga. O conselleiro da Presidéncia, Xaime Pita, afirma, pola
sua banda que, "todo está moi
clariño", ainda que non sabe
moi ben nen que dixo Fraga
nen que Arenas.
Fraga realizara o anúncio sen
informar a Madrid e Arenas pedirialle que non nomease ao vicepresidente dado que seria
considerado como o seu sucesor. Segundo fontes do PP, Fraga non quer enfrontamentos con
Arenas, pero as suas declaracións non hai que interpretalas
como que ceda ante as presións
de Madrid, senón que "escoita á
dirección e despois decide o
que mellor lle parece".
Desde o PPdG tentan pór de
manifesto que, mália aos intentos de Madrid de dirixir a renovación na Galiza, é Fraga quen
marca as pautas. Pero as tirapuxas e as liortas son importantes.
Fraga tivo un deses seus prontos cando se inteirou polo alcal-

á sombra de Fraga nen amarrado no Rias Baixas.

Javier Arenas, Secretário Xeral do PP.

de de Viveiro, César Aja, de que
Romai Beccaria andaba na procura de apoios para que o congreso do PP elexise. presidente
adxunto e sucesor a Mariano
Rajoi. Fraga chamou alporizado
a Aznar para saber se el estaba
detrás da operación. O presidente español negoulle calquer
coñecimento da manobra e, b
mesmo dia, pediulle a Romai
que dimitise como presidente
provincial do PP xa mesmo. Rajoi tamén nega que estivese inteirado e dille aos seus achegados que el non volta para Galiza

O que non está tan claro é que
Javier Arenas non soubese nada da operación de Romai. Afirmase que Arenas está interesado en sacarse a Rajoi de Madrid
por ser un seu posíbel competidor como candidato a presidente do Estado. Arenas viñera
anunciando en diversas declaracións que ian existir máis surpresas na Galiza, fronte ás declaracións de Fraga que situaba
todo xa calmo. Como se pode
comprobar, os deseños de Madrid e os de Fraga non coinciden, ainda que, até de agora, é
Fraga quen máis cede.
O que semella probado é que o
cese de Romai como !}residente
coruñés levou consigo tamén a
renúncia de Guiña, para que
non existise descompensación.
Coa salvidade de que as xentes
próximas ao de Lalin lle viñan
aconsellando que se apartase a
un lado por un tempo, pois estaba mellar nun segundo plano
partidário para suceder a Fraga.

Fraga con medo
A Fraga óllaselle con medo a remover no partido. A pretendida
renovación, sobre todo de talan-

te, coa introdución da democrác.ia interna, non se ve para nada. Nas xestoras de Pontevedra
e da Coruña, presididas por Manuel Abeledo e António Couceiro, perviven os dinosáurios de
sempre, moitos deles recompensados ao nón acadar postas
nas deputacións.
Ese tino en cambiar para que
nada cámbie nótaselle sobre
todo a Fraga á hora de renovar
o Governo autonómico. Se para
sustituir a Palmou en Xustiza
nomeou a un político, António
Pillado, Nejosito, que tiña anunciada xa a sua retirada, capaz
de abandonar un mítin ou un
pleno para ir á misa, para lndústria preferiu un técnico da
sua confianza, Rodríguez Yuste, que viña ocupando o cárrego de secretário xeral de Relacións coa UE.
Son precisamente nos seus governos onde se olla a debilidade de Fraga. Sempre anunciou
que sentaria no Consello a pesos pesados da política galega.
Tivo que formar Governo segundo os pesos pesados do
partido e, agora, xa nen iso, escolle homes grises, non xa sen
releván9ia política, senón tampouco profisional, para non molestar a ninguén.•
·

CARTA ABERTA AO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALIZA

SOMOS IRRESPONSÁBEIS?
LIDIA SENRA
r. Fraga, vo tecle na ua condición de preidente da Xunta de Galiza, vén de manife tar que /a titulare das explotacións
que obrepasan a cuota que teñen asignada
n un irr p nsáb i . E di tamén que o
da cu ta afecta a uns poucos.
Ante tai afirmad n a unha énrranlle dúbi,
das
e t responde a un estado de "deméncia senil" u fi rman parte dunha tra,
ma de mentiras para encubrirá sociedade un
ataque frontal e sen precedentes a un sector
punteir na economia galega, ao mesmo
tempo que anúncia a sua intención de vol,
ver apresentarse como candidato á presidén,
cia da Xunta. Como pode senón;-Sr. Fraga,
tachar ele irresponsábel a alguén que está en
algunha das seguintes situacións:

<-

l'

1, Mozo ou moza que acaba de incorporarse á
explotación, con 32 anos (poderla ter entre
18 e 40, idade necesária para ser considerado
novo), cun importante investimento para po,
der vender o leite que se lle exixe; cunha
cuota de 32.000 quilos (poderia ser menor,
pois o 44% das explotacións ceñen unha cuo,
ta inferiór a 20.000) e cun prezo de 42 pesetas
o litro (média actual) e seguramente incum,
primento por parte da Conselleria de Agri,
cultura á hora de pagarlle as axudas compro,
metidas mediante a aprobación do seu expe~
diente de incorporación. Pois ben, se bota,
mos cantas este mozo ou esta moza ingresan
ao ano 1.344.000 pesetas brutas, que segundo
Facenda, e no suposto de que non ceña que
pedir un crédito para afrontar o retraso dos
careos que lle debe a Xunta; quedarianlle ne,
tas unhas 430.000 pesetas para vivir todo o
ano (a metade do ,salário mínimo interprofi,
sional). Agora imaxínese que nesta explota,
ción sexan dous a traballar e ceñan que a&on,
tar a crianza de algun fillo ou filla. Cre voste,
de que estas persoas son irresponsábeis?

2, Ser un ou unha titular, non considerada
novo/a a efectos de axudas (estar fóra do tra,
mo de idade comprendido entre 18 e 40
anos) coa mesma situación en canto á cuota
e á renda que vimos de describir no caso an,
terior. Cre vostede que é un irresponsábel
quen ten que producir por riba da cuota para
poder vivir? Como pode, Sr. Fraga, acusar de
irresponsábel a quen asi procede e dicer que
afecta só a uns poucos
cando sabe perfectamen,
te que o 82 por cento
das explotacións galegas
ceñen unha cuota infe,
rior a 75.000 quilos; e
cando de~de a .própria..
Consellena de Agncul.----··--- _ --- ~ _
tura se afirma que é ne,
cesário poder vender
.C
,,
75.000 quilos para que
unha explotación empe,
ce a ser viábel?

conveniente que mencionase a quen se refi,
tária Xeral do SLG, e desde o meu coñeci,
re, porque vostede sabe que ese non é o caso
mento da realidade das explotacións de leí,
do SLG. Vostede que coñece perfectamente
te de Galiza, afirmo rotundamente que, se
alguén actuou con total irresponsabilidade e
que as propostas de política agrária e leiteira
insolidariedade para cos produtores, para
que defende o SLG, sabe que son as únicas
capaces de garantir prezo aos produtores e o
coa indústria láctea galega e para co país foi
mantemento dos postos de traballo directos
vostede señor Fraga na sua calidade de pre,
e indirectos; as únicas capaces de garantir
sidente da Xunta de Galiza. Foi vostede
alimentos sans e de calídade e que, ademais
quen non dubidou -en ut!lizar, unha e outra
están en total harmo,
vez, institucións, persoas (léase algun con,
nía coa conservación
celleiro dó ra,mo) ou i.pdústrias· para maní,
do meio ambiente. A
pular e enganar a sociedade galega, nen pa,
nosa proposta é moito · ra sacrificar o sector lácteo galego co único
máis rendíbel social e
fin de favorecer os intereses eleitorais do
economicamente, e é
Partido Popular español, a CaIIeira política
Sra. De Palacio e os interes_es dos países
posíbel
aplicala.
da
ª~
~- -·- - - - · neos áos que-cada-veZ' lle.5 dan-máis facilida-- .
. Volve vosteáeaacusar-, - ae p-ai:aent:rar 13. "Saca ·nus""ílosbs~·mereade . -·. 4 -~ -r-- sen mencionalo, ao
SLG "de criar inque,
Se nós somos irresponsábeis por defender a
O
danza
no
campo
por
ra,
nosa
produción e a riqueza do noso país, co?"
mo se pode cualificar a un presidente que
zóns políticas". Vostede
non dubid~ en arrebatarlle aos· produtores e
Sr. Fraga sabe moi ben
que o SLG non actua
produtoras de leite o direito a traballar e a
nunca con critérios par,
viver do seu traballo?, como se pode cualifi,
ciclistas nen eleitorais;
car a un presidente dun governo que se nega
por iso nunca tivo repa,
a manter riqueza no país, rexeitando aini,
ro de nengun tipo en traballar na Plataforma
dativa popular para a constitución do grupo
do leite, nen na Mesa para a Defénsa do sec,
lácteo galego?; que cualificativo merece un
tor lácteo co Sr. Pérez Vidal (conselleiro de
presidente de govemo galega que contribue
ao deterioro da calidade de vida quítándolle
Agricultura do seu governo), nen en calquer
plataforma que actue en defensa do sector.
a moitas famílias galegas o poseo de traballo
e contribuíndo ao deterioro da saúde ao pri,
Vostede sabe que nada ten cambiado, que as
mar a venda de leite de fora de moita pior
reivindicacións da Plataforma e da Mesa do
leite seguen vixentes. Pero a pesar disto, o
calidade que o podemos ter no noso país?
Govemo galego e a dirección do PP de Gali,
za deixaron de apoiar as xustas reivindica,
Desde a modesta opinión de quen estas li,
ñas escrebe, Sr. Fraga ou reconsidera vos,
cións do conxunto do sector lácteo galega Pª'
ra defender os intereses do PP español; supo,
tecle e asume a defensa dos nosos intereses
ou mellor será para todos nós que se retire
ño que é por iso polo que, pensa o ladrón que
todos son da sua condición.
e descanse.•

'Que cualificativo
merece un presidente
que contribue
.
quitanre affioit:as
.
iamt1tas pasto
de traba11o .

Di, vostede, Sr. presi,
dente da Xunta que se o
resto dos países da UE
incorreran na práctica
de superar a cuota, o sector lácteo galego ve,
ríase desestabilizado. Vostede, señor Fraga sa,
be que un dos factores que roáis teñen deses,
tabilizado ao sector lácteo galego é precisa,
mente a cuota, que lonxe de garantir os pre,
zos e o mantemento das explotacións, o que
garanté é que os países excedentários poidan
vender o seu leite nos mercados do Estado es,
pañol, deficitários como vostede ben sabe
(seguimos importando máis de dous millóns
de toneladas d~ equivalente deleite).

Di vostede tamén, que aqueles que preconi,
zan que cada un produza o que queira están
fora da realidade, e que a sua actitude con,
tribue a criar incertidume no sector. Seria · Desde a miña responsabilidade como Secre,

LIDIA

SENRA é Secretária Xeral do SLG
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As memórias do ex secretário xeral de AP cantan oito anos de poder na direita

Verstrynge ispe a figura
dun Fraga ditador e cobizoso de poder.ª calquer prezo
*

XAN CARBALLA

"O me.u mundo dérase a volta: estaba ante un home que,
na sua desesperación por
chegar ao poder estaba disposto a aproveitar calquer situación, mesmo a golpista,
para apalancar a sua posición. Un home que diante da
negativa das turnas a lle dar o
que desexaba, comezaba a
buscar alternativas non exactamente democráticas ou puña esperanzas nun magnicídio". Asi viu Jorge Verstrynge
a Manuel Fraga despois da
derrota eleitoral de 1986, c~n
do o actual presidente da
Xunta o chamou en petit comité, xunto a Carlos Robles
Piquer, para chegar ao cimo
imposíbel, por vias democráticas eleitorais, da presidéncia
do governo español.
Jorge Verstrynge foi a man dereita de Fraga nos seus proxectos
políticos desde 1977, acadando
en poucos anos a secretaria xeral do PP nos anos nos que Fraga soñaba co imposíbel de ser
presidente español. Verstrynge
marchou, foi expulsado praticamente, en 1986, e á volta duns
anos reapareceu publicamente
con posicións próximas ao
PSOE, onde chegou a ingresar
como militante, ainda que nun
perfil de nula implicación pública.
Ven de publicar hai poucos meses na Editorial Grijalbo o seu libro Memorias de un maldito, que
ademais de servir de refresco da
memória sobre como se deu realmente a Transición, é sobretodo un demoledor retrato dun Manuel Fraga ególatra e disposto a
sacrificar á calquera con tal de
sair el indemne e co poder.

Fraga empuxou

a Barreiro
contra Albor

Xosé Luís Barreiro, Manuel Fraga e Xerardo Femández Albor nos tempos en que o actual presidente da Xunta consideraba ao médico compostelán, segundo Verstrynge "un imbécil, un inútil".

cartábel, é a dun atentado con
éxito , por exemplo de ETA ,
contra o presidente do Governo ... Nese caso aplicariamos o
esquema do Governo de Concentración".

En 1986 propúxolle a VerstÍynge
tres hipóteses para acadar o governo visto que non tiña nunca . Pero ainda quedaba a hipótese
niáis sensacional "a terceira alvotos . abando e a CEOE e os
bancos pechaban a-billa dos carternativa, e. digo ben claramentos se el seguia .de cabeza de
·
cartel da Direita, algo que tiña en~ntado ªº PSOE que o via co. mo o_..,mellor garante para §1 sua
.

te que non a desexo pero, Secretario Xeral, -volve fitarme-,
non é desgraciadamente des-

od'la ·que Cae-harro

0

·

~

.

·

Fraga non descoñecia os movementos do golpismo. Anos atrás
Verstrynge tivo un encontro con
Antonio Cortina, irmán do por
entón home forte do CESIO, José Lu is Cortina, xulgado máis
tarde polo golpe de estado do
23-F. Era antes daquel 1981,
pero habia un plano de acción
"Poderia colocar AP 30.000 persoas en Burgos? -perguntoume
Cortina nunha reunión. Nós poriamos os autobuses, a comida
e o aloxamento ( ... ) Concentraríanse en Burgos e de ali, en
columna, irian a pé cara o País
Basca. Fraga poríase á fronte.
Cando, achegándonos a Vitoria
a columna quede bloqueada
por contramanifestantes, un helicóptero do Exército embarcará

----~-----~---~~~;_~u~G~!:;s ~~~;·~~~~~--mariilo1Ta~menfcl0Freiga:~~:--:--:~---:~~~-Jª~: ~n~~:g~:~~~·~º~~

As memórias do ex-secretário de AP non abondan en
referéncias a Galiza, considerada por el mesmo un reservório eleitoral, mesmo
nas suas apreciacións cara á
futura configuración do Estado na que, ademais de Catalunya ou Euskadi, coloca antes a Canárias ou Andalucia.
Pero como lle toca no seu
periodo álxido, si se retire ao
governo Albor-Barreiro. Primeiro para valorar a sítuación en 1982, ''Galiza non se
movia e como Femández Albor era obedente -ainda que
o que realmente traballaba
era Xosé Luís Barreiro-, Fraga ainda non lle chamaba
ante os ínümos o inútil esf:Í'.
Máis adiante, cando Fraga
xa fracasara. outravotta, nas
eleicións de 1986 preparou
unha chea de ceses, nos que
se incluia o de Femández Albor, "este caso -di Verstrynge- pareceume non ser de
recibo, amén de que o control de Fraga sobre Galiza
era total, polo que eu non podia facer nada: prímeiro porque o tándem Albor-Barreiro
era equilibrado; segundo polos adxectivos que [Fraga}
utilizou na reunión decisória
conmigo e con Carabias [outro alto dirixente de AP) para
descalificar persoalmente ao
probe Albor -'un imbécil, un
inútil'-; terceiro, a operación
quedou fixada para o 1o de
Setembro '¡Dios mediante!'.
t=inalmente, o que ia obrar en
- ·· senso contrárió .aos seus pla-

nos era eu e as

circunstán~

c!Etis que ia criar (reférese
ele1c1ons de aqu1 a catro anos.
·
mar Governo. ( ... ) Contetllo a
Ver$1[Ygne ao seu cese) pero
Pero o prazo é moi longo, o que
Fraga pediume opinión e díxen"6n eu mesmo o sabia aínda.
_é mao para nós_. Debemos _penCando as eleicións de 1982, e
lle que se pretendia reproducir
. 'P~lítiC9, pensei".
sar outras hipóteses. A primeira é
como sucede en ·todas as cio golpe na Rue d'lsly, durante a
que o rei Hassan d~~ un golpe
tas eleitorais, a' batalla polas
batalla de Alxer. (... ) 'Ben, -díde man contra Ceüta ou Melilla.
listas e$tivo repleta de navaxome Fraga- suspenda o conDaquela ao Rei non lle quedaria ~ lladas. Verstrynge conta un
tacto. Serei eu o único en conoutra que procurar un Governo
episódio en pleno Comité Eleitactar co señor Cortina"'. Non
de Concentración Nacional. Nós
toral presidido por Fraga, que
hai moitos dias -ver ANT nQ
esixiriamos unha vicepresidéncia
queria impor de primeiro pola
900- Fraga blandia outravolta a
do Governo, Defensa, Interior e
lista de Lugo, ao ex-ministro
pantasma do golpismo de 1936
Xustiza. Pasada a crise organizafranquista António Carro. "Frapara. deter o ascenso dp narianse eleicións xerais (.•. ) A sega mantiña unlia tirapuxa co
cionalismo galega.
gunda oportunidade seria con
cacique de f\P en Lugo, Franocasión dalgun movemento milicisco Cacharro Pardo, para
Antonio Cortina nunca desapatar. Nestes momentos o estaimpoñer a un tristeirísimo Anreceu do entorno de Fraga e no
Francisco Cacharro Pardo.
mento está nervioso coas retributónio Carro como cabeceira
1984 "Cortina -que foi asesor
cións; se o .enfado vai a máis, padé lista e, excedido polas rede Perón e, din, que de López
Rega- foi proposto pola CEOE
ra evitar que aumente o ruido de
sisténcias do lucense, optou
migo, está na miña contra.
por chamar in person por teléQue me dis?'. Fraga escoitou
sables haberia que ir a un Govercomo coordenador do partido...
no de Concentración Nacional".
fono: 'Querido amig·o Cachaa. resposta, púxose lívido e
"Nestas cuestión golpistas non
rro, irnos refacer España; pícolgou o auricular. Mesto sientra máis a fondo Verstrynge,
Vestrynge non creu posíbel nengunha das duas o que non condoche pois este sacrifício, xa
léncio na sala. Só eu me atreainda que intue que hai moito
formou a Fraga "secretario xeral,
que preciso a este home en
vin a perguntar:· 'Que dixo?
bacallau por cortar, e do que o
esas c;::ousas pasan, e en política
Madrid ... E non me digas que
Fraga respirou fondo: 'Díxolibro insinua dedúcense moitas
-, ·d.espamsal¡ill4pad~J t: 1 ,;.JJ~·;:j
)~
~ -ñóñ i~A~Rü¡, ;9p,.~á':;;,-: ~:
_'.~. ~ ~on·;~_ag~.(a'gaen ·r:taty~~on- · ·911e~a-rn~w,-vai\~~·merda:.:+ ->~
·~ "
~ · ~ -' '-'V f •• u,
f.,r~'·-'·~·l.,J .J ..._,i_,,_,.~.01e v J~Gt..t?.€.1 5up
-J?¡t1fil1ílr,·'.:: so ¿1w1,' 1hrío:-l 1•~ :.rJt · f,,...,.,O'.J Of. r~f>2U"'"-l r;f, 11rotifrJB~ 'i:l f'_,f
..ed.od flf"Ji oblbf'!91E .~·1~) -f:rfo: a:1;>
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Luciano Sobral,
alcalde de Poio

'En un ano estará praticamente concluida areabilitación d~ Cómbarro'
-O- HORACIO VIXANDE

SITUADO NA RIA DE PONTEVEDRA, POIO É UN LUGAR PRIVILEXIADO SOMETIDO AUNHA PRESIÓN URBANÍSTICA QUE TROUXO COMO CONSECUÉNCIA UN CRECIMENTO SEN CONTROL EO GRAVE DETERIORO DE CONXUNTOS DE GRANDE VALOR COMO O DE COMBARRO. A ESTA E OUTRAS SITUACIÓNS ENFRÉNTASE
O GOVERNO LOCAL NACIONALISTA, Á CABEZA DO CAL ESTÁ LUCIANO SOBRAL, QUE NESTA ENTREVISTA ABORDA APROBLEMÁTICA MUNICIPAL.

mente esa falta de planeaniento
impediu acceder a fundos estatais
e comunitários para reabilitar a
zona. Calculo que en tres meses
o plano estará aprobado e poderemos contar con recursos para
Conibarro. Contodo, estes anos
non estivemos parados, montamos unha e-scola obradoiro
-con apoio da Xunta- e iniciamos
a reabilitación das infraestruturas
e do entorno. Agora faltan os retoques como a eliminación do alum ínio nas fiestras e ese tipo de
elementos. Tamén conquerimos
involucrar á Consellaria de Obras
Públicas para facer un investimento importante na zona que
consiste na conexión entre os
dous peiraos existentes , cunha
zona peonil e axardinada e a
construción dunha alameda na
explanada da Chousa que era un
lameiro desde que se recheou o
mar en 1979. Estes proxectos estarán en marcha a finais de ano.
No prazo de un ano Combarro vai
ter un aspecto moi saneado.
Hai colaboraci.ón viciñal?
Naturalmente, os viciños van decatándose da--neeesidade-de-ter
un entorno en condicións porque
iso revirte na zona, por isa tacemos fincapé na eliminación dos
elementos que afean o núcleo.

Urbanismo caótico
Por outra banda, hai un urbanismo caótico en todo o
concello.

a
s
u

AN.T.

Vostede encabezaba un governo de coalición en"tre o
BNG e o PSOE e agora ven de
acedar unha maiorla absoluta.
Como encaixou o PSOE esta
situación?
O naso governo de coalición no
mandado da pasada corporación funcionou moi ben, con discrepáncias pontuais por parte
do PSOE ás que o eleitorado
non deu a importáncia que lle
deron os socialistas. Despois
dos catro anos nós gañamos e
conquerimos a primeira maioria
absoluta que se deu en Poio
desde 1979, cando se elixiron
as primeiras corporacións democráticas. Os socialistas interpretan que o resultado débese a
que o traballo nun governo de
coalición é rendibilizado polo
partido que ten a cabeza do governo, é dicer, a alcaldia. Pero a
miña interpretación non é esa.
Pero en Polo non houbo grandes obras estrela. Como pensa que reeditou a vitória e
dunha forma tan ampla?
É certo que que non houbo grandes realizacións e creo que os cidadáns percibiron que o noso modo :de governar tiña en canta as
opihións dos viciños. Aquí calquer
que viña era atendido sen haber

discriminacións pola cor política.
Ademais tomos resolvendo os
problemas do dia a dia coido que
con acerto. Isa deunos a maioria.
Até que ponto hai eses canles
de participación dos que fala?
En 1996 aprobamos un regulamento de participación cidadá e
hai unha comisión con intervención do asociacionismo que permite un intercámbio de información real e efectivo. Oeste xeito,
hai unha verdadeira transmisión
de problemas desde o ámbito
viciñal ao conc~llo.
En Poio o asociacionismo é
importante.
Éo, ainda que non todas as asociacións teñen a representatividade desexada. Preferiría que houbes~ maior dinamismo. De todos
xeitos, o asociacionismo funciona
e en determinados casos foi vital
para permitir certas realizacións.
Sen o movimento asociativo é
posíbel que a Xunta non se tivese implicado cando desde .o concello demandamos un acceso directo á autoestrada con dirección
a Vigo, algo que se conqueriu e
que fixo diminuir o tránsito. No
caso do Vao, os viciños tamén
están a xogat:.·Ui:t1.papeLiimJ?oEtante e facilitan as cousas ao canee-

llo. Neutros casos, desde o tecido
asociativo hai oposición ao concello, por exemplo, tivemos que
aprobar sen apoios unha suba
das taxas de servizos como a recollida do lixo conforme ao IPC.
Co tempo demonstrouse que isto
é mellar que deixéir pasar vários
anos sen incrementar estes impostas e logo subilos de golpe.
Ademais, é desex~I que as taxas cubran o custe do servizo.

de. lso de paso permitiría rematar co problema de trafago de
drogas. Por outra banda, hai que
ordenar urbanisticamente a zona
ca apoio da Xunta e construir un
vial de conexión. lsto significará
a expropriación de choupanas e
deberá implicar que se dote de
vivendas dignas aos afectados.
É posíbel a convivén~ia?

A falta dun planeamento motivou
a xeralización de construcións
sen orde, pero vimos de redactar
un Plano de Ordenación que estará en vigor a fin de ano e que
porá fin a esta situación dando as
bases do que será Poio no futuro.
Tratamos de mellorar o que xa
.hai ou polo menos que se vexa
un antes e un despois da aprobación do plano. As situacións irrecuperábeis están tora de plano,
de forma que non hai posibilidade
de consolidalas. Cando os proprietários aceitaron , asináronse
convénios urbanísticos para legalizar as construcións. Refírome
ao caso dos hostaleiros. Había
uns vinte hoteis ilegais e dez ou
doce aceitaron facer reformas par a legalizar a sua situación e
cumprir coas normas mínima~
para estes estabelecimentos. E
algo que nos pede turismo. Ademais, hai que cumprir a lei. Cos
restantes, cando se aprobe o plano obrigarémoslles a solicitar licéncia e regularizar as causas.
De todos xeitos, a maioria dos
estabelecimentos aceita a legali. zación porque comprende que é
algo que tamén lles ben·efícia, xa
que permite acceder a axudas
que lles estaban vedadas.

Sempre. Até hai quince anos
houbo convivéncia entre as duas
Os convénlos urbanísticos tacomunidades que habia no Vao
sen rexistrarse conflitos. Foi a · mén servlron para conquerir
equipamento público.
cuestión da droga a que enturbiou as relacións e hai que dicer
Asinamos por primeira vez conque tamén ten que haber unha
vé nios con particulares para
atitude positiva por parte da poque, a cámbio de edificabilidavoación de étnia cigana, porque
de, houbese unha cesión de teen definitiva este colectivo optou
Poñemos todo o noso empeño
rreas e de edifícios ao concello
polo trafago de drogas e provoen que non sex¡;t asi, pero o cerpara dotar as parróquias de zoto é que hai unha actividade ile- . cou o problema co que nos ennas verdes e de locais como cafrentamos na actualidade.
gal que conleva outras paralelas
sas de cultura.
como roubos e que provoca un
deterioro na situación social. PeCombarro
A respeito de· Pontevedra, a
ro dar solución a isto req~ire
sintonia política entre os contempo e precisa da participación
Combarro ten unhas caracte..
cellos permitiu solucionar o
de várias administracións. Hai
rísticas especiais.
problema de lindes?
solucións policiais, ainda que o
desexábel é enfrentar o probleCombarro é un dos núcleos de
Está en vias de solución e erema da venda de drogas desde o
maior interese histórico e cultural
mos que vai prosperar a nosa iniponto de vista sanitário, introdudo país e cando chegarnos ao gociativa de que na zona de conflito
ci ndo no sistema de saúde un
verno atopamos que o Plano Esvaia un cuartel da Garda Civil, un
mecanismo que permita atender
pecial estaba parado desde 1988.
parque ,,qo,rnar_~al de b.o.~~eiros e
ao tc.ole.&th.~o ~de: {J.r;ogq~e~~f:lpf:m- . , H~U.J!~~~, req<j~1~19;fi,T, n10,~p. r:><>runha W:añCJ~~btláverCJe:1 '• ;"I~.,
tes en condicións de salubridaque estaba desfasaao e precisa-

Hai un chisco talaba do Vao,
unha zona conflitiva cunha
problemática de drogas ·.na
que hai unha comunidade cigana imersa na m,esma. Non
hai perigo de cair .no racismo
ao tratar de darlle solución?
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Un teleférico ameaza
os cañóns do Sil ·

Os parlamentários gardaron un minuto de siléncio por Timor Leste

Un proxecto das
Deputacións de Lugo e
Ourense para construir un
teleférico sobre a Ribeira
Sacra e concretamente
sobre os cañónt do Sil,
ameaza con ac rrear graves
prexuíxos ao m io natural
neste lugar de interese
comunitári<? (LIC) que vai
estar incluido na Rede
Natura 2000, segundo
denunciet1 -a Asociación para
a Defensa Ecolóxica de
Galiza, Adega. A
organización ecoloxista
,admite que o turismo pode
ser unha alternativa
económica válida para
moitos territórios rurais ,
"pero non é menos certo que
que cando está baseado en
medidas duras", as suas
consecuéncias poden ser
negativas. Adega lembra
que antes que emprender un
plano turístico a zona debe
contar con protección legal.+

Camilo Nogueira intervén en·Bruxelas ·en portugués
-e>

A. ESTÉVEZ

Camiío Nogueira asegura sentirse satisfeito tras as primejras semanas de traballo ·no
Parlamento europeu. "O primeiro fruito é que o nome de
Galiza está ali pre~ente, comeza a ser ouvido" asegura.
0 debate sobre a si uación de
Timor Leste foi a o asión que
o deputado nacionalista espe-.
raba para "sentirse cómodo
lingüistica.mente" e utilizar o
portugués en Bru,xelas. Actuou como portavoz para solicitar un minuto de siléncio en
solidariedade coas vítiinas da
ex colónia por~uguesa e, finalmente, os 600 · deputados
aceptaron o xesto simbolico.
Cuarenta parlarnerltários entre
os que se ,'atopaba Camilo Nog. ueira po~aban ur:iha pancarta
na Cárna ~ europea q pasado
t 4 de Se . rnbro no que pe podía ler S S Timor. A inter\(en;
ción de Nogueira cer:itrouse na
necesidade de paralisar o xe.:
nocídio indonesio sobre os tirnorenses tras o. referendo. "No
debate de Timor houbo .rnoitas
coincidéncias .entre deputados
de diferentes partidos. Tanto
polo ton da intervención corno
polo feíto de talar en portugués,
recibin os parabéns dun grupo
de parlarnentários portugueses", comenta.
O grupo parlamentar no .que
está adscrito Camilo Noguéira,
Alianza Libre Europf)a-Os Verdes canta con 48 c,leputados,
sendo o cuarto grupo do Parlamento europeu, con só tres deputados de diferéncia respeito
ao terceiro. "Un dos feítos máis
gratificantes desta ocupación é
o de trabar relacións con parlamentários doutras nacións sen
Estado", reseña Nogueira, que
acudirá convidado ao vindeiro
congreso do Partido Nacionalista Escocés, que se celebra
en lnverness e que é o prirneiro
que se celebra desde a devolu-

ción do parlamento aos escoceses.
,
. .
... ComJsión e
f~ndos e"'5trutuf,ais
·
P'ero a primeira tarefa ·imposta · ·
ao deputado galega foi a de
ratificar aos cornisários europeus. Tras os "ex.ames" a cada
un dos cornisários, Camilo Nagueira non votou a favor desta
comisión formada tras a crise
dos últimos meses. "No grupo
hotJbo posturas dif.erentes e'·os
deputados que votaron a favor
entenderon que h.abia 'que dar
un vot,ra d,7- confianza á corni.sió~ que encabeza Rornan.P'
Prodi : Outros corno eu non o
viran de~e xeito, en· primeiro
lugar porque r;ne· c.c;msicíero
oposición. Adernais ~ comisarios corno Loyola del Palacio e
Franz .. Fischler non atenderon
aos ,requeylmentos que se lles
. facia. A ex ministra non quixo
respostar cando lle solicitei
,Camilo Nogp~ira.
que 'e> tren .d e alta velocidade
· chegasé a: G~liza antes do
2010. No ·caso dos fundos estruforais~'de .Galiza; . estamos
pelexando porque, o Plan.o:- de ·
Desenvolvirnento Rexíonal, tan
importante para- Gal iza, é amañado en Madrid sen pasar pala
Galiza", comenta.
A cabalo entre Bruxelas e
Compostela "porqµe me debo
á xente do país e preciso pasar media semana na Galiza'',
Camilo Nogueira di non sentirse decepcion·ado do traballo
no Parlamento Europeu. Continua traballando nas suas propostas e perguntas, como a
formulada para que se controle
Sogama, xa que o plano recibe
investirnentos para Redución,
Reutilización e Reciclaxe, cando, en troques, baséasefundamentalmente na incineración.
Sinala que xa obtivo respostas
e inforrnacións a vários dos
seus requerimenatos á comisión, que ainda non vai facer
públicas.+

O alcalde do Porriño

expulsa
os concelleiros do BNG

A. PANARO

Manifestación a prol da pesca deportiva.

Prexudicados pola

nova normativa de pesca deportiva da Xunta manifestáronse o Sábado 18 en Santiago de Compostela. A nova lexislación estable-

ce, entre outras causas, un límite para as capturas, prohíbe a pesca do polbo e faculta á Xunta para fixar os días de pesca. A Xunta
xustifica estas medidas polo suposto esgotamento das espécies. +

O alcalde do Porriño, o
popular Xosé-Manuel
Barros, mandoulle á
Policia Local botar fóra ;· !·
aos concelleiros do
Bloque Nacionalista
Galego durante a
-discusión dos orzamentos
municipais. A Barros non
lle gustou que o voceiro
nacionalista Raul Francés
criticase os seus
orzamentos,
especialmente cando
Francés lle botou en cara
que dedicase 30 millóns
de pesetas aos salários do
Governo. Barros decidiu
que Francés xa tiña
esgotado o seu tempo
para falar e, pasto que
este negou tal cousa polas
contínuas interrupcións
que sofrera do próprio
Barros, mandoulle aos
membros da Policia Local
que botasen fóra a
Francés e os seus
compañeiros do BNG. +

-

'

ACoordenadora do Umia
nega que os terreos
do encoro sexan da
concesionária do encoro

Imaxes da fatiga
DE DIONISIO PERElRA

Unha crónica visual do mundo do traballo na Caliza contemporánea coa que se restauran as angurias, · os labores
e o protagonismo dos homes e mull,eres que, en epopeia col.ectiva, estabel.eceron o roteiro para a construción do país.

______ . _A NOSA TERRA

l

Frente á afirmación da
cancesionária para a
canstrución do encaro do
Úmla. Hidroeléctrica Cortizo,
segundo a cal esta empresa
adquiriu a prática totalidade
dos terreas afectados pqla
presa, a Coordenadora Anti
Encaro desmentiu este
extremo e dixo que hai unha
série de praprietários, algun
dos cales é integrante da
Asociación Encoro Non, que
nen vendaron nen pensan
vender. Ademais, o rnaior
·proprietário dos afectados é
a Comunidade de Montes de
San Andrés, que non pode
vender finca nengunha
mentres non se reuna a
asemblea xeral, feíto que
non se produciu de
momento.•
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Corenta centros públicos iniciaron as clases en obras

AXunta
non oferece os
estudos con máis
demanda social

Os coléxios ·privados
triplicaron as suas aulas neste ano
-0- CÉSAR LORENZO GIL

O 15 de Setembro comezou
oficialmente o curso escolar
1999-2000, o primeiro no que
funcionará plenamente en Galiza o Ensino Secundário Obrigatório {ESO), que supón o aumento da ldade de escolarización aos 16 anos. Pero coa renovación total do nivel básico
de escolarización non mudaron as deflciéncias históricas.

/

/

A pesar de que a Conselleria de
Educación anunciou que o comezo do curso tora exemplar e
modélico e que se paliaran todos
os problemas daqueles centros
que tiñan máis difícil a adaptación á reforma educativa, o certo
Na Goliza segue habendo ensino de segundo clase.
DELMI ÁLVAREZ
é que o pasado 15 de Setembro
abriron as suas portas 40 colé- ·
de Educación hai escalas de pridatas de início e de peche do
xios que ainda estaban en obras,
meira e de segunda, e pretende
curso", dixo Louzao.
e que nalgunhas ocasións, os
que siga habéndoas no futuro".
próprios país dos alunas obrigaEn canto aos comedores, Louronlle á Xunta a pechar as suas
Para Louzao, outro dos endémiza.o laiouse de que os coléxios
portas até que se rematen estas,
das grandes cidades non teñan
cos problemas do ensino en Gatal e como denunciou o deputaliza son os servizos públicos, que
este servizo, totalmente estendido do BNG, Henrique Tello.
do na rede público doutras coseguen senda moi pobres, tanto
no transporte como nos comedomunidades, como Euskadi e CaOs problemas nas infraestruturas
res. Segundo o sindicalista, non
taluña, que teñen programa~ esafectan a moitos dos centros do
se incrementou suficientemente
pecíficos a este respecto. "E lameio rural, que sofren ainda sia flota de autobuses para atenmentábel que moitos país teñan
tuacións próprias da posguerra,
der as demandas dos alunas de
que levar aos seus tillos a unha
sen teléfono instalado, sen pátio
entre 14 e 16 anos, que por priescala privada porque na públicuberto ou con humidade. Seca non hai un comedor".
meira vez tamén teñen direito ao
gundo Anxo Louzao, membro da
transporte escolar. Estas carénCIG-Educación, o Governo galeProfesores que dan galego
cias son as que están imposibiliga deixou de lado totalmente aos
tando que a tempada escolar parapaces das aldeas e preocúpae español a un tempo
ra os dous últimos cursos da
se máis de procurar excusas paESO comece con normalidade o
Outra das denúncias de Henrira pechalas que de prever invesque Tello e Anxo Louzao fai re24 de Setembro. "As empresas
timentos que mellaren as suas
de autobuses están ditando as
feréncia á escaseza de persoal
condicións. "Para a Conselleria
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docente e ás condicións nas
que estes han desenvolver o
seu labor. Actualmente hai
máis de 28.000 profesores en
activo no sistema público galeg o, dos que máis de 5.500
(aproximadamente o 20 por
cento) non teñen un destino fixo e teñen que mudar de ano
en ano de centro. 3.000 destes
profesionais ainda coñeceron o
Mércores 22 de Setembro en
que centro terian que apresentarse o Venres 24, ca que xa se
verá interrompido o comezo do
curso, pola necesidade que teñen eses profesores de deseñar os seus horários e coñecer
que pastos van cubrir ali.
O outro grande problema dos
mestres é a necesidade que·teñen de adaptación a matérias
para as que· non están especia·lizados. Nos deseños de planteis de cada centro, a Xunta está asumindo de ano en ano un
déficit de profesores que impide
que cada profesional se ateña á
sua área. As prazas vacantes
nalguns cursos estanas cubrindo outros profesores, que son
escollidos só pola sua pertenza
ao mesmo contexto comun
(ciéncias ou letras). É por isa
que hai profesores de matemáticas que tamén teñen que dar
ciéncias naturais ou especialistas en língua galega que deben
ensinar a un t~mpo español.
"lsto provoca certa esquizofrénia en profesores e alunas, dada a situación .de conflito lingüístico que vive Galiza", afirmou Anxo Louzao. +

Mentres que o ensino
público non consegue
cubrir todas as
necesidades e incluso se
aumentan as
desigualdades entre
centros, criándose un
pequeno grupo de coléxios
, modelo, con servizos tan
novidosos comó a internet,
e unha grande maioria
desatendida, o ensino
privado segue recibindo
axudas gobernamentais. A
política da Xunta
benefíciaos con
subvencións e con xestos
de desatención ao sistema
público, que se converte
nunha vantaxe para o
privado, como a antedita
falla dunha rede de
comedores.
Segundo Henrique Tello, o
. ensino privado recibe unha
série de subvencións en
función do número de
aulas que é
contraproducente, xa que
ataca directamente aos
centros _que rexe a própria
administración
autonómica. "Se os alunos
diminuen, os centros
públicos reducen o
número de clases. Pero os
privados manteñen as
mesmas aulas para
conservar as axudas",
asegurou o deputad<;>, que
dixo tamén que estes
coléxios particulares
aumentaran as suas aulas
nun só ano de 217 a 547.
Outra vantaxe coa que se
encontra o ensino privado,
é a caréncia dentro do
sistema público, de ciclos
formativos de grao médio
e superior -os cursos que
substituen á vella
Formación Profesionalcon grande demanda ·
social, polo que só os
alunos que leñen maiores
meios económicos poden
acceder a certos estudos.
"A Xunta continua
concedendo priviléxios
nalgo tan básico como o
ensino. Aqueles con
menos recursos non
poden estudar ciclos como
Artes gráficas ou Auxiliar
de enfermeria, que non se
oferecen no sistema
público", argumentou
Tello.
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Sérvanse tomar nota tle atender até novo aviso, e con cargo á miña co~. os
recibos que ao meu nome lle sexan ap"resentados por Promocións Culturais
Galegas S.A. (A Nosa Terra).
DATA

ATENTAMENTE (SINATURA)

Pero ainda con todo, Anxo
Louzao alertou sobre a
precariedade que está
sufrindo o próprio sistema
privado. "Os coléxios
particulares teñen graves
problemas, en temas tan
importantes como a
masificación ou as
condicións laborais dos
seus docentes, pero están
arrodeados dun
. hermetismo tal que é moi
difícil saber que está
pasando dentro dos seus
recintos", recoñeceu. +
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Superando o local
MANUELCAO

A estrutura política galega aséntase no libre xogo en espácios
eleitorais bástante ben delimitados pero cun alto grao de in,
terconexión. A existéncia de ciclos políticos específicos para
vilas ou cidades determinadas é unha hipótese só relativa,
mente realista dado o grao de intercomunicación e, sobre to,
do, o predominio duns espazos políticos sobre outros. Com,
pre resaltar que o espácio eleitoral máis dinámico e significa,
tivo é o autonómico. Despois de tantos anos nos que a Xunta
de Galiza non era tomada en sério por algunhas forzas políti,
cas e sociais xa chegou o tempo no que todos os axentes SD'
dais, económicos e políticos teñen claro que a grande batalla
política é a das institucións autonómicas. Alguns grupos tar,
daron en asumilo pero unha vez superado, ainda con dificul,
dades, o predomfnio vazquista no PSdG, PSOE esta orde de
_prioridades está asumida xa polos principais grupos políticos.

O PDR da Xunta propón unha criación de só 8.000 pastos de traballo anuais.

A.N.T.

O P.D.R. DO P.P. NON SE FIXA
COMO META XERAR EMPREGO
MANuELMERA

Se hai un aspecto sobranceiro no PDR e no PDG
apresentados pola Xunta aos axentes sociais é que se
conforma con xestionar a situación actual, iso si, con
cativas modificacións e moitos dados e literatura, al,
go hai que ofrecer! Non é para tomar a risa, xa que
se trata do plano polo que se van rexer os principais
investimentos públic;:os nos
vindeiros seis anos, do 2000
até o 2006. As cifras impre,
sionan, pero Galiza vai re,
ceber menos (comparando
con outras autonoII).ias) que
co anterior plano. E un pla,
no que empezou mal, corno
decia moi ben o deputado
do Parlamento Pepe Díaz,
xa que non é produto de es,
tudar a nosa realidade eco,
nómica e social e dotarnos
. de rneios para rnellorala, se,
nón· a adaptación dun pro,
xecto realizado polo Gover,
no central realizado en fun,
ción das necesidades globais
do Estado, ou sexa daquelas
zonas e áreas con rnáis peso
económico e pÜlítico. A tal
ponto chega o seguidismo,
que se esperou a que Madrid
repartise os 26 billóns e fixara critérios para apresen, tar o PDR, e sobre este construíuse o Plano de De,
senvolvimento de Galiza. Asi funcionan os "nosos"
govemantes.

do plano vanse repetir as situacións actuais (desfeita
do agro, problemas na pesca, penetración foránea no
cornércio e servizos, etc.), sen facer ren para evitalo,
é posíbel marcarse metas tan cativas. Como exemplo
desta política nefasta, ternos o que pasou no emprego
nos últimos tres anos, o periodo de governo de Az,
nar, no que en todo o Esta,
do se criaron 1.431.000
postos de traballo, mentres
que en Galiza foron 25.300
(2º trimestre de 1996 a 2º
trimestre de 1999, INE).
.I'
•
Ou sexa no Estado o em,
prego acrecentouse nun
11 %, na nosa nación só
nun 2,6%. Non hai que es,
.I'
quecer que este aumento do
emprego e do PIB en toda
Europa, especialmente nos
países máis ocidentais, está
moi relacionada cun dólar
alto e coa boa situación da
economía dos Estados Uní,
dos, algo que pode non re,
petirse indefinidamente.

Anteriormente, podían actuar como compartimentos es,
tancos cada unha das institucións (Concellos, Deputacións
e Xunta) de xeito que se produciría unha grande autonomia
tanto na acción dos governantes como na percepción do
eleitores. Esta situación ainda se mantén en áreas territo,
riais cunha estrutura económica e social estábel ou regresi,
va con grupos de poder moi asentados e capaces de furtar e
socavar calquer iniciativa criativa á marxe do control polf,
tico,social da elite dominante local. Tal é o caso das zonas
rurais nas que o poder local somete ou esnaquiza as ideas e
inquedanzas dunha povoación case vencida por envellecida
emerxendo e afortalándose como único poder local tanto
no ámbito político, administrativo, económico, social e de
intermediación nos pequenos confl.itos. Nestas zonas o Al,
caldeé todo pois, en realidade, ten todo o poder e non tole,
ra rivais. O poder local convértese, así, nun poder totalitá,
río e multidimensional imune e invulnerábel na sua área de
influéncia aes correctores que a democracia e o Estado de
direito ten instituído. Estes dias saia en ANT o exemplo de
Dozón pero pódense coller outros nos que se dá un modelo
de acaparación estrutural da riqueza social e colectiva dun
povo e unha utilización perversa de todos os deseños e ifls,
trumentos criados para dinamizar un território. Asi son ha,
birµais comportamentos como desinformación programada,
ameazas directas ou veladas, enriquecimento mediante pri,
vatización da institución local, criación dunha rede de in,
tereses alimentada pola contratación pública, cando non, a
pura e simple comisión de delitos. Por algo, Galiza é a
CCAA con maior número de Alcaldes incursos en procedí,
rnentos xudiciais pero non demiten porque saben que no
seu território son invulnerábeis ao ter sometida á sociedade
local, por iso, son reelexidos novamente en cada eleición.

'Non é de recibo apoiar
durante seis anos máis
o mesmo cenano
económico e social
no noso pa1s, e
a un govemo conservador
estranxeirizante"

O principal indicador de calquer política económica
en Galiza é a xerad.ón de ernprego, tendo en conta
que ternos unha taxa de paro de rnáis do 17%. Neste
aspecto o plano de desenvolvimento enviado pola
Xunta ao Governo Central para que este incorpore e
remita á Comisión Europea, fíxase corno obxectivo:
rebaixalo a un 14,5% no 2006. Ou sexa, criar só uns
8.000 post6s de traballo ao ano, cun medre do PIB
que se calcula arriba do 3%. Con estes obxectivos
(que debernos pensar optimistas) a Xunta condea a
milleiros de mozos, mulleres e maiores de 45 anos a
·
seguir desernpregados.,.o u emigrar.
Pero, por que se fixa a Xunta estes obxectivos tan
cativos cando no resto do Estado, cun aumento do
PIB sémellante, xérase moito mais emprego cada
ano? Só pensando que durante o periodo de vixéncia

'--- ·-~--

·- ---=- ----·------~----·----

· Hai quen quer ollar no pla,
no (PDR) aspectos positi,
vos e mesmo centra o de,
bate en ternas que teñen a sua importáncia, corno
as infraestruturas, argumentando que hai cousas fei,
tas, esquecendo que o fundamental dun proxecto é
poñelo ao servim de toda a sociedade. Nunca pode
ser bon ·un plano que parte de manter a 140.000
persoas no desemprego, que non se fixa metas de
redución da contratación eventual (ainda se man,
tén en cifras moi sernellantes ás de hai 2 anos, rná,
lia os milleiros de millóns en subvencióñs á patro,
nal para fomentar o emprego indefinido), que non
concreta políticas respeito das limitacións á produ,
ción láctea e naval, ... por poñer alguns exemplos.
A CIG votou en contra do informe sobre o PDR na
Comisión de Cooperación do Consello Económico
e Social de Galiza, foi a única organización que se
opuxo das participantes (sindicatos obreiros, patro,
nal e Governo galega). Non podia ser dotitro xeito,
non é de recibo apoiar durante seis anps máis o.
mesmo cenário económico e social no noso país, e
a un govemo conservador estranxeirizante. •
MANUEL MERA

é President_e ¡Ja q

_G.

Manuef Maria Neira, ex alcalde de Foz, actualmente procesado. A.N.T.

'Son habituais comportamentos
como desinformación
programada, ameazas directas ou
veladas, enriquecimento
mediante privatización da
institución local e criación dunha
rede de intereses alimentada pola
contratación pública"
Pois ben, agora estase a operar un cámbio e estes virreis lo,
cais están a ser cuestionados, non polo perigo eleitoral nas
zonas que controlan, senón polos efectos externos que su,
perando o local se transmite aes rneios de comunicación e
chega ao eleitorado máis independente das cidades e vilas
de Galiza e España que descobren aterrados que tal partido
asenta o seu poder nesa estrutura feudal e antidemocrática
con comportamentos matonis. •
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das "condicións específicas do
momento para dar pasos de cara á galeria pero sen demasiada
incidéncia, ca beneplácito das
centrais matoritárias". ....._... - .......,Desde a CIG láianse de que non
se condicionase o acorde á equiparación das pensións ao salário
mínimo interprofesional, "unha
das demandas históricas do sindicalismo", nunha oportunidade
única que non se vai repetir en
moito tempo. Ademais, consideran un ''favor'' a actitude da UGT
e de :Comisións, que "vai atar de
pés e mans á oposición parlamentar, pechando o camiño das
expectativas de mellara real".
Tanto UGT como Comisións
Obreiras réstanlle creto a estas
críticas e cónsideran que o
acordo vai beneficiar aos pensionistas dun xeito decidido e
que vai ter continuación no tempo con novas mellaras. Para os
sindicatos maioritários no Estado español, o importante é que
os pensionistas van gozar dun
poder adquisitivo meirande que
o do ano pasado e van superar
· unha dinámica de crecemento
nas prestacións que levaba vários anos inmobil.

UGT e Comisións Obreiros acordaron unho suba onceioda polo Governo de Azoar.

Adicarase menos do 1Opor cento do superávit da Seguridade Social

Os sindicatos eren
insuficiente o fundo de reserva das pensións
-0- CÉSAR LORENZO GIL.

O Governo central, logo dun
acordo coas direccións de
Unión General de Trabajadores (UGn e Comisiones Obreras, decidiu criar unha paga
de actualización ·que os pensionistas con nóminas máis
baíxas percibirán a partir de
Xaneiro do 2000. Con esta suba global, o Gabinete Aznar
quíxo salr ao paso das subas
nas pensións Impulsadas desde as comunidades de Andalucía e Cataluña e manter os
principios do Pacto de Toledo.
Pero o xeito de levar adiante as
medidas que van permitir o aumento das pensións máls precárias xa recibiu diversas críticas,
incluso desde ós sindicatos que
asinaron o acordo ce ministro de
Traballo, Manuel Pimentel. O
máis importante ponto de desen-

contra reside na cantidade que o
Govemo vai destinar ao fundo de
reserva das pensións. Os 60.000
millóns que están previstos para
este fin son, segundo os sindicatos UXT, Comisións Obreiras e
Confederación lntersindical
(CIG), unha cantidade moi exígua, se se ten en canta que a Segu ridade Social, ente que vai financiar a suba, obtivo un superávit no último ano de máis de
800.000 millóns de pesetas.
Segundo a CIG, este fundo non
chega aos 45.000 millóns e está moi por debaixo, en porcentaxe de Producto l:nterior Bruto,
da cota média da Unión Europea par_a prestación social, o
que signific.a qae o Estado es. pañol adica a esta matéria 4,5
billóns de pesetas de menos.
Ao mesmo tempo, a central nacionalista desconfía de que o
Governo vaia utilizar cantidades

previstas para os demais pensionistas nos aumentos aprobados, o que xa se chamou solidariedade por decreto.

ro o importante é que, coa sua
aprobación, se lle paran os pés
aos que querían impoñer un novo sistema privado".

Xesus Mosqt,iera, secretário xeral da UGT en Galiza, manifestou o seu desacorde coa cifra
asignada para o fundo. Para el,
Aznar quere reservar parte das
gañanzas da Seguridade Social
en benefício do empresariado.
"Témome que o Ministério de
Traballo ten previsto <;festinar
unha grande parte do excedente
da Seguridade Social á rebaixa
das cotas que teñen que pagar
os empresários".

Un aumento
con múltiples olladas

Maria Fe Díaz, secretária galega de Política Institucional de
Comisións Obreiras, asegura
que a criación do fundo é moi
positiva para o futuro do sistema
público de pensións. "A cantidade asignada non é suficiente pe-

A sinatura _do acorde deixou dLferentes opinións entre os sindicatos e os partidos, pola particular conxuntura na que se deu, a
un mes das eleicións -catalanas
e a menos de tres meses dos
comícios xerais desde a implantación da nova paga, ao comezo
do novo ano. Para a CIG, que
emitiu un documento valorativo
_deste asunto, os sindicatos esta-tais fixeron de mera comparsa
nun acto e.lectoralista do Governo que "simplemente deu unha
esmola a tres millóns de persoas
que viven en condicións precárias". Segundo este sindicato,
José María Aznar aproveitouse

Xesus Mosquera ere que todos
os acordos son criticábeis pero
que os sindicatos deben "intentar
mellorar as condicións -dos cidadans no plano real e' inmediato,
procurando a rendibilidade do
·diálogo e nqn a doutrina estéril
do bloqueo". Para Mosquera, o
dato máis importante é que se
profundizou na garantía do futuro
do sistema público de pensións,
"ameazado durante vários anos
pala política neoliberal". Segundo
o responsábel da UGT, en breve
debe reunirse de novo o Pacto
- de Toledo e "remediar os defec_ . tos do actual modelo". Só asi, segundo a sua opinión, "se conseguirá facer fracasar as campañas
que os .bancos desenvolven para
inculcar socialmente a necesidade de tomar un modelo mixto que
só lles benefícia a eles".
Maria Fé Díaz considera que a
suba non é tan importante pola
suba das prestacións en si como pala inauguración que supón dunha nova dinámica de
negociación e defensa dun dos
colectivos máis desprotexidos
da sociedade. "Persoalmente,
creo que as pe.nsións debe
equiparse ao salário mínimo,
pero a conxuntura actual non o
permitía. Por iso é importante ir
conseguindo pequenas causas,
mellaras que van notar desde
xa mesmo . máis de 300.000
pensionistas en Galiza". • .

Faite soci()~ chamando ó
981 58 9 .5 J4
farémosche chegar a nosa oferta detallada sen compromiso nin custo ningún.
O Club do Noso Mel envíache, directamente ó teu domicilio a
selección dos mellares meles de Galicia da colleita do ano,
así cómo outros productos das abellas que se usan tanto nunha
alim_e ntación saudable coma na medicina natural. ¡ASÓCIATE!

é:LUBÓ0 N.OSO MEL ·: éoOPERATIVA ERICA MEL. COSTA DE SAN MARCOS, 7

COA COLABORACIÓN DA

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Xeral de Po!ftlca Ungülstlca

Dlreccló~

15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA • E-mail: erica.mel@corevía.com
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A ENERXIA ELÉCTRICA:
-DE EXPGRTADORES -SUBDESENYDLYIDOS A _
IMPORTADORES DEPENDENTES
FERNANDO BLANCO PARGA

É abondo coñecido que Galiza é excedentária en
enerxia eléctrica e que a situación non está a su,
poñer nengunha mellora salientábel, nen á po,
voación galega nen ao desenvolvimento indus,
trial do país. Se cadra non é·tan do domínio pú,
blico ·o cámbio que, por mor do proceso liberali,
zador, iniciado polo PSOE e impulsado polo PP,
estase a dar no sector enerxético, nen as repercu,
sións negativas que lle poden traer a Galiza.
Hoxendia, a enerxia eléctrica ten o mesmo pre,
zo en calquera ponto do Estado español, sen que
lnflua a distáncia entre o lugar de orixe da pro,
<lución e o de consumo; as perdas de enerxia
eléctrica no transporte son asumidas polo con,
xunto dos consumidores, aínda que a nova Lei
do Sector Eléctrico do 97 xa contempla un pe,
riodo transitório no que, progresivamente, os
· consumidores poderán elixir .libremente o sub,
ministrador. Este c~mbio vai coincidir pratica,
mente no- tempo co remate dáS explotacións mi,
neiras galegas; a de Meirama no 2004 e a das
Pontes no 2010, que son, xunto coas instala,
cións hidráulicas, as auténticas fontes de cría,
ción enerxética, pois á suma da produción das
duas centrais térmicas situadas ao pé da mina su,
pón máis do 1
da enerxia eléctrica xerada en
todo o·Estado. A central térmica das Pontes co,
rresponde, ano tras áno, a maior produción do
Estado, por riba incluso das centrais nucleares.

O Consello do Rias Baixas
contra alarmismo
pola climatoloxia

o

"A climatoloxia actual é -~
bastante habitual nas
vendimas desta
Denominación", afirmou
nunha nota de prensa o
Consello Regulador da
Denominación de Orixe das
Rias Baixas, que rexeitou o
alarmismo criado despois
das últimas chúvias. Esta
Denominación afirma que o
efecto das chúvias é a
paralisación das labores de
recollida e un probábel
incremento do ritmo de
recolección nunha vez que
esta se reinície e recalcou
que "neste momento a uva
está sá, polo que non se
desvirtuan as previsións da
colleita". Por último, a
Denominación de Orixe deu
unha mensaxe de
tranquilidade. •

O Estado incrementa
a compra de becerros
procedentes de Irlanda

ción xeográfica ao respecto dos maiores expor,
totalmente insuficiente para o consumo indus,
tadores de gas: Alxéria, Líbia, N ixéria, Trini,
trial; para facermos unha idea, se a central tér,
mica das Pontes se transformase para o consu, - dade e T ogado, Noruega e Rúsia.
mo de gas, non abondaria a capacidade de todo
Débense ter en conta as posbilidades de consu,
o gaseoduto e haberia que deixar ao resto do
mo de indústrias como A lúmina e, sobretodo,
país sen gas; é dicer, veme de inaugurar unha
das grandes centrais térmicas instaladas en Gali,
custosa infraestrutura e xa praticamente está
za, que prevendo o rema,
obsoleta para o desenvol,
Noutros sectores eiíerxéticos a distáncia entre
o centro produtor e o de consumo é funda, vimento industrial. Ser,
te do carbón galego Pº '
den h' transformándose -mental paracrsucrpolític'dd.e prezos:'r\. deman, - - -ve,-iso si, para- o- consumo-~- ~··- f-opara consumir gas: neste
da do gas natural medrará en 2,5 veces na vin,
doméstico e da pequena
,,. ·
senso, o Governo galego
de ira década, pem ten marcadas unhas pe axes
indústria.
•
de transporte que encarecen o seu consumo
lilSU
debe instar a un compr°'
miso, tanto de Endesa CÜ'
lonxe das prantas regasificadores e, por iso, es,
Ante as críticas polo fías,
tá a provocar· que novas implantacións indus,
co do gaseoduto, a Xunta
O
mo de Un ión Fenosa,
que teñen tirado dos n°'
triais se situen nas proximidades. das prantas
deféndese argumentando
·
existentes na actual'idade, que· no Estado espa,
que a construción dunha
sos recursos natura.is mul,
timillonários benefícios,
ñol están -en Huelva, Cartaxena e Barcelona.
pranta regasificadora en
para que formen parte do
Como se pode ollar a simples vista, Galiza
Galiza resolveria o proble, ·
accionariado da pranta
queda nunha situación moi desfavorábel.
ma do consumo, mais non
galega e garantan un
ten dado un só paso na
A importáncia que o gas natural vai ter ria fu,
consumo suficiente, para
sua concreción real; máis
acadar prezos competiti,
turo está abrigando á toma de posicións neste
ben, cría confusión ao
sector dos diferentes govemos autonómicos;
apostar, segundo lle conveña para a ocasión, tan,
vos do gas no mercado internacional.
por exemplo, o Govémo basco, cuxo país é de,
to pola nonnata prarita de Gas Galiza en Caneli~
ficitário nun 80% en enerxia eléctrica, está a
ñas coma pola promovida polo grupo privado
Mesmo as alianzas empresariais de Endesa con
Gas Natural, que xa están frutificando en cen,
intervir de xeito activo, através do organismo
T oxeiro en Mugardos, que é a única que ten da,
público Erite Basco da Enerxia (EVE), para po,
trais de ciclo combinado en Catalunya e An,
do a~gun paso para poñer o proxecto en marcha.
tenciar políticas que lle permitan ser exceden,
dalucia, ou o pacto estratéxico entre Unión
tátios a meio prazo e participa cun 25% no ca,
Fenosa e a National Power, que é o segundo
Ademais, querendo descoñecer o sector gasísti,
comprador de gas no Reino Unido, cun mer,
piral de criación da pranta regasificadora de
co, e ante interpelacións do Grupo Parlamentar
Bilbao, cunha capacidade de 2.300 millóns de
do BNG que cuestionan a viabiliade da pranta
cado equivalente ao 80% das vendas de gas no
.metros cúbicos, .dobre do consumo de Euskadi.
Estado español; deberán axudar a que Galiza
galega, se esta non se construe antes que a de
Mesmo en Cantábria, Catalunya e Andalucía
Euskadi, o Governo galega agacha a sua inope,
tire benefício desta situación.
ráncia coa excusa de que as duas son compatí,
xa existen planos para a realización de centrais
de ciclo combinado (con turbina de gas) que,
beis; eiqui ternos outra verdade a médias.
Admitindo o valor estratéxico do sector ener,
ademais de ser máis rendíbeis que as térmicas
xético no desenvolvimento do país, e a impor,
É certo que a actual Lei de Hidrocarburos per,
clásicas, son tamén menos contaminantes. No
tánica que ten neste sector a toma de decisións
caso de Catalunya o nível de intervención no
mite a instalación de novas prantas regasificado,
co tempo necesário, remos que transmitilo fun
ras e a libre importación de gas, tanto ás empre,
sector é considerábel. ?...a Caixa de Pensións é o
xeito claro á sociedade; en primeiro lugar aos
sas eléctricas como a aquelas indústrias que te,
maior accionista da empresa Gas Natural.
concellos afectados pola posíbel instalación da
pranta, na comarca de Ferrolterra en perma,
ñan un consumo superior aos 25 millóns de me,
tros cúbicos anuais; mais, neste mercado, xoga
nente declive industrial. Mais como xa se ten
Namentras, o Governo galego, ~ máis en con,
creto a Consellaria de Indústria, mantén unha
feíto nas intervencións do BNG, tanto no Par,
un papel fundamental o modelo de ·contrato que
política enerxética errática, cando non ine,
lamento de Madrid como no galega, debemos
se dá a nível internacional, take ar pay (retira ou
xistente, e segue recriándose na siutación exce,
paga), son contratos pechados que abrigan ao
ser conscientes do significado vital para todo o
país, e o valor engadido que conleva a sua reali,
dentária actual, sen nengunha visión de futuro. _ comprador a pagar o gas, consúmao ou non;· por
zación, desde a posibilidade de construción de
iso, o comprador debe ter moi ben definido o
No campo do gas natural, a Xunta ten unha
buques gasísticos até a implantación de novas
cliente final e a sua necesidade de consumo.
indústrias ao abeiro dunha subministración
participación do 30%, criou a sociedade Gas
económica e fiábel de combustíbel.
Galiza, xunto co 60% da empresa Gas Natural
Estes modelos de contrato favorecen aos submi,
(monopólio de facto no sector do gas) e dun
nistradores que teñen unha grande capacidade
Hoxe somos excedentários en enerxia. Mañá,
10% de Caixa Galiza. Gas Galiza anunciou a
de compra, como Gas N átural, que posue as tres
construción dunha pranta regasificadora en Ca,
as mesmas liñas de alta tensión que levan elec,
prantas regasificadoras que actualmente hai no
neliñas (Ferrol), limitándose a sua actuación, a
tricidade ao Estado español, poden servir, en
Estado, e aqueles proxectos coma o de Bilbao,
dia de hoxe, a cercar un terreo; o que si fixo foi
sentido inverso, para transportala a Galiza,
que teñen comprometid;;i. a criación e transfor,
o gaseoduto Tui,LLanera (Astúrias), o que se - mación de instalacións industriais de forte con,
mais non está claro que · daquela, os grandes
anunciou amplamente nos meios de comunica,
consumidores, non teñan que pagar polo
sumo gasístico e facilitan a sua viabilidade.
ción e serveu propagandisticamente á Xunta
' transporte. Xa que logo, pulemos por evitar
cada vez que se inauguraba un treito; o que xa
O noso país ten ao seu favor para a ~onstr~,
unha nova dependéncia. •
rion difundiu tanto <leste gaseoduto é que ten
ción da pranta regasificadora diversos factores:
unha capacidade d~ 11 .000 ~illóns de térmias, _o primeiro,_,e .nada desdeñábel, é a .sua situa,_

oro.

---- ·-

-

gaSeoduto é
f. .
h
lClente e C ega
d
h
can Van pee ar
d p
as minas as ontes e
Meirama"

O Estado español
converteuse no primeiro
comprador de becerros de
máis de 160 quilos de
procedéncia irlandesa,
cando este tipo de gado é
do que máis abonda na
Galiza e os prezos
pagados no sector da
- carne na GaJiza
permanecen inamobíbeis
desde hai
aproximadamente vinte
anos, con lixeiras
flutuacións, segundo a
época do ano. Esta
situación denunciouna o
Sindicato Labrego Galego,
que ademals manifestou o
seu temor a que se
produza un fraude entre os
consumidores, "porque
molto nos tememos que se
estexa a vender carne
procedente destas
importación como se fose
carne criada e producida
aqul". Para o SLG a única
pretensión do Governo é
empregar as lmportaclóns
para controlar a Inflación
xeral.•

O Governo pretende
que o 0,52% do IRPF
vaia para a lgrexa
Despois dunha decantación
masiva de cidadáns a prol
de entregar o 0,52% da sua
declaración de tacenda
para outros tins sociais, en
lugar de darllos á lgrexa, o
Governo trata de evitar
esta situación e agora
introduce a posibilidade de
poder sinalar os dos
cadratins da asignación
tributária relacionada cos
credos relixiosos. Con esta
medida o Executivo
pretende que se reduza a
cantidade de contribuíntes
que rexeitan financiar á
lgrexa Católica. Contado, e
en previsión de que non
teña éxito, O· Governo
garante á lgrexa a·entrega
dunha cantidade total que
represente o 0,52% do
. r~~~pg¡Qp ,pqlo_IRP.F.:.,•.; _
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RAMÓN MACElRAS

Converxéneia e
diverxéncia
das
uo

Mentres as bolsas mundiais reaccionaban negativamente ante a notí,
cia de que o déficit comercial de Estados Unidos batía novo récord, os
dados do PIB do segundo trimestre en España demostran que a econo,
mia española vai xustamente a contramau da economia europea.

s
a
eo
de
ue
)U

va

Peche dos mariñeiros no concello de Cangas.

da

Reprimen aocupación pacífica da Casa do Concello de Cangas

eu

Marrocos, negociación á baixa e
mariñeiros frustrados
'O

de

*

ALEXANDRE XIRÁLDEZ

Hal uns 20 dias que a frota
do banco canárlo-sahariano
chegou a terra. Case dous
meses e méio antes de que
remate, o 30 de Novembro, o
convénio que desde o 95 permite á frota europea traballar
nese caladoiro. Nestas duas
semanas os mariñeiros comezaron a mobilizarse ante
as poucas esperanzas de renovaren o acordo pesqueiro.
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"Hai que moverse antes de que te
collan na casa agardando e que
che digan que non puido ser". Asi
expresa Requel Costas, membro
da Asemblea de Mariñeiros en
Loffa, a necesidade de ación para
que as administracións acaden un
acorde en condicións con Marrocos. Con este motivo, máis dun
canto de mariñeiros fecháranse
no Casa do Concello de Cangas
o Xoves 16 deste mes. .
A sua reivindicación concreta era
que o alcalde, o popular Xosé
Enrique Sotelo, lles conseguise
unha xuntanza co Conselleiro e
co Ministro de Agricultura e Pesca. O feche rematou na madrugada do martes cando un carpo
especial da Garda Civil, "capitaneado polo alcalde"segundo
Costas, aproveitou que durmian
os oitenta mariñeiros que mantiñan o feche para expulsalos pota
forza. A Asemblea leva respondido con manifestacións diante da
Casa Consistorial e anuncian
que van continuar para defender
o seu dereito a traballar.
No caladoiro sahariano traballan 140 barcos galegas, dos
420 estatais e dos 470 do total
da Unión Europea (UE). Destes
140 barcos galegas, 50 son
arrasfreiros conxeladores á
pesca, sobre todo, de polbo e
de choco e o resto son barcos
fresqueiros, fundamentalmente
enmalleiros e palangreiros de
fondo e de superfície. Esta frota produce uns 2.500 empregos
direitos e indireitos, indústrias
de transformación do produto e
de mantemento dos buques,
nas comarcas do Morrazo, O
Barbanza e O Baixo -Miño. Ten-

do en conta que de cada un
destes empregos pode vivir unha família, resulta prioritário para estas áreas o mantemento
das actuais posibilidades pesqueiras previstas no convénio
UE-Marrocos.
Mália a releváncia deste acorde, o máis importante en cartas
da UE, perta de 126 millóns de
euros ao ano, as notícias que
chegan desde as administracións s,on pouco esperanzadoras. E asi que o Conselleiro
de Pesca, Amáncio Landin, manifestou que, se ben o ideal é
manter o convénio nas condicións actuais, non se deben
desbotar "as asociacións temporais de empresas, nin as empresas mixtas".

Ante estas malas perspetivas para o sector, os mariñeiros considerarían un "éxito", que se consolidase o actual convénio moribundo. Un acorde que, se ben
en 4 anos minguou as capturas
de 64.700 a 49.000 toneladas
para a frota comunitária, mantivo
a titularidade galega da frota do
pais e o número de buques galegos. Sen embargo, semella difícil
que isto se poida acadar dado o
escaso peso político de Galiza
na Unión Europea para defender
os seus intereses. Ademais, coa
formación da nova Comisión Europea estase a discutir a supre- _
sión da Direción Xeral de Pesca,
un instrumento que mália "nón
valer para moito, era o único que
habia", consonte o deputado nacionalista Bieito Lobeira.+

Usurpación marroquina e
empresas mixtas ·
As augas nas que traballan os
barcos galegas pertencen ao
que até o 1975 era a colónia español a do Sáhara Ocidental.
Nese ano Mauritánia e Marrocos repartíronse o território, de
xeito que o primeiro acorde pesqueiro foi tripartito. Xa no 1979
Marrocos esixe un pacto. bipartito con España e xa dende o
1988 coa UE. Estas acordes supoñen para Marrocos poñer na
mesa das suas negociacións
económicas coa UE os recursos
dun pais iovadido, pais que para
o vjndeiro ano está previsto que
taña un referendum de autodeterminación.

cións como as de Landin as que
. tan pensar ao secretário da se. ción de mar da Confederación
lntersindical Galega (CIG) que
"as negociacións se encamiñan
cara ao aumento de tripulación
marroquina por via das empre. sas mixtas e dunha merma no
· número de buques galegas".

As empresas mixtas provocarían unha perda de empregos a
bordo. Na actualidade hai 830
mariñeiros marroquines enrola- dos en barcos comunitários,
cun mínimo de catro e cun máximo de seis tripulantes marroquines, dependendo da tonelaxe do buque. Os sindicatos temen que mediante as empreA comezos de ano o Governo
sas mixtas se chegue a que a
marroquina mudou ·a Lei para
tripulación galega fique reducique as empresas galegas puida á oficialidade. Por outra bandesen controlar o 50% das emda, perderianse empregos indipresas mixtas cando antes só
reitos por canto que parte das
podían optar a un máximo dun
40%. En febreiro o Govemo es- · tarefas en terra que producen
os buques se desenvolverían
pañol fixo á vez unha modificaen portas marroquinas e non en
ción lexislativa para que os magalegas_ A este respeito, a
riñeiros galegas que traballasen
Asemblea de Mariñeiros en Loien empresas mixtas marroquita denunciou que armadores
nas cotizasen á Seguridade Sogalegas xa se fixeron cargo de
cial do Estado es paño!. Son ·es25 barcos marroquines.•
tes movimentos e manifesta-

Xa dixeramos aquí que Estados Unidos está pagando coa sua con,
ta comercial a cativa recuperación que mostran as economías eu,
ropeas e asiáticas. O crecemento do déficit comercial estadouni,
dense ten•orixe.no desorbitado incremento da demanda de bens e
servícios nese país. Os cidadáns ~stadounidenses consumen como
nunca a un ritmo tan desaforado que rompe récords mes tras mes
desde princípios <leste ano. Os cálculos sinalan que para finais de
1999, o déficit comercial estadounidense superará con creces os
220 mil millóns de dólares.
Os americanos recebirán o ano 2000 ateigados de toda caste de
mercadorias. Dos 25 mil miltóns de dólares en déficit comercial
en Xullo, roáis de 6
mil millóns corres,
ponden a importa,
cións da Unión Euro,
pea, outros tantos do
Xapon e outros tantos
da China. O pequeno
repunte da produción
nestas tres zonas é ab,
sorbido en boa parte
polos ávidos consumí,
dores americanos.
Tal feíto está,se a
converter nun proble,
ma. Os analistas espe,
ran que está tendén,
cía aos números ver,
mellos na conta co,
mercial será atacada
pola Reserva Federal
cunha nova suba de ·
tipos no que queda de
ano que afectará en
escala planétária as
cotizacións das prin,
cipais divisas, particu,
larmente euro e ien.
A.N.T.

O caso é que mentres
Europa exporta ere,
centemente, os dados
do PIB español no se,
gundo semestre mos,
tran unha desacelera,
ción global das expor,
tacións, que baixan
duas décimas en rela,
ción ao primeiro tri,
mestre de 1999. Os
dados sinalan que a
demanda interna sos,
tense basicamente Pº'
lo ínvestimento xa
que o consumo por
fogar cm unha décima
en relación ao trimes,
tte anterior, .amosan,
do síntomas de con,
ténción (todo o con,
trário que en Estados
Unidos e Europa).

'Os dados do PIB do
segundo trimestre en
España demostran que a
economia española vai
xustamente a
contramau da economia
europea"

Nos dados do INE so,
bre a economía española no segundo trimestre salienta tamén o
feíto de que as ramas industriais e enerxéticas manteñen a liña
descendente do primeiro trimestre, mentres que a actividade
agrária e pesqueira entran en crise contractiva ao pasar dun des,
censo do 3,7% no primeiro trimestre ao 6% no segundo. Sen em,
bargo, o resultado global do trimestre oferece un crecemento do
PIB de 3,6%, alimentado basicamente pala construción
( + 11,4%) e os servícios ( + 3,7).
Xa dixeramos aquí a semana pasada que son precisamente estos
sectores os responsábeis de roáis da metade da inflación acumula,
da en España no que vai de -ano. A modo de conclusión, poderia,
mos dicer que no médio prazo, España aumenta a diverxéncia
con Europa e que o crecemento da economía española estará
compañado dunha crecente inflación a medio prazo. •
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Demandan o remate
do illamento dos
enfermos de Alzheimer

Multado
por falarlle
en galega
aun
Garda Civil
A Manoel Riveiro dirixirse en galego á Garda Civil
custoulle caro. Despois de
moitos trámites e recursos
xa esquecidos a Manoel vé~
ñenlle de embargar agora da
sua conta bancária 18.000
pesetas. O motivo aducido
pola administración é unha
infración de tráfico, pero na
prática a verdadeira trans~
gresión foi a de usar, no seu
país, a sua língua.
En Maio do 98 Manoel ia
camiño dunha charla co gallo do Dia das Letras Galegas. Nunha costa abaixo
adianta a un camión; tras
del secúndano outros veículos. A Garda Civil, que estaba ao asexo, detén alguns
deles, entre os que está o de
Manoel, por rebasar a liña
contínua. Despois dun breve responso todos marchan
sen máis castigo ... Agás
Manoel. Para este non hai
nengunha dúbida sobre o
motivo da discriminación:
"ao Garda Civil pareceulle
unha ofensa que lle falase
en galego todo o tempo".
Manoel recorreu en várias
ocasións alegando que o da
infracción de tránsito era
unha excusa para castigar o
uso do galego coa Garda
Civil. Sen embargo, nas
respostas administrativas
que recibíu en nengun momento se menciona o emprego do galego. A administración fixo, sen máis, a vis~
ta gorda. Mellor non tratar
o que non se debe.
Pero· o moito recorrer non
salvou a Manoel da indefensión de que a sua palabra
vale menos que a do Garda
Civil que o multou. Finalmente, Facenda emb ...trgoulle 15 .000 de multa mais
outras 3.000 de recargo da
sua pensión de 5 7.000 pesetas mensuais. •

Chame
ao teléfono

986 433 830
·e solicite as nosas tarifas publicitárias.

ANOSA TERRA

O Día Mundial do Alzheimer
celebrouse o Martes 21 de
Setembro e foi aproveitado
pola Asociación Galega para
Axuda dos Enfermos con
deméncia tipo Alzheimer para
reivindicar que remate o
illamento e o siléncio destes
doentes. Máis de vintetres mil
famílias conviven con algun
enfermo en proceso de
deméncia na Galiza. Co lema
"O tema vai contigo'', a
asociación reseña a
importáncia de organizarse e
de acadar o apoio solidário de
toda a sociedade. •

Primeiro
Dia contra a Prostitución
Salomé Álvare:z- E Pilar Garcia Negro levan, xunto con Fen-eiro Abelleira, a proposta ao Parlamento galego.

A.N.T.

Catorce persoas viven este proceso á marxe da sanidade pública

OBNG propón que o SERGAS asuma
a operación de cámbio de sexo
.

*A. ESTÉVEZ

A contradición entre o sexo
biolóxico e social, e o sexo
psicolóxico desencadea nas
persoas unha situación de desamparo legal. Este é un dos
argumentos que o grupo parlamentar do BNG formula para solicitar que se aprobe que
sexa o Sergas quen asuma as
operacións de cámbio de sexo. Xosé Francisco Ferreiro
Abelleira, ,Pilar García Negro e
Salomé Alvarez Branco demandan un cámbio lexislativo
que remate cos atropelamentos ás persoas transexuais.

persoas atópanse na mesma situación no país, coas dificuldades de ser atendidas na Seguridade Social, incluso posteriormente á reasignación ~e sexo.

A iniciativa parlamentar, que
conta coa poio
dos colectivos
feministas, reseña que o marco
legal eu ropeu
era favorábel a
este debate. Hai
dez anos que o
Parlamento de
Estrasburgo
aproba a "Reso1u ci ón sobre a
Os nacionalistas sinalan que
discriminación
existe demanda de cámbio de
dos transexuais",
sexo na .Galiza e que polo tanto
ainda que sen
a Administración debe posicio- · carácter vincunarse claramente .. As asuncións
lante. En calquer
caso, os parlaque demanda o BNG ao Sergas
son a do tratamento psicolóxico,
·mentários recollen a existéncia
endocrino e cirúrxico da reasigde lexislación fanación de sexo "criando para levar a efeito estas cuestións unvorábel en Suéha unidade especializada de traci a, desde hai
tamento". Pero tamén os depumáis vintecinco
tados nacionalistas considernn ,- anos, Alemaña,
preciso o cámbio lexislativo para
ltália, Holanda,
que tras a operación de cámbio
Grande Bretaña
de sexo as persoas non se vee outros como
xan abocadas ao desemprego e
Austrália, Brasil, Uruguai e Caá marxinación social.
nadá.
A iniciativa parlamentar foi
-adiantada eri A Nosa Terra (ver
nº 883) por Laura Bugallo, traballadora da CIG que asumíu o
custe económico do tratamento
psicolóxico e cirúrxico. Para ela,
a entrada deste debate no Parlamento galego percura "promover
unha atitude diferente por parte
da sociedade". Outras catorce
....
~ "") t-ot t'.J--,. r;. .... ~ •. c . . ,.,J;

O custe

-

pesetas e, tras a intervención cirú rxica, chega, na maioria dos
casos, o rexeitamento familiar e
a perda de emprego. Os dados
da Federación de Asociacións
de Transexuais do Estado español cifran nun 95% a povoación
"trans" que se
atopa na marxinación, ou sexa,
na prostitución
ou en espectácu1os porno. Só un
2% ten estudos
universitários e
un 5% mantén o
emprego anterior
ao proceso de
cámbio de sexo.
O índice de desemprego durante este proceso
ascende a un
80%.

económico pode
superar o millón
de pesetas e,
tras a
intervención
cirúrxica, chega,
na maioria dos
casos, o
rexeitamento
familiar e
a perda
de emprego.

Rectificación nos rexistos
Cando unha persoa acude a pedir atención psicolóxica á sanidade pública como paso prévio
á operación, atópase con que o
proceso depende da vontade do
persoal médico, segundo sinalan
os nacionalistas. O custe económico pode superar o millón de

No Parlamento pídese tamén
que o governo
central permita a
rectificación imediata do rexisto
das persoas fransexuais e dos dados que aparecen no Documento Nacional de ldentidade. A
rectificación pode demorar na
actualidade até dous anos e os
papeis seguen mantendo unha .
identidade que non existe. Os
nacionalistas pretenden que o
debate do Parlamento conduza
a un compromiso dos governos
autonómico e central a levar a
cabo medidas que posibiliten
que a reasignación de sexo chegue a ser un proceso normalizado e non traumático.•

O Xoves 23 de Setembro
celébrase o Día Mundial
contra a Prostitución,
instaurado en Xaneitro de
1999 no seo da conferéncia
mundial que organizou a
Coalición contra o Tráfico
de Mulleres en Bangladesh.
O grupo de estudos sobre a
condición da muller Alecrín
súmase a este dia por
entender a prostitución
como "unha modalidade de
explotación sexual" e exixe
"a criminalización de
proxenetas, traficantes,
chulos e clientes".•

Protesta
contra os transxénicos
na Coruña
Con motivo da celebración do
Congreso da Sociedade
Española de Xeneticos na
Coruña, tivo lugar un
"pasarruas festeiro" e unha
concentración diante do
reiterado, onde se inaugurou o
congreso o Martes 21 . As
mobilizacións estiveron
organizadas pola Asemblea
Stop Transxénicos, que quere
chamar a atención sobre a
problemática da manipulación
xenética aplicada ao agro. As
persoas que se manifestaron
dirixfronse áos científicos
participantes no congreso
"para reclamar unha ciéncia
entregada á humanidade e
non aos intereses das
grandes·empresas".•

Manifestación contra
as agresións homófobas
O colectivo gai "Milhomes" da
Coruña era o convocante da
manifestación que se celebrou
o Venres 17 de Setembro e
que estivo apoiada por outras
organizacións políticas e
sociais. As causas que
motivaron a convocatória
atópanse na série de
agresións contra homosexuais
que se veñen producindo na
cidade desde hai dous anos e
que, na última ocasión, foron
de especial gravidade ao
recibir un rapaz unha
navallada.•
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DEPORTES

Teucro, Chapela
eCangas reforzaron moito eben.os seus planteis
- . .

'.,..,

ria que: o manteña na elite sen
os apuros que sufriu a pasada
tempada.

.

O balonmán galego

·quere refrendar a sua superioridade con títulos

-.

-0- CÉSAR LORENZO GIL

O próximo 25 de Setembro comeza o Campionato da Liga
Asobal de balonmán, considerado como a mellor competición por equipas deste deporte, xunto coa Bundesliga alemana. Nesta tempada, Galiza
volve ser a comunidade mellor
representada, con tres equipas, o Teucro Caixapontevedra, o Chapela Redcom Airtel
e o Cangas Frigorfficos do
Morrazo. Mals o grande problema histórico do balonmán
galego é a obtención de títulos, unha eiva que os tres clubes da elite queren remediar
nos próximos nove meses.
Tradicionalmente son Vigo , o
Morrazo, Redondela e a cidade
de Pontevedra as zonas nas
que mellar foi tratado o balonmán e onde se conseguiu criar
un magma abondoso e fértil que
fai posíbel que xurdan cada ano
novas valores que compiten con
total fiabilidade nas máis altas
competicións do Estado e de
Europa. A implantación nesta
área é tal que sempre hai algunha equipa radicada ali loitando
ano tras ano por incrementar a
nómina galega na Asobal e na
División de Honor B.
Para este ano, os tres clubes
máis importantes fixeron un esforzo decidido para conseguir
manterse con garantías e optar, se for posíbel, aos postas
de priviléxio da categoría. O
Teucro de Pontevedra é o clu be con máis anos entre os mellores e o que conta cun historial máis importante . Logo de
ter superado a crise que o fixo
desear hai duas tempadas , a
equipa azul foi recuperándose
e logrou asentarse novamente,
acabando o pasado campionato en sétima posición e clasificándose para a Copa do Rei ,
onde caeu en cuartos de final.
O proxecto que dirixe Modesto
Augusto, que cumpre a sua terceira tempada ao fronte do banco do Teucro, reforzouse con
dous prometedores xogadores
ga egós, ·a vigués- Dahiel Bénaches, de 21 anos, que formaba
parte da SAR de Redondela e o

O Teucro é o dube con maioru espectativas.

pontevedrés Eduardo Domínguez, de tan só 19 anos, e que
foi internacional 1O veces en categoría xuvenil. Domínguez está
considerado como un dos extremos dereitos con maior proxección e pode converterse nun home clave no esquema de Augusto. Ademais destes dous xogadores, o Teucro contratou a
Viver e a De Toro, proc~dentes
ambos do Granollers, ao valenciano Eduardo Pardo e ao ponferradino Jorge García Vega.

Asobal, que tan ·verdadeira cáconfirmar que os pontevedreses
esqueceron os seus problemas
bala para cadrar as cantas a
fin de tempada e planificar a
recentes e volven afianzarse
seguinte, nun contexto convuldun modo sólido no grupo de
equipas que navegan nas augas . so para os xogadores, que comezan a exixir mellaras subsda clase media alta, sempre á
tanciais nos seus salários, logo
sombra do invencíbel Barceloda revolución nas fichas que
na, que ainda non coñeceu máis
promoveu a Bundesliga para
rival có San Antonio de lruñea,
o único capaz de entristecer as
se converter no campionato estrela de Europa.
bancadas do Palau Blaugrana.
Cangas e Chapela:

a resisténcia

Está claro que o proxecto do
Parece mentira, no mundo do
Teucro é o máis ambicioso e o
deporte de elite, onde se tala
que se puxo a si mesmo unha
-especialmente no futbol- de
meta máis alta. Para o seu precifras que nunca baixan dos
sidente Manuel Guillán, que se
100 millóns de pesetas para o
estrea na directiva do clube,
mínimo cómputo contábel, que
empezar con bo pé, clasificánse poida vertebrar unha equipa
dose para-a Copa do Rei e loida máxima categoría-con .SO ou
1ando p"t>ltys· pastos -que- darr di:.- -·se ~miltóns· de ~s€t~·-Maisreito a xogar competición euroese é o caso da meirande parpea, seria un excelente xeito de
te dos clubes de balonmán da

O escollido para deseñar o Chapela máis estábel foi Alexandre
López, un veteran0 adestrador
que chegou no verán procedente do outro clube redondelán, a
SAR, que non foi quen de se
manter na División de Honor B.
López trouxo consigo tres xogadores da sua confianza, o sábio
Carlos González e os pontevedreses Paulo Vilar e Marcos Pérez. As outras novas caras son
o austráliano de orixe española
David Gonzá lez, o húngaro
Zsolt Perger, o sueco Will~arñ
Nguesseu e ·os españois José
Ramón García e David Oliveros.
· Ademais, López conseguiu reter
no plantel chapelán aos irmáns
Cherna e Sérxio Cid , dous dos
poucos que non marcharon co
anteripr adestrador da equipa,
Fran Teixeira, para o Académia
, Octávio, que. fichou catro xoga- ·
dores·do Redcom. ,
Q__.Cangas é o máximo ~xemplo
da resisténcia na elite. E o -conxunto con ·maior número de sócios de todos os galegas, 2.500,
que ateigan cada duás semanas
as bancadas do PavilJón do Gatañal, unha espéqe de templo
do balonmán onde ~e teñen vivido grandes mome{.ltos deportivos , como a liguiña 1pola permanéncia a tempada pasada, onde
os cangueses lograron salvarse
grazas en parte á presión dos
seus viciños. Porque a equipa
do Morrazo é iso, un grupo ben
armado pala directiva de Evaristp Gallego, pioneira en criar unha escala de balonmán en Galiza, que confiou a confección
dun plantel de calidade contrastada ao croata Goran Dzokic,
que salvou con aprobado apurado a sua primeira campaña.

Nesta equipa militan actualmente sete galegas, a maior representación do noso país de todos
os clubes, nacidos na comarca
do Morrazo e de Pontevedra, o
que deixa traslucir o importante
protagonismo do deporte base
da zona na configuración da sua
primeira equipa. Mais paradoxalme.nte; nengun dos sete novas xogadores que estarán en
Xogando no gume da navalla
Cangas esta tempada, é galega.
están as duas equipas máis moOs reforzas son Armand Torredestas de entre os grandes de
go, Rubén Garabaya, Diego PéGaliza, o Chapela e o Cangas,
rez Mame e Stanislav Demovic,
con menos orzamento inclüso
procedentes do Ademar León; o
que o Académia Octávio de Viruso Oleg Lvov, que chegou do
Académia Octávio e o valenciago, que pelexa este ano, unha
vez máis, por subir desde a Dino Juan Álemahy. Todos estes
visión de -Honor s, ·cun proxecto
xogadores posuen ampla expebaseado nun fortísimo investiriéncia na elite do balonmán europeu_e poqen ser unha excemento. O Redcom Airtel. Chape'"' ~a-fix~a-pequena-J:evolución, . lsri te b.as.e_par~.u nba~e.QY.ip_a_
no seu plantel para conseguir fique non quere· máis sustos ao
nalmente a estabilidade necesáfinal do campionato. •

OCelta, de paseo polas nubes e o Dépor, na trincheira
s

Logo de se teren xogado as catro primeiras xornadas de liga
deste novo Campionato e os
partidos de ida da primeira rolda
da Copa da Uefa, xa se poden
tirar as primeiras conclusións no
que respecta á actuación das
equipas galegas de Primeira División. Mália que ainda é cedo
para valorar as posibilidades
que teñen cada un de cara ao final da liga, xa se poden vislumbrar- cales van ser as constantes
que van marcar as suas respectivas traxectórias.

O Deportivo fixo un comezo
de liga tan silencioso como
efectivo. A dia de hoxe é cuarto, con 8 puntos e ainda non
coñece a derrota. Mais o xogo
da equipa de Javier lrureta segue sen convencer a ninguén
e a excesiva procura do resultado provoca bocexos en Riazor, como na segunda parte
do partido diante do Valladolid
e certas queixas dos afeizoados, que non acaban de entender por que os branquiazuis se dedicaron simplemen-

te a defender como nunha trincheira no Santiago Bernabeu .
Pala contra, a excepcional liña
média coruñesa, con Mauro
Silva e Jokanovic como eixcs
de primeira calidade, non en~
fiou nen unha soa xogada en
toda a primeira metade. O medo do adestrador irundarra pode atrofiar un grupo de xogadores que saben facer un futbol máis ofensivo e o Dépor
corre o risco de converterse
nunha equipa mediocre, que
se conforme con menos do

que poderia conseguir arriscando un pouco.
O Celta ten maiores problemas.
A pesar de que o seu comezo de
Jempada é mellar que o do ano
pasado, cos 6 puntos de agora
contra os 4 obtidos daquela, a
impresión sobre o terreo de xogo
é lamentábel. Todo o espírito de
enxeño, loita e capacidade de
criar arte que os espectadores
de Balaídos gozaron a pasada
campaña, parece adormecido. O
técnico Víctor Fernández non

soubo resgatar o plantel da sua
paseata estéril palas nubes dos
soños de grandeza da pretempada e os talentos como Karpin,
Cáceres ou McCarthy parecen
vagar polo céspede, condenando
a sua pouca fortuna como se fosen vítimas dunha traxédia grega. "Nós, que fumos tanto, como
puidemos xogar tan mal contra o
Lausanne?'', parece que se perguntan. A resposta é sinxela: os
partidos hai que gañalos no presente, non con lembranzas das
glórias defuntas.•

PENÍNSULA

18

23 DE SETEMBRO DE 1999

ANOSATERRA

NQ 901 -ANO XXII

23

Aasemblea municipal reuniu a 1.778 edi~; nacion~listas en ~ilbo

Udalbiltza ten como fin ·
buscar a unidade.sociopolítica de Euskal Herria
nación". Nun primeiro momento,
· unha das suas principais misións é lanzar propostas positivas "ao resto das institucións".
Para logar este obxectivo realizarán antes de nada un "diagnóstico global de Euskal Herria".

-0- B. LAXE

A Udalbitza, asemblea municipal de Euskal Herria, cons. tituida en Silbo coa preséncia de 1.778 edís nacionalistas, dos 2.460 que anunciaran a participación, pretende
buscar a unidade sociopolítica de Euskal Herria unindo
vontades a favor da construción nacional basca. o·ter:npo
e a dinámica política po·rá a
esta institución -no ~eu lugar.

Dentro desta dinámica, segundo
Jauregui, van propor unha nova
estrutura "política e institucional
do país". O seu poder, a sua forza e a sua dinámica, afirma, van
depender "dos concellos que se
sumen a esta proposta, do apoio
cidadán" . Jáuregui considera
que as críticas do PP e PSOE
demonstran "a sua incapacidade
para afrontar os problemas políticos de fondo , un debate que
debemos provocar neste país".

Udalbitza representa un avance
máis na unidade nacionalista de
Euskal Herria, mália aos intentos de linchamento do PP e
PSOE e dos poderes españois.
A posta'. en marcha desta asemblea inaugura unha nova etapa
en Euskal Herria, reforzando a
colaboración nacionalista e procurando novas vías para conseguir primeiro a normalización
política e despois a autodetermi. nación. Esta entidade modifica
tamén, dalgun xeito, o comportamento e até o discurso dos
partidos nacionalistas ao ollar a
Eukal Herria como algo plural
que necesita coordenación e artellamento. Son pasos prácticos
no que antes só eran anunciados globais nacionalistas.
O que deparará a Udalbiltza vaina decidir a dinámica política que
impulse a cidadania de Euskal
.Herria e as distintas dinámicas
en cada un dos herrialdes. A procura dun estatus político e xurídico novo é a meta de todos os
propulsores, desde EH a PNV
pasando por EA. Pero a correlación de forzase as dinámicas sociais son as que van determinar
non só o tempo que se tarda en
chegar a ese obxextivo, senón a
velocidade do avance.

Jon Jauregui, alcalde de Besain poi~ PNV, foi elexido presidente da Comisión Pennanente da Asemblea de Municipios de Euskal Herria.

as que proporcionaron os estatutos de autonomía históricos),
mentres que o PNV afirma que
non vai suplantar aos governos
autónomos, apostando por actuar dentro do marco legal e sen
imposicións. PP e PSOE afirman
que non vai servir para nada
"pois non vai ter nengunha representatividade". Este ninguneo
non se corresponde cos esforzos que gastan en descalificala.

Aqui é onde residen as principais discrepáncias entre EH e
PNV. Os primeiros pretenden
que a asemblea funcione -a xeito
As prioridades
de órgano constituinte- das insti- • ~ '
tucións nacionais de· EusRal 1:-fe- ·.Como presid~nte - da comísión
rria (é preciso recordar que as
permanente dá Asamblea de
asembleas de municípios foron
Representantes Municipais de

Euskal Herria foi elexido o alcade peneuvista de Besain , Jan
Jauregui. Para Jauregui a posta
en marcha da Udalbiltza "é un
paso máis na aprofundización
da democrácia , tendo como
prioridade a procura da unidade
socioióxica e política de Euskal
Herria, actualmente dividida administrativa e políticamente".
Esta é a primeira insitución que
vai a dar unha visión de conxunto de Euskal Herria, o que, segundo .Jaureguj, vai permitir
"aprofundar na conciéncia nacional dos cidadáns e resolver
os problemas que ternos como

A Asemblea de Municípios, como plasmación dos acordes de
Lizarra, é unha mostra máis de
que en Euskal Herria mudou a
dinámica política. Até a trégua
de ETA, anunciada hai un ano,
o futuro desta nación estabase
a xogar nu n terreo contrário .
Agora os partidos nacionalistas
e as institucións sociales bascas
decidiron darlle a volta e o partido xa o están a xogar na casa.
Desde que o PNV decidiu non
quedar ollando para ver que faci an PSOE e PP , o panorama
político cambiou , propiciando
mesmo a trégua de ETA. Desde
Lizarra proclámase que "non hai
que confundir o respeto á pluralidade coa ditadura da minoría".
A Asemblea de Municípios o
que pretende é conseguir unha
maioria social para mudar as
causas en Euskadi.
Estes postulados non queren dicer que os nacionalistas se esquezan do PSOE e PP. O Lehendakari lbarretxe tenta, desde hai
tempo, pór en marcha un novo
foro que substitua a Ejuria Enea,
no que estean presentes PP e
PSOE, pero tamén HB. Consideran que, sen estes partidos non
se pode avanzar na pacificación
ao ritmo desexado, pero tampouco están dispostos a agardar por
eles cos brazos cruzados. t

_ . ____ A_contrarevo.lución,_-des~e-an.:iba
Todo vén desde arriba, menos a revolución. ·
Asi funcionan as cousas nos partidos maiori,
tários do réxime político imperante no Esta,
_do. O PSOE organiza un congreso en Valén,
cia, o aparato non gosta do tirapuxa, e todo
acaba desenleando,se cun decreto lei de fe,
rraz que deixa a vontade dos congresisras es,
trada polo chao: o que manda, manda. E na
outra beirarrua, o partido da direita que vía,
xa ao centro pero sen descoidar o seu flanco
ultradireito rexe,se polo libreto instituído
polo Pai Fundador: "Aquí fai,se o que diga o
Chefe de tumo", sexa José Mari na España,
sexa Don Manuel na Galiza.

'

res focan a don Manuel: haberá vicepresi,
que os ricos sexan ainda máis ricos, as capas
dente? Ninguén foca aos militantes, porque
médias se proletaricen e o proletariado se vi,
os militantes só están
-re en lumpen) nunha
para aderir entusiastas
·
·
sucesión de derrotas
eleitorais moi sintomá,
e con lealdade inque, ·
brantábel o previamen, ,
ffil
tica. Torna nota Schro,
der? Non muito, unica,
te co~~ado polo ~hefe.
mente toma nota de
Os m1htantes estan Pª' . .
U .
cómo o aparello mediá,
ra aplaudir ao ~hefe. E
COil
punto e non teno nada.
tico que o empoleirou
o insta a non despeite,
máis que dic~r.
ar,se. Aguanta, Ger,
hard, aguanta. Tam,
E que pasa se os que .es,
tán abaixo se rebelan?
pouco fixemos caso
Ollemos cara Alema,
cando a maioria da po,
pulación, como a in,
O chefismo -isto é, o império do chefe- ala,
ña. O SPD está a ver
ga,o todo e converte en papel mollado os
seriamente cuestionado
glesa, amosou a sua
o seu programa de aus,
oposición frontal ao
apelos á rexeración democrática. Un decreto
euro. A mensaxe é ní,
lei que subvirte a vontade dun congreso re,
teridade (eufemismo
cebe o calificativo de actuación rápida e efi,
este da austeridade que
día: a contrarevolución
caz polos arrautos do sistema. Todos os olla, _agacha un -plano para
- - . .1 .
-~ - • -· e:,,--·~·
. ·~ - fai..-se desde arrj.ba. • ., _ _,
)l8l't.; ~1-111 • e1fit">::1 J::'j f,:::ir.I ioq
ES91Bnot !b ~15ní'J ..c1~.Ebsl r.e 9!
-otí119! ob r.c1~cimwr10!;.n r> mio
ns:iu~o ,q r:.eilns oup uoouoq
.')iiffiq ');1-::,~·11~s1 et tt:n-:it$c .Gr!
si~nébronbo t=reisb?1~~nó ~'<!et
~oStrrov f.,t; nCi~uo·~~w L e dii
S-Up1ió<l¡ iix:Üt. m:>VI V <?.Oi'riSffii!S

'Qs ·1·1tantes so, . estan
,. -

,_ para aderir ent siastas e
lealdade
inquebrantábel o
previamente cociñado
polo chefe"

Aconcesión
de medallas a ex Gal,
unha norma

,,

O Ministério do Interior vén
de retirar unha medalla
entregada a un tenente
coronel procesado por
accións supostamente
relacionadas cos GAL. A
retirada da distinción só se
produciu despois da
denúncia formulada en
círculos políticos e meios de
comunicación. En realidade,
vários militares. relacionados
cos GAL recebiran
condecoracións semellantes,
entre eles Enrique
Rodríguez Galindo, José
Ramón Pintado e Juan
Cañadas. lsto e o feito de
que nen o PSOE nen o PP
protestaron potas medallas
nen hoxe nen no pasado,
pon de manifesto que o
outorgamento destas
distincións é unha prática
habitual. O Governo non
aclarou s.e as medallas
pretenden recoñecer os
servizos ao Estado.•

OsGRAPOcumpren
vintecinco anos
Segundo dados do PCEr,
nas cadeas españolas hai
trinta e tres presos dos
Grupos de Resisténcia
Antifascista Primeiro de
Outubro, GRAPO. Destes,
dez deles son galegas e
están internados en
cárceres de Madrid -en
tres cadeas distintas-,
Badaxoz, Sevilla,
Salamanca e Cádiz.
Xaquin Garrido González
é o que nestes momentos
leva máis tempo en
prisión, xa que foi detido
en 1981. De todos xeitos,
os encarcerados levan
máis de catorce anos,
agás Oiga Oliveira, que
está detida desde 1990.
Mentres alguns dos seus
activistas están en busca
e captura, o vlndeiro
primeiro de Outubro a
organización armada
cumpre vintecinco anos,
xa que a sua criacíón
remóntese ao 1 de
Outubro de 1974.+

España propuxo
a arbitraxe
sobre Pinochet
Segundo afirmou o
presidente chileno Eduardo
Frei, foi o Estado español o
que puxo eneal da mesa a
posibilidade dunha arbitraxe
sobre Pinochet. lsto
demonstraria que o
Governo que preside José
María Aznar estaba
disposto a pasar por riba
dos procedimentos
xudiciais en curso e amañar
unha solución sobre o caso
do ditador chileno implicado
en torturas e desaparicións.
Foi o posterior rexeitamento
que España fixo desta via o
que permitiu coñecer o
ponto de partido desta
. posibilidade, xa que Frei
amosouse estrañado polo
rexeitamento español cando
a mediaoión tora idea de
- ..España,+ ._. , "= , .. , , , .. ~:::. - .
of!::, 1SX'3 Ol::>q .... Dl'l.C•lU::>9X~ 2fll\ t'.'l
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A IOlidañedade con timor mantén no centro de lisboo unha guarda pennanente. Na outra fotografia, ONu, para que serves? perguntan nas paredes da capital portuguesa.

FERNANDO XABIER

s
a

Na ex-colónia só queda ametade da povoación, segundo aResisténcia

Oexército indonésio interponse entre as tropas da ONU e

o que queda de1 povoación.de Timor·leste
Oito dias despois de aprobar
o Consello de Seguridade da
ONU o envio de axuda a Ti·
mor Leste, o reparto de ali·
mentos á poboación ainda
non comezou. A Forza lnternaci o na I para Timor (lnterfef), xa destacou na illa 3.600
soldados, pero boa parte dos
fuxidos non poden establecer contacto con eles a causa do cerco que sofren por
parte dos indonésios armados.

80% de voto independentista
no referendo. A meirande parte
desta poboación está fuxida
nos montes e non pode encontrarse coas tropas da lnterfet
por estaren rodeados por tropas de indonésia, con uniforme
ou sen el. O xefe da forza internacional anunciou Mércores
que comezaria un traballo de
patrulla para liberar aos sitiados o que pode desatar unha
lenta guerra de emboscadas
que retrase ainda as axudas
por un tempo crítico.

O que hai quince dias era ur:tha
situación límite, debe entenderse agora como a senténcia de
marte para os represaliados. A
Resisténcia sinala que só
400.000 habitantes, dos
800.000 censados pala ONU,
permanecen na ex-colónia portuguesa despois rla. d.ep.o,fitacións executadas polo exército
indonésio como vinganza polo

O 80% das casas de Dili foran
destruidas polo exército de Wiranto, o que significa que coa
chegada das forzas da ONU
hai un cámbio de situación para a capital, considerada xa como território liberado, pero non
para a poboación que non pod e ach.egars..e .á cid ad e. Os
poucos que entran procuran
alimentos volven fuxir porque

-0-G. LUCA
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non confían na seguridade de
Dili despois das matanzas. ·

de independéncia expresada
no referendo.
-·
-

ideolóxica cos Estados Unidos
para non perder o cuarto país
máis povoado do mundo, situaEn Darwin, Xanána Gusmáo
A ambiguidade de Clinton na
do no centro da derrota que .ten
comprometeu a colaboración
Asemblea Xeral da ONU a reso 40 por cento do tránsito marída guerrila do Falintil coas forpeito de lndonésia, non se cotimo do mundo e pola que che~
zas enviadas pola ONU e a
rresponde cos case dez mil
ga o petróleo a Xapón e Taipreguntas dos xornalistas asemortos que deixan tüiS de si as
wan. Stanley A. Weiss, asesor
gurou que os comandos indetropa_
s de lacarta, nun extenso
de Clinton coida que a defensa
pendentistas estaban disposrastro de asentamentos arrasada democrácia debe coexistir
tos a entregaren as suas ardos como represália por ter o
en lndonésia co aumento da
mas. A liberación do poeta e lipovo votado pola autodetermipresión do Banco Mundial, co
nación coa garantía fallida da
der da independéncia preso en
regreso ás receitas monetalacarta, estaba prevista polo
ONU. Clinton defende unha
ristas máis duras, aplicadas no
ONU intervencionista á que · arquipélago pola Máfia de Bergoverno de Habibie como golpe publicitário para distraer a bloqueou o camiño en Kosovo
keley e co regreso dos comercon axuda de Kofi Annan. No
ciantes chinos expulsados duatención internacional da camentar:ito, as importantes cuotas
rante a ditadura de Suharto.
paña xenocida do exército conproporcionais dos Estados UniNon se ~abe como se pode
tra a poboación de Timor Lescompaxi~ar esta medicina coa
te. Xanana saeu da cadea o dos á ONU permencen embargadas polo governo de Wasconfrontáción do governo de
dia 7, xusto no momento de
hington. Clinton contemporiza
Habibie nun asunto que ten en· decretar o governo indonésio a
coa opinión, maioritária dentro
cendida á opinión pública indolei marcial. Só grácias a prodo Partido Demócrata, de que
nésia como é a represália contección dos australianos puido
chegar a Darwin para a anun- . _qompr~... rnqn,_t~r:. !J.Q . govf;rl1.P tor~ ,_V ~rq .1imQr~b~s!e " ~pr§!s,enJada
te en lacarta. Onae di fortaleza
por lacarta coma unha guerra
ciar a reconstrucción do territódebe entenderse coincidéncia
na defensa do território pátrio. •
rio e a execución da vontade
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A terceira via

·-· ,o 80% dos xuíces arientinos colaboraron
ditadura
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pasa factura
á socialdemocrácia
alemana
O primeiro ministro teutón
Gerhard Schroder
recoñeceu erros nas labores
de governo despois de que
o seu partido acumulase
derrotas inéditas nas
eleicións lexislativas
celebradas en vários lander
do país. O eleitorado
alemán pasou factura ao
SPD por unha política
basada na terceira via do
laborista británico Tony
Blair, que na prática incorre
nas medidas neoliberais de
recorte de gasto público e
apoio á iniciativa privada.
Contado, mália recoñecer
erros, Schróder manifestou
que seguirá adiante co seu
proxecto de presupostos
para o ano vindeiro, que
estarán marcados polo
critério da redución do gasto
público.+

•

José Schulman pasou por Galiza cara Madrid co propósito de declarar ante o xuiz Baltasar
Garzón sobre a implicación_dol:Jtro xuiz, Víctor _H,er'!les Brusa, na ditad~ra arxentina. Este
dirixente do PC amplia asi :as suas ac~usacións contra o xuiz federal de Santa Fé, cuxa misión foi conseguir declaracións de culpabilidad~ aos torturados polos militares arxentinos.
Mentres Schulman viaxa a Madrid, o Consello da Maxistrafüra do Poder Xudicial arxentino
delibera sobre a formulación dun xuízo. político a Bro~a. A CIG xa o denunciou ante Garzón.

Despois desta denúncia, José
Schulman seguíu militando no
Partido Comunista. Emprengeu algunhas iniciativas, sobr,e todo no
ano 79, cando se foITTlou a comisión interamericana de direitos ht.,1manos, pero foi no ano 1992 cando se decide facer unha denúncia
pública. "Brasa saia na prensa con
motivo de ser promovido a xuiz federal; a mesma persoa que me
queria facer asinar unha declaración de culpabilidade de atentado
con bomba mentres estiven preso", canta Schulman. O Senado,
finalmente, nomeuno xuiz.

Os unionistas volven
retrasar o proceso de paz
en Irlanda do Norte

A reforma constitucional de 1994
-a mesma que permitiu a reeleición de Menem- supuxo, tamén,
a criación do Consello da Maxistratura do Poder Xudicial, un órgano de control no qu_e Shulman
e catorce testemuñas máis veñen
de apresentarse neste verán.
"Conseguimos só nun dia qt:Je catorce persoas testificasen a implicación do xuiz Brasa nas torturas
de Santa Fé. lsto non é doado
tratándose dun xuiz federal,
apoiado polo Exercito e polo menemismo. Posibelmente o Xoves
3 de Outubro o Consello decida
se lle abre un xuízo político. Se o
fai, o consello transfórmase en tribunal e terá que examinar a documentación ·e as testemuñas para destituílo .ou non", comenta o
dirixente do PC. De calquer xeito,
engade que o Consello utiliza como argumento para este xu ízo a
máxima de que "un xuiz .desprestixiado non pode sér xui7". "Eles
non van aceptar o noso critério de
acusación, a .nosa afirmación de
que Brosa colaborou coa tortura,
senón que van a alegar á má fama do maxistrado. Brosa atropelou co seu barco a unha nena e
deuse a fuga", comenta.

O Partido Unionista do
Ulster do presidente
David Trimble volveu a
pór un obstáculo no
proceso de paz
empregando como
argumento o caso dun
asasinato ocorrido en
Belfast o pasado mes e
atribuido pola Royal
Ulster Constambulary
(policía británica) ao IRA.
No mesmo sentido, os
unionistas usan como
xustificación contra a
aplicación do proceso de
paz que un cargamento de
armas descuberto
recentemente en Florida e
con destino en Irlanda do
Norte en realidade estaba
pagado polo IRA. Oeste
xeito, as institucíóns
autonómicas dos acordos
de paz non rematar de
porse en marcha.•

Os independentistas
corsos rexeitan
a autonomia
oferecida por Jospin

Orde de captura
internacional
Schulman ven ampliar ante Garzón a declaración que fixera no
consulado do seu país o pas~do
mes de Febreiro. O xuiz da Audiéncia Nacional ten ademais
cinco testemuñas máis para implicar a Brosa . .Schulrna!I e,xplica que bus9an. unha~qrde, ode
captura internaciona,I_. · · ·
"Pase o que pase con Brosa, algo xa está conseguido. O .seu
prestíxio como ·xuiz está; polo
chan e a sociedade xa entendeu
que é un colaborador da ditadura, como un -80% .dos niaxistrados arxentinos· que, dun xeitÓ"'Óú
outro, ampararon aquel réxime.
Tamén quedou probado que a
seccional 1v da policía de Santa
Fé era un lugar terríbel, no que
habia duas posibilidades, ou ser
legalizado como preso ou ir á
marte. Ali era onde acudía Brosa para que asinaramos as declaracións", ·sinala«Shulrfian que

nunca sentíu medo de dar a cara contra os torturadores.
compromiso cos compañeiros

"o

que non se salvaron mantén a
miña postura á marxe de calquer discusión política. A situa-

A pequena ampliación da
autonomia que a nación
corsa disfroita dentro da
República francesa, e que
recentemente ofereceu o
primeiro ministro Lionel
~ospin, foi rexeitada de feito
polos independentistas ~a
Frente de Liberación
Nacional de Córcega cunha
campaña de seis atentados
que non causaron feridos. A
oferta de Jospin en realidade
realizárase despois de
fracasar unha conspiración
do Estado en Córcega que,
baixo a excusa de loitar
contra o fraude, realizou
unha série de actos violentos
con escuras intencións. Os
independentistas, .pola sua
banda, reclamaron unha
"negociación pública dun
proxecto de emancipación
política".•

ción tamén cambiou, agora ven
a mestra do meu filio e alguns
viciños a felicitarme", sinala. •

O que non paga manda
Desde' ha.i anos a Asamblea Xeral da ONU convértese nun trit)que para a foto dos xefes do Estado. O
-- asunto ·era de trámite até qÚe a ONU rnudou en it)strurnento de intervención internacional, sén que o
seu funcionarnento variase desde a fin da guerra fria.
Agora Clinton chega corno o grande mandón, e insiste na sua teoria da inxeréncia humanitária.
O muñidor da estratéxia nos Balcáns, Richard
Holbrooke, é agora o representante americano, como antes o foron intervencionistas como Vemon
Walters, J. Krikpatrick ou a Madaleine Albright.

En Timor a ONU quedou en cirolas, coa sua aparente imprevisión de deixarlle á Indonésia a seguridade do post,referendo. Oeste xeito, nun caso
inequívoco de salvar unha povoación martirizada,
o intervencionismo queda lexitirnado de rnellor
maneira que en Kosovo ou anteriormente en Iraq.
A ONU ten sentido, ninguén llo leva negado nestes
anos de existéncia. Entre os que a mangonean a pra,
cer están os maiores debedores da sua cuota anual
(capitaneados polos USA). No colmo do sensentido
os que non pagan, desta volta, mandan.+
1
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Ao almirante António Rosa Coutinho corresponde a responsabilidade de pechar o domínio portugués na Angola despois do 25 de Abril. A burguesía colonial nunca lle habia
perdoar ao o seu apoio ao MPLA, na realidade a única opción nacionalista fronte dous grupos de mercenários. A consecuéncia daquel argumento é que sobre o nome de Rosa
Coutinho pesa un pechado acordo de silenzo na prensa, na
rádio e na televisión portuguesa, visíbel nas celebracións do
25 aniversário da insurrección de Abril. Rosa participou no
curso da UIMP sobre Revolución dos Cravos en Pontevedra.
Despois da Revolución dos
Cravos, a independéncia chegou a todas as colónias de
Portugal agás Timor-Leste.
Non foi asi. Chegou tamén a Timor Leste pero foron os indonésios quen fixeron imposíbel a autodeterminación coa invasión e a
masacre da poboación. A representación que se constituira dentro do povo timorense para formar un govemo provisional, non
puido levar adiante o seu propósito porque os indonésios, co
apoio dos Estados Unidos, desataron untia masacre que custou
200.000 vidas e o exílio de moitos. Desde hai vintecinco anos, o
pavo de Timor superou heroicamente torturas e represión baixo
un réxime de terror até a comunidade internacional aceitar o direito da povoación ao referendo.
Durante todos estes anos, foi
determinante a oposición dos
Estados Unidos á liberdade de
Timor. As resolucións das Nacións Unidas condenando a anexión indonésia só serveron para
organizar a consulta a partir de
1977, co cámbio de atitude dos
Estados Unidos e de Austrália.

Con estes antecedentes, podia a ONU confiar en lndonésia para celebrar a consulta?
Foi un exceso de confianza pero
pergúntome se podaría ter sido
doutra maneira. Foi máis un sacrifício do povo timorense para
conseguir a sua liberdade e independéncia. As Nacións Unidas
son unha organización diversa e
global e por veces as suas reaccións non son suficientemente

rápidas. Por fin, neste caso acaba de concretarse e ainda que
non poderá recuperar as vidas
que custou a represión indonésia, permitirá a criación do país a
partir dunha situación extremadamente difícil coa destrucción
completa e das suas estruturas.
Eu espero que a comunidade internacional axude ao povo timorense nesta hora difícil e que nun
futuro próximo se declare a independéncia de Timor e se proceda a reconstrucción do país co
apoio de todo o mundo.

Kosovo foi un caso de desprestíxio da ONU que chega
até Timor. Está dacordo?
Si. Kosovo foi unha desautorización da ONU mais tamén de Europa. Máis unha vez se demostra
que a OTAN non é máis que un
instrumento dos Estados Unidos
para a dominación da Europa.

A vintecinco anos do 25 de
Abril, Mário Soares di que a
revolución se frustrara por
culpa da esquerda.
A revolución do 25 de Abril foi
verdaderamente popular. Permeteu a expresarse en plena liberdade a seitores da sociedade portuguesa que non tiveran
en absoluto esta capacidade durante a Ditadura. Os que intervimos no 25 de Abril, concordamos que valeu a pena. O país
está diferente. Está mellar. Non
todo o que gostariamos pero é
un país civilizado, integrado na
Europa e cun camiño aberto para o futuro. lso non teria sido pos íbel sen a Revolución.•
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autovías, os
automobilistas que
nos visitan chegan
a un país sen
nome. Retiraron
os enormes
cartazes de
Galicia colocados
en 1981 no Eo,
o Padornelo e o
Manzana!. Na
dirección inversa,
as entradas de
Zamora, León e
Astúries están ben
indicadas. Fraga
tenlle medo ao
nome do país que
preside. Parécelle
do Bloque, ainda
que apareza
revolto entre 24
autonomías.

Arturo Maneiro
cesa como
director da Rádio
Galega e no seu
rugar entra Afonso
Cabaleiro. "É un
relevo en família",
di Maneiro nunha
desas arroutadas
que Escrivá de
Balaguer, Marqués
de Peralta,
chamaba Santa

Desverguenza:
Maneiro e
Cabaleiro son
compañeiros _de
misa diária no ·
Opus Dei . .

1981 , Fidel di
que os países do
.Sul non deben
·pagar a débeda.
externa. É un
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Sr. Conselleiro
de_Pesca;
basta xa de lérias !
O mes pasado o Conselleiro de
Pesca, Sr. Amáncio Landin nun
artigo, pubricado no Faro de Vigo,
nos invita a ler o texto legal do famoso decreto
211/99, antes
de xulgalo.

Os pescadores

Por unha banda, relátanos deportivos
"unha curiosa decana,
lista de inventos e de desa- Sr. Conselleiro,
fortunadas in- · non
terpretacións e
suspeitas": protestamos
que os pesca- pola redución
dores deportivos, con redu- do tope das
ción do tope
capturas.
de capturas e
a exclusión do
polbo,
nos
acotarian o terreo até acabar coa nosa actividade, que nos limitarian a prática da
pesca con cana os fins de semana ... Todo isto, segundo vostede,
non é certo e ademáis no novo
texto legal figura nada semellante.
ma recoñecerá as licéncias de
pesca marítima de recreo expediSr. Landin, vostede nos di que
das polas demais Comunidades
"en ningures se tala de proibir a
Autónomas ... As Comunidades
pesca deportiva en Galiza, nen
Autónomas con língua cooficial
de limitala no tempo". Eu coidó
própria podarán expedir as licenque, vostede coma Conselleiro
cias en castelán ou en texto bilinde Xunta, deberia estar ben
güe ... " É moi sinxelo, que as liasesorado antes de facer estas
cencias sexan expedidas en casafirmacións á opinión pública. A
telán ou en galega e castelán.
verdade é que xa o dubido. Ou
non ten un asesor de imaxe valedeiro ou nos. toma o pelo desOs pescadores deportivos de
caradamente. Como di Caste- · cana, Sr. Conselleiro, non protestamos pola reaución do tope
lao: "Mexan por nós é ternos
que dicer que chove".
das capturas. Se vostede é afeizoado, como dá a entender, saIrnos ver. O artigo 12 de devanbe que ao cabo de toda unha
dito decreto di textualmente: "A
tempada se tacemos en dous
dias o tope é xa un éxito.
prática da pesca marítima de recreo realizarase dentro do horário e nos dias que regulamentaNós claro que reclamamos pola
riamente se determine". Ao meu
exclusión do polbo. Vostede saentender, iste artigo, Sr. Consebe que a mesma ex-ministra de
Pesca e actual vicepresidente
lleiro, habilita á Xunta a regulamentar, cando queira, os horáda comisión Europea, Loyola de
Palacio, nunhas manifestacións
rios e os dias hábiles de pesca.
efectuadas a Faro de Vigo o 10
Agás que desde o 21 de Xullo
derogasen iste artigo. Por outra
de Agosto permítese dubidar
banda, tala vostede dun novo
desta medida. Desde Madrid
soubo facer unha leitura máis
modelo de licéncia temporal 'Coaxeitada do mapa pesqueiro gamo unha aposta forte da Xunta
para .impulsar o deporte da calega, ao afirmar: "Cando os pescadores deportivos respeitan tana, c9 gallo de favorecer o turisllas e áreas de pesca, que son a
mo, E de vergoña que a Conselleria de Pesca se ufane de con- . maioria, non son eles os que fan
querir un logro tan importante.
dano á pesca".
Sexamos un pouco máis sérios.
Por que non escomenzamos por
facer unha -licéncia que sexa válida para poder pescar en todo o
Estado español? .Eu imaxíno
que para Xunta isto é secundário, xa que unicamente lle interesa recaudar diñeiro. A nosa licéncia, e vostede sábeo, é a
máis cara de todo o Estado. (Para pór un exemplo direille que a
. licéncia do País Basco, á que
vostede fai mención, é de 500
Ptas. cunha duración de cinco
anos, a carón das 1. 740 pta. que
nos cobran !]qui por un só ano)
Se nos datemos, como vostede
di, a xulgar o texto do BOE (Orden 5160) do 03/03/99, no artigo
13, na disposición adicional segunda, Recoñecimento de licénciasr di textualment~: "Conf.orm.e
aos reais decretos de transferéncias .... cada comunidada Autóno-

O espírito do decreto 211/99 é
preservar a riqueza piscícola
das nosas augas. Para isto, Sr.
Conselleiro, déixeme recomendarlle un libro editado pola Xunta de Galicia: "Código de conduta para a pesca responsábel"
,(f:AO. Departamento de Pesca).

para determinadas pesqueiras
(a pesca artesanal). Aplicándose para protexer as crias e os
reprodutores. 3.- Asegurar que
as leis e regulamentos preveñan, respeito ás infraccións,
sancións que sexan suficientemente severas para ser efectivas (Denegar, retirar ou suspender as autorizacións de pesca).
4.- Aplicar medidas eficaces de
seguimento, control, vixiáncia e
execución das leis respeito da
pesca (lnspección-Vixilancia).
Os pescadores deportivos, Sr.
Landin, preocupámosnos de ler o
texto do decreto 211/99, antes de
xulgalo, por iso nen vostede nen
a sua consellaria nos debe confundir coas suas politicadas. Por
favor! Basta xa de tantas lérias.+
ANTONIO ÁLV AREZ ROJO
XERENTE DE ARMERIA E
DEPORTES NOVA

(VIGO)

Pedro Arias e
Miguel Cancio
rectifican
Na páxina 22 do n2 900, na sección A Aldea Global, insírese un
comentário no que se afirma
que nun estudo dirixido por Pedro Arias e Miguel Cancio, o dirixente popular, Xosé Guiña, debería ser o próximo presidente.
Pregámoslle que rectifique esa
información porque' é completamente distorsionante e falsa. O
que Pedro Arias e Miguel Cancio fixeron para o Coléxio de
Economistas foi un estudo sobre As eleicións municipais de
199!;!, na liña do seu libro As
eleícíóns en Ga/icía 1977-97, no
que as conclusións non son precisamente as que apunta a información de A Nosa Terra.

Aquí pode atapar solucións para
iso: 1.- Examinar o comportamento de todas as artes, métodos e práticas de pesca existentes e adoptar medidas para
eliminar progresivamente aquelas que non sexan compatíbeis
coa pesca responsábel. 2.Adoptar medidas axeitadas para
reducir ao mínimo os desperdíO reporteiro de A Nasa Terra
cios, os descartes... incluidas
confunde e deforma o resultado
as medidas técnicas relacionadun inquérito apresentado polo
das co tamaño do peixe, a luz
Coléxio de Economistas de A
da_rug¡llª,_QIJ _~s- ~~g~ __9_e_ Q~~9.ª ---º9[.L¿_tj_a,_!la.._gue Pedro Arias e
os descartes, tempadas e zonas
Miguel -Cancio -ñoñ liveroñ- part1de veda, e zonas reservadas
cipación nen na elaboración nen

no tratamento, que foi apresentado en rolda de prensa ao mesmo tempo que a análise posteleitoral das municipais do 1999.
Estamos surprendidos que un
xornal como A Nosa Terra puidese pensar que profisionais coma
nós puidésemos facer o tipo de afirmacións que nos
atribuen . Na Nonécertoque
rolda de pren- Pedro Arias
sa quedou moi fixera un estudo
claro o noso
papel. Pero de sobre ENCE·
haber dúbidas , A Nosa Elnosa
Terra poderia afinnando
terse posto en
contacto con- mínimos riscos
nosco para da fábrica de
verificar tan
desaxeitada pasta ecioro
afirmación. pagado por
Apénanos polo demais que ENCE..
se insira esa
falsidade cunha nota curricular con fins descalificatórios dicindo que Pedro Arias fixo un estudo sobre ENCE-Elnosa afirmando mínimos riscos da fábrica
de pasta e cloro que pagara ENCE. Tampouco é certo.
Sentimos que periódicos alternativos que pretenden sacar a
Galiza da Longa Noite de Pedra
e en particular o seu non se puxeran en contacto connosco para confrontar informacións tan
carentes de fundamento. Confiando en que dea axeitada cabida dista nota no seu xornal e
quedando á sua disposición para calquer aclaración. •
PEDRO ARIAS
MIGUEL CANCIO
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Nafarroa
é Euskal ·Herria
Ás vezes parece .que ANT pretende tomar por 1idiotas ás suas
leiforas' e' leitóres ."'KJ0 'nº·góo "áo
semanário nacionalista aparece
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en portada a frasse Mafarroa
nom é Euskadi, atribuida ao dirigente de Euskal Herritarrok Arnaldo Otegi. Bem é certo que Arnaldo tem dito essa frasse concreta em entrevista concedida recentemente ao diário Egunkaria.
Frasse da que
ANT se fai
eco publicando a tradu90m OMLNB
dessa entrenunca
vista.
Mas tem renunciado
também é certo que umha áintegridade
cita desligada territorial da
do seu contexto pode al- na~mbasca,
terar radical- constituida
mente o seu
significado, polos herrialdes
como acorre de Araba,
no presente
caso, e esta Bizkaia,
prática nom é Gipuzkoae
mais do que
umha
das Nafarroa -baixo
muitas formas domina~m
nas que se
apresenta a espanhol~e
manipulac;om Lapurdi,
informativa.

Nafarroa

Igualmente, a Behereae
frasse Nafarroa nom é Zuberoa, baixo
Euskadi apre- domin~m
sentada a leitores e lertoras francesa
galegas,
maioritariamente desvinculados das questóns técnicas que afectam a territorialidade basca, induze intencionadamente a um pensamento
erróneo no público galega como
é o de acreditar em que a esquerda abertzafe tem modificado
substancialmente as suas propostas em matéria de territorialidade, o qua! non é certo.
O MLNB nunca tem renunciado á
integridade territorial da nac;om
basca, constituida polos herrialdes de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa
e Nafarroa -baixo dominac;om
espanhola- e Lapurdi, Nafarroa
Beherea e Zuberoa, baixo dominac;om francesa. Assi de claro,
ente e hoje . Dum tempo para
aqui , essa mesma esquerda
abertzale vem susbtituindo o termo Euskadi polo mais ajeitado de
Euskal Herria, traduzível por "Povo do Euskara", de carácter mais
integrador da pluralidade dos diferentes herria/des e que evita a
confussom anterior de carácter
reducionista que gerava o termo
Euskadi, ao serem associado este tam só ao território delimitado
pola denominada Comunidade
Autónoma Basca, isto é, Araba,
Bizkaia-e-Gipuzkoa. Estamos por tanto ante umha precissom terminológica, mas nom ante umha alterac;om de conteúdos, como poderia dar-se a entender com o titular de portada de ANT. Escolher a frasse Nafarroa nom é Euskadi para umha primeira plana,
posta em boca de Arnaldo Otegi,
nom deixa de ser um tentativa de
tirar um titular sensacionalista,
~aindo numha tergiversac;om
"subtil" e intencionada da verdade. Quere-se dar a entender que
EH aprac;a o objetivo da unidade
territorial e pretende-se que rebote algo mais: transmitir a deceicionante e desmobilizadora sensac;om de que, dentro do processo político que estamos a viver
en em Euskal Herria, a esquerda
abertzale iniciou o saldo dos
seus presupostos políticos.
Criando este estado de opiniom,
os .seus.igromotores
infentamd·us:1
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tificar pobremente as próprias reParral e desde ali, con dous
núncias e agiornamento ideológianos, tora levado a Temuco onco na latitude na que escrebem,
de vivera os longos e choiventos
vendando a mota de ·q ue "até
invernas que formaron o seu ca·gente do MLNB" acode ás rebai-. rácter mostálxico e saudoso.
xas. lsto, além de ser un falseiamento da realidade, denota umha
En Temuco coñeceu á directora
débil convic;om nas próprias esdo instituto, Lucila Godoy Alcatrategias, que se traduze na neyaga (Gabriela Mistral), que lle
cess id ade de deslegitimar os · empresta libros e descobre ao
"exemplos" vivos" de práticas de
poeta que hai nel.· Escrebendo
Libertac;om nacional diferentes. , versos ás agachadas do seu
pai, atopou un día un conto do
Un basco nom é quem para
grande autor checo Jan Netuda.
"exigir-lhe" a ANT umha linha
A palabra Neruda gorentoulle e
editorial favorábel as teses do
prefería o nome Pablo e asi naMLNB, mas si para demandar
ceu Pablo Neruda ao mundo da
poesia e do compromiso.
um tratamento informativo rigoroso e que se atenha a verdade
do que se di e o que se passa
Xa en Santiago, onde estudaba,
em Euskal Herria, livre que
publica Crepusculário en 1923 e
qualquer manipulagom por subVinte Poemas de Amor e unha
tíl que esta pretenda ser.
Canzón Desesperada en _1924.
En Madrid surpréndeo o golpe
P.D.: Por certo, o uso dum fonmilitar do 36 e toma partido até
do preto para enmarcar a informarchar na
mac;om relativa a umha hipotétidefesa da lica volta a luita armada por parte
berdade da
de ETA resposta a algumha oupoesia, a arte Morreu de
tra intenc;om subtíl? Curiosae o home. Esmente nom atopo a utilizac;om
tes aconteci- tristura, de
desse tipo de fondo em nenmentos camgumha outra informac;om do nº
bian o mundo agonia, ao ver
900 de ANT nem em nengum
de Neruda e desde oseu leito
dos números anteriores que tenfan nacer nel
ho consultado.•
unha nova po- de doente na llla
esia. Aqui . na- Negra como
ARKAITZ TOURINHO ZAPIRAIN
ce ra o libro
(EusKAL HERRJA)
España en el asasinaban e
Corazón. So- masacraban ao
bre a saída
para Chile do povo.
barco WínniO 23 de Setembro cumpriranse
peg, con dous
26 anos da morte de Ricardo
mil refuxiados
Eliecer Neftalí Reyes Basoalto.
nos campos de concentración do
Morreu de tristura, de agonía, ao
Sul de Franza, escrebeu: "Que a
ver desde o seu leito de doente
crítica borre toda a miña poesia
na llla Negra como asasinaban e
se lle peta, pero este poema non
masacraban ao povo ao que adipoderá borralo ninguén".
cara toda a sua vida e ao que
En 1945 saeu senador do Partiprocurara levantar e elevar. A
do Comunista en representación
sua casa de Santiago era tripada
das proví ncias do deserto mineie destruida por aquela manda de
ro. Dous anos despois, o presicans a queimar os seus libros.
dente González Videla, presionaRicardo Eliecer nacera na vila de

Don Pablo, o poeta
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En 1969, -a política faille abandonar outravolta a llla Negra para ser apresentado polo Partido
Comunista como pre-candidado
á presidéncia. Salvador Allende,
que resultou elexido, enviouno
de embaixador á Franza. Nas
suas memórias "Confieso que
he Vivido" as suas derradeiras
palabras son unha acusación
contra o exército por ter atraizoado ao seu país.•
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0MAR CONTRERAS FLORES
(A CORUÑA)

Alvedro en
españolé
madroño.
Traducido, di Paco
Vázquez,o
aeroporto coruñés
teria enorme

lnquéritos eleitorais
Ainda estou surpreendido pela
publicac;om dos resultados do
barómetro eleitoral realizada por
Sondaxe para La Voz de
Ga/ícia. Se até o de agora todas
as sondagens do Grupo Voz tinham demonstrado ser abondo
rigorosas e mesmo exemplares
para o resto dos meios de comunicac;om galegas , a do Domingo 19 vem de fornecer mais
um argumento a quem gostam
de exaltar a manipulabilidade
dos inquéritos de opiniom.

potencialidade
turística..
1

Cain, matando
a seu irmán,
acabou coa
metade da
povoación
mundial: unha
hecatombe. Esta
agudísima teoria
da ·relatividade
bélica non se
debe a nengun
cabo de corneta
,
,
·
senon ªº proprio
Fraga, nunha

Como se expl ica que as intenc;ons de voto ao PP, PSOE e
BNG , que som respeitivamente
do 35,8%, 12,0% e 11,6% no
avango publicado na primeira página da edic;om do Sábado de La
Voz, mudem nas estimagons de
voto do Domingo para 36,5%,
i 9,2% e i 1,8%? Os números estam a dizer nem mais nem menos que dos/das indecisos/as
que finalmente iriam votar mais
do 75% fariam-no ao PSOE, um
9% ao PP e só um 2% ao BNG.
Cumpre expresar dúvidas moi
razonáveis sobre este aspeito,
sobre tu do
quando
é
mais que probáve1 o "sor- Seas
passo" dun
BNG aseen- sondagens
dente sobre d G
um PSOE em
o ropo ~oz
retrocesso, tinham

d

entrevista a
TVE . N e 1a exp I'1ca
qüe os mortos de
Franco foron unha

~~~nndaºs ~~~ demonstrado .
~--~ -~v0_ci a~_Ec ~~S!". abondo ---i---mrga·ita--·--··--- -~- -

~(,PERO

C. ON

do polos Estados Unidos, en plena Guerra Fria, declara tora da
lei ao partido e mete en campos
de concentración aos seus militantes; Neruda é privado do foro
de senador e ten que pasar á
clandestinidade. Ten que fuxir do
país e faino dacabalo, polos Andes. Ali naceu o Canto Xeral.

1 atentado
comunista contra
a economia do
mundo, clama a
Reserva
norteamericana.
1999, Cárítas,
Confer e Mans
Unidas, queren
que os governos
perdoen a débeda
do Sul. É un acto
de caridade
cristiana.

"8 ''...
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rigorosas ado
.
d1a 18 vem de
fornecer mais
um argumento a
~~dn~op~oe~~~ quemgostamde
cia1 (a que ob- exaltar a
~~~o~). máis manipulabilidade
dos inquéritos
E isto sem deopiniom..
mencionar-

aenrals, ~nae
~que ~sta em
Jogo e qual
das duas formac;ons acadará o seu se-

mos os resultados dos barómetros publicados recentemente polo CIS, ABC, El Periódico de Catalunya ... que chegam a outorgar-lhe ao BNG o
1,5% dos votos no ambito estadual, o que em Galiza supom
aproximadamente o 22, i % dos
sufrágios e o i 6% do censo. Ci. · tras todas elas que se afastam
m~ito da i 1 ~8% .censual.qu~_pu

.•,.a ,•5~t:_~~ \S...,J a,~

-c11
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comparados coa
,
catastrofe de
Ab I o·
.
e . in am 11ar
un diário, como
fixera Fraga de
ministro, tamén
foi un ha desfeita
para as
liberdades, .que
daquela eran
escasas
(inexistentes,
para o caso) e
máis indefensas

qu.e.Ab~e l. ,. ....-. .
~~l~
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Barros, alcalde

1

1.resolve
d'O Porriño,
os

debates nos
plenos co
translado ·físico
dos concelleiros
do Bloque. Na
última, Raul
Francés (BNG)
criticou ao alcalde
porpagarsó
5.000 pesetas de
imposición de
inmobles polo seu
enorme casal de
Mosende e
Barros mandouno
arrastrar pala
sala. O alcalde do
PP tamén impide
á oposición a
consulta da
documentación
de Urbanismo.
Barros é .
protexido de
Mariano Rajoy e
partidário
afervoadó do
centro
camiño
de Aznar.•
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blica La Voz (1, 1% dos votos
estaduais e 16,3% dos galegas).+

A história queimada
"Quen esquence as suas orixes
perde a sua identidade", a recente perda, queima ou roubo, dunha talla en madeira do século xn
en Chantada e a indiferéncia
amasada, salvo casos puntuais,
polas xentes e institucións da comarca fai tremer polo futuro da
nosa identidade como povo.

CARLOS NEIRA CORTI<;AS
(BARALHOBRE, FENE)

Reforestación
torpe, lenta e
insuficiente
Aproveito a actualidade de que
faltara a choiva en toda a península até o quince de Setembro e
da seca, con todas as suas consecuéncias negativas, para dicer:
1) Se ben é certo que a seca non
é nova, haberia que precisar que
nos últimos tempos déixase sentir máis que nos anteriores 25 ou
30 anos. Vemos como cámbia o
tempo p·ara pior e iso está demostrado científicamente, como
ben se ve no efeito invernadoiro,
o quecemento da atmósfera, a
suba da temperatura etc. E
non é só saudade e lem- Todos sabernos
branzas do
pasado.
2) que por ruin
Nón é. invento que unha terra
meu a defoselvas. E contra máis variada a
restación bru- sexa, sempre é
vexetación, mellar. 4) Non é preciso ser verde nen becho raro
tal das selvas
apara várias
para decatarse das causas.
e
bosques bo_
Abonda con mirar e ter lucidez.
africanos, da clases
Amazónia e
5) Non é cuestión de esquerda
do resto de deárbores.
ou direitas, mentres o modelo de
desenvolvimento sexa o mesmo
América.
para todos. 6) O Plano HidrolóxiAconteceu o
mesmo na Euco Nacional é un· cabalo bravo
ropa máis avanzada, hai sécu- . que ninguén se atreve a ferrar.
Xa en tempos do PSOE non se
las. 3) A reforestación cando
atreveron a aplicalo polo de tirar
existe, como no caso de España,
auga do Norte e levala ao Leste,
é torpe, lenta e insuficiente e
máiormente monocolor, todo piao Centro ou ao Sul. 7) Acaso
ñeiro ou todo eucalipto. Haberia
non foi o PSOE que comezou
coas grandes obras públicas:
que engadir que as plantas e árAve, Expo 92, Olimpiadas etc.?
bores de cultivo non atraen a
A obra pública é o amor das forchoiva, senon os bosques e as

Na Galiza día tras dia podemos
comprobar desfeitas que deixan
indiferente ao cidadán e que ao
mesmo tempo son desprezadas
pelas institucións encargadas de
preservar o valioso legado que recibimos como herdanza. Petroglifos desaparecidos, dólmenes convertidos en esterqueiras, castros
arados, igrexas románicas saqueadas, mosteiros privatizados, torres derrubadas ... son exemplos
latentes en moitas comarcas.

arr CI
zas políticas convencionais (incluidos os nacionalistas) e eles
saberán porqué. 8) Todos sabemos que por ruin que unha terra
sexa, sempre é boa para várias
clases de árbores, contra máis
variedade mellar, con preferéncia
para as autóctonas e que no
tempo duns anos, a paisaxe poderia cambiar. Seica é máis negócio arrasalo todo e á esquerda
só lle interesa xestionar os resultados do caos. A sua máxima aspiración é ser xestor da política
económica e enerxética do que
eles chaman a direita. •

J. GARCIA CORTIZO
(FERROL)

Mais o que sementa a maior indignación nos que dalgun xeito
sentimos a abriga de transmitir
todos istes tesauros ás xeracións
que virán e o despropósito de administración galega para a que
semella que na Galiza só existe
Santiago e os camiños que aló
conducen. Que se macro-concertos, cidades da cultura, espectáculos seudomodernistas, mentiras vangardistas que afastan dos
ollares da xente o verdadeiro tesauro que teñen ao seu carón.
Só un 1% do presuposto de caJquer dos concertos da fin do milenium (Elton John, Rolling Stones ... ) teria servido para artellar
unhas medidas de protección mínimas para salvar a talla románica do século x11 que lamentabelmente non podarán ollar os
nasos tillos nesta fin de milenio.•

ANxo MoURE MOSQUERA
ÜARABELOs,MAruz,CHANT ADA

XUNTA XERAL DE

ACCIONISTAS DE PROMO..

CIÓNS CULTURAIS GA..
LEGAS
o DIA

S.A. CELEBRADA
26 DE XUÑO DE

1999

DECIDÍU CONVO ...

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

CAR UNHA AMPLIACIÓN
DE CAPITAL DE

8.400

ACCIÓNS CUN VALOR
NOMINAL DE 5.000 PTAS.

•CONTADO:

ACCIÓN E UN MONTAN ..

-Mediante cheque emitido a favor de A:NOSATEBBA.
- Mediante ingreso nas cantas 2091 . . 0501.-61...
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CRIPCIÓN QUE VAi DO

0040233801 de C'.izxa Vigo ambanie·Vrgo,-espeeif1candG-

1

"Ampliación de Capital Social Promocións. Cuturais Ga...

DE XULLO AO

SETEMBRO DE

30 DE
1999.

legaS S.A. 6/99" e nome, enderezo e NIF de quen o fai.

DOMICILIACION DO PAGAMENTO A TÉ

6

MESES.

Contraoingresoemitiraseresgardoprovisórioaréaenttegadostfrulos.Prezo de cada acción: 5.000 P~· Os novos acc~onistas pagarán unha prima de
_ _ 2..500 ta. ~lo _
que o prezo final de cada acción para estes será de 7.500 pta.

·~-- _ _

-·

- - ~-

- - .. - -

Pode recabar roáis información no teléfono 986 433 830 ou ben nas ofi,
cinas de A Nosa Terra, sitas na ruado Príncipe 22 baixo, de Vigo.
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· Sr. Director
Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo á miña conta corrente/de aforras Nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
os documentos de cobro que lle sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. en conceito de compra de .......... accións da seguinte
forma: ........ mensalidades de ........................... pta. cada un ha.
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Se Timor...

Balbino segue na aldea
.
pero xa non e un ntnguen
..;/'

~ VÍTOR VAQUEIRO

..;/'

A Asociación de Escritores
_./

homenaxeou a Ne ira Vilas nas ribeiras do Ulla
Femán Vello. Senón que o al,
calde das Cruces, o popular Xe,
sus Otero Varela, que preside un
concello no que se negan ainda
a recoller as actas dos plenos en
galega, no que a principal praza
leva dous nomes, o do Generalí,
simo e o do Rei Juan Carlos, lou,
bou tamén a traxectória huma,
na de Neira Vilas: "a mostra
máis limpa, o cerne da idea so,
cial no campo", dándolle as grá,
cias por "ter a Galiza sempre
presente". E na sobremesa o al,
calde loubou a Cuba ao presen, ·
tar ao cónsul, e deulle paso, na,
da remilgado, aos vivas a Cuba e
a Fidel.

-0- A. EIRÉ

Esta vez o E que a Asociación
de Escritores lle entregou a
Neira Vilas non só era un E
de escritor, senón que, como
dixo o homenaxeado, tamén
era o E de emigrante. Tam,
pouco era o peche dun ciclo,
senón "un empuxón para o fu,
tu.ro", como afirmou o vicepre,
sidente da entidade organizado,
ra Carlos Mella. E nas ínsulas
de Gres, e nas Cruces, déronse
cita escritores, pero tamén vici,
ños que non só se ollaban refle,
xados nos escritos de Neira Vi,
las senón tamén na sua persoa.
Balbino voltaba da emigración

As -xentes de Gres estaban tan
emocionadas coma Neira Vilas
e Anísia. E sentian a Balbino
como seu, e os libros de Neira
como próprios, e a Pepe coma
un viciño máis. E tamén estivo
na homenaxe Xosé Cuiña, "co,
mo dezano, com.o admirador,
como rapaz que se sinte reflexa,
do en Balbino porque eu tamén
andei descalzo". Os parlamentá,
rios do BNG Bieito Lobeira e
Pilar Garcia Negro non se qui,
xeron perder o acto mália as
xuntanzas, asi como concelleiros
nacionalistas e socialistas e sin,
dicalistas.

43 ano despois, feito petrúcio
de setenta anos. Non viña en
haiga, nen falaba castrapo. Non
era un gañador e tampouco un
fracasado como o proba que vol,
tase. Balbino traia recordos, vi,
véncias compartidas. Lembran,
zas a esgalla e traballo arreo .
Balbino viña con toda unha vi,
da escrita na alma e en papel de
libro, desde cando era "un nin,
guén". E Balbino era recoñeci,
do, admirado, loubado polos
seus viciños e autoridades e po,
los seus colegas escritores. Non
sabiamo nada de Balbino desde
aquela , ainda que son as an,
dadas de rapaz máis relatadas.
Ou iso pensabarnos. Se cadra
non é asi nen e taba ali Balbino.
Porque Neira Vilas afirma que el
n n é un emigrante retomado,
que el empre vivfu na Galiza,
'para seguir endo, para non es,
luirme, para n n p rd rme.
Cand v ltei, trouxen o corpo,
a alma eguia aqui". E o carpo
andou p r Arxentina por Cu,
ba con Galiza como "bandeira
ergueita, a referéncia da rniña
identidade".

Miguel Anxo Femán Vello, á esquerda, definiu a Neira Vilas como "paradigma de
galeguismo e universalidade".
A.N.T.

Vilas non seria o Pepe de Gres.
Porque, como aprendera na Ar,
xentina, "hoxe a un escritor non
se lle pide orixinalidade, porque
xa todo está escrito, senón au,
tenticidade e, claro, o máis au,
téntico para un galego é a sua
língua, a língua galega".

E, n ste tempo, Neira Vilas con,
touno hi tória . A do neno
labrego e a d s pescadores no
Caribe, a dos emigrantes bonae,
rense e a do loitadores cuba,
nos, a dos sindicalistas e a dos
aventureiros, a dos homes singu,
lares e a dos galegas comuns.
Neira Vilas escrebeu para "a mi,
ña xente, para o meu povo".
Cunha única idea: "ser útil".

Esa autenticidade foi a que o le,
vou no seu discurso, antes de
descubrir unha lamela que lle dá
seu nome a unha rua na vila de
As Cruces, a arremeter con ca,
rraxe contra aqueles que fan do
galega un "uso de circunstán,
cías, unha pantalla", acusándo,
oos de farsantes e de hipócritas.
Tamén recordou,. como interna,
cionalista, as "lacras do mundo"
e as "mágoas que nos firen a to,
dos", realizando unha denúncia
da explotación e do domínio so;
bre os homes e sobre os povos. E
nos dous únicos temas nos que
levanta a voz, el que sempre tei,
ma en non significarse, en ser

Escrebeu en galega pois "non se,
ria quen de utilizar calquer outra
língua. Se escrebo é porque o fa,
go en galega". E cántanos as
causas porque "pasaron aqui, pa,
sároníne a min, ainda que ta,
mén lle pasaron a moitos". Xosé
Neira, afirma que "eu escreba en
galega é tan normal coma para
un xílgaro o seu cantar, non po,
deria ser doutro xeito". E o xíl,
garo xa non sería xílgaro e Ne ira

'!..- • ••

~

•

un vicifio máis, útil para os de,
máis co que sabe facer.
Neira emocionábase ainda máis
ao recordar a Anísia Miranda e
os 40 anos que levan de vida, es,
peranzas, traballos e proxectos
compartidos, antes de agrollar o
Neira Vilas panteista: "síntome
dezano, sinto a Gres dentro de
min, unicamente son unha fara,
gulla da terra onde nacin e onde
me criei". O Neira franciscano
que, recordando a José Martí,
voltaba ao comezo: "toda a gló,
ria do mundo colle nun gran de
millo".

Recoñecimento unánime
Non se estaba a recoñecer uni,
camente a traxectória artística
de Neira Vilas, "o seu inxente
traballo de recuperación da me,
mória da emigración", senón ta,
mén o ser un "paradigma de ga,
leguismo e da universalidade",
como o definiria Miguel Anxo

. . - ...... - . _.,. ... . .._._ .. - - --· 4- _......... - ...................._._., ....
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Manuel Riveiro Loureiro puxo
de manifesto que os que non es,
taban foron os da Acadérnia Ga,
lega, nen os dos Consello da
Cultura e outras institucións
que nen sequer quixeron quedar
ben mandando un telegrama. E
hóuboos a feito, a esgalla, mes,
rno de moitos presentes e dou,
tros ausentes que sempre están
presentes pero que non van a
nengun lado. E estaba unha boa
parte do mundo literário e cul,
tural galega, comezando polos
anteriores premiados: Bernardi,
no Graña, Manuel Maria e Ma,
ria Xosé Queizán (Avilés segu,
ramente andaba esparexendo
nos nub~iros para que non nos
mallásemos tanto). Non citare,
mos a máis ninguén, que sempre
queda alguén fora e despois ve,
ñen os enfurruñes, corno pasou
no xantar.
Para rematar o acto., Mini e Me,
ro, da Quénlla, servíronnos unha
dose pura de emoción até levar
aos presentes, ergueitos, a un
aplauso de tres minutos e médio.
Chegaron tres cantigas. Un ro,
manee e uns versos de Neira Vi,
las e, para rematar, Celso Emilio
Ferreiro.
Balbino segue a ser un rapaz da
aldea, segue a ser pobre, pero xa
non é un ninguén. Bastante da
culpa tena o "escreber nun ca,
derno valeirando q c_orazón". •

Ximor non estivese situado
nos lonxíncuos territórios dos mares
do Sul, que se acostuman definir
como paradisíacos -os media posuen
unha equipaxe lingüística abondo
limitada: pense,se en emblemático e
outras sernellantes- na viciñanza
das terras de Papua, onde
Stevenson xace para sempre, nos
océanos polos que descorreron os
colonizadores portugueses con
Albuquerque á frente e o
Endeavour, ao mando de James
Cook, que aseguraba, Cook, que a
estatura rninguada das mulleres
plebeas -non asi as aristócratas- das
illas de ensaño tiña orixe probábel
no pendor amatório ao que eran
afeizoadas en grau exaxerado ...
Ximor non se achase neses
mares onde moito máis tarde, de
xeito figurado, certamente, Clark
Gable, Charles Laughton, Marlon
ou Trevor Howard, todos catro,
cada quen ao seu xeito, combateron
na Bounty, procuraron illas
(paradisíacas), Pitcairn, por pormos
un exemplo, atravesaron milleiros
de quilómefros, fixeron, nun acto
repetido desde a orixe. da História,
que outros homes sufriran unha
morte cruel -como toda outra
marte provocada- falecendo de
esparito balxo a quilla...
Ximor se atopase, millas,
léguas, quilómetros ao Noroeste de
onde, en realidade, se atopa, nas
nacións que xeraron a Sinbad o
Maruxo, que deixou aventuras que
Sheherezade deitaba unha noite
após outra no ouvido de Schariar,
para gozo de Borges e doutras e
doutros ...
Y.Timor estivese rexido por
xeques proprietários de Rolls
Royce de ouro que sucaran
rnaxestosamente a Sth Avenue,
USA, entón, queridas e queridos,
Ocidente berraría pola violación
dos resultados dun_ referendo
limpo, os paramilitares indonésios
serian terroristas, monstros
devoradores da liberdade, os
independentistas timorenses serian
os demócratas, veríamos ollos de
fermosas mulleres, ampliados pola
tipografía e subliñados polos
modernos rneios infográficos,
ocupando, eses ollos, páxinas e
máis páxinas que trousarian as
grandes rotativas e carpos -refiro,
me aos de imprensa- xigantescos
que proclamarian liberdade para
Timor, freedom for Timor,
Freiheit für Timor, en todos os
idiomas coñecidos e algun
descoñecido, e as bandeiras, as
grímpolas do Fretilin ondearían,
cotiás, nos fogares deste mundo ao
que chamamos libre e veríamos
Schwarzkopf, cabeza preta,
disposto a aquelar unha nova
trevoada do deserto que mudase en
lilaina a nai de todas as batallas, e
voarian tomahawk, sen trégua,
mais Timor e Kuwait son nomes
de fonéticas diferentes dabondo e
Alexandre Simao é moi probábel
que non posua carro, canto máis
un Rolls Royce. •
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las que inclue dezanove fotografias de denúncia sobre a história
dos timorenses, e outra con doce
cadros de diferentes artistas galegos para a sua venda. A mostra
está promovida polo Ateneo e
por "Galicia Solidaria".•

•Congreso
de Arqueoloxia
en.Vila Real
Até o 27 de Setembro
desenvolvese na cidade portuguesa de Vila Real o m Congreso de Arqueología Peninsular,
que reune a máis de 900 profesionais <;las universidades do Estado español e de Portugal. O
Congreso está organizado pola
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro coa
Asociación para o Desenvolvemento da Cooperación en Arqueología Peninsular. entre os
conferenciantes, atópase o profesor da Universidad~ de Compostela, António Rodríguez
Colmenero. Un dos obxeetivos
do Congreso é fomentar a circulación de información sobre
o património do Norte de Portugal e o da Galiza. •

• Imaxes
do impacto
dos encaros
A renda de comércio xusto Propolis Forum, da Coruña, acolle
até fin de mes unha exposición
fotográfica sobre o impacto dos
encoros no entorno. Organizada .
pola asociación ecoloxista Cempés, a mostra conta con imaxes
de Tino Martínez, Xacobe Meléndrez e Margen Fotografía, entre outros.+

• Catro finalistas
_para o
Blanco Amor
A data na que se coñecerá quen
gaña o premio Blanco.Amor de
novela longa nesta xvm
edición é o V emes 24 de
Setembro, no salón de plenos
do concello -de Bueu, que se encartega desta vez de organizar o
prestixtoso certame. Pero desde
o 1 f de Setémbro xa están
seleccionadas as catro novelas
finalistas: As rulas de Bakuni~,

Valentin Lamas Carvajal.

Os Diplomáticos de Monte Alto.

• Susana Seivane·, Diplomáticos e
Fia na Roca no Mercado de Vic
A décimo primeira edición do Mercat de Música Viva de Vic, en Cataluña, contou coa música galega de novo nos tres dias que se desenvolveu do 16 ao 19 de Setembro. Susana Seivane, Fia na Roca e Diplomáti~
cos de Monte Alto deron a coñecer o seu traballo neste foro, que reune
un milleiro de profesionais e músicos. A participación galega ven da
man do IGAEM, no apartado institucional, e Nordesia, no apartado
empresarial. O Mercat de Música Viva inclue no seu programa máis
de cen actuacións en directo e unha asisténcia de cen mil persoas. •

mEstrea da fita

• Camiñantes,

de Cuerda
sobre A língua

unha ollada
artística sobre a
. .
peregnnac1on

das bolboretas
O Festival de cine dé Donóstia
acolleu dous pases,
os dias 22 e 23 de Setembro, da
película de José Luis cuerda, La
lengua de las mariposas, rodada
na Galiza e baseada en relatos ·
do escritor Manuél Rivas. A
película está protagonizada por
Femando Feman Gómez,
Manuel Lozano, Uxia Blanco,
Gonzalo Martiri e Alexis de fos
Santos. A história que narra
Cuerda é a de Moncho, o neno
de 8 anos que no relato de
·. ~ivas A lírígua das ~olboretas
compraba como o mestre,
respeitado até o golpe fascista
de 1936, é represaliado non só
polos militares senón ~polas
xentes da vilá.'+ ·

/

Até o 22 de novembro permanece en Compostela, no Auditorio
de Galiza, a mostra Camiñantes,
unha montaxe con escultura,
pintura, instalacións e fotografías
contemporáneas co fío comun de
construir "unha evocación do artista-camiñante". Entre as
cin_cuenta e sete obras incluidas
en Camiñantes, exposición
incluída na programación do Xacobeo, atópanse criacións de
Granell, Luís Seoane, Xaime
Qu~ssada, Maria Blanchard, Gacia Moro e Francisco lturrino,
entre ourros. Canta cun apartado
de fotografia no que se proxectan
diapositivas realizadas por Xurxo
Lobato baixo o título A mirada

do contraste.•

A vida apoteósica, Grupo Abeliano e Camaleón. O xuri está formado por Bemardino Graña,
Arturo Lezcano, Dolores Vilavedra, Manuel Antón Mosteiro
Garcia e Maria Dolores T arres
París.•

. • Baranga
homenaxea
aM_a teu
Residente en Barcelona desde
hai case vinte anos, o pintor e
debuxante de comic Baranga
volta expoñer no seu páis a través da mostra Iconos vivos. Ho,
menaxe a Mateu, no que fai unha
recriación libre do traballo do
mestre na Catedral· <;Je SaD;tiago.
A obra de Baranga xa pendurou
en numerosas salas tanto de Barcelona c9mo de Compostela.
desta vez, o lugar que acolle os
seus cadros é a Fundación
Araguaney de Compostela.•

.- Leiro lev~ as suas tallas a.' Braga
- As esculruras talladas na madeira pola man de Francisco uiro traspasan o
no Miño e chegan a Galería dos Coimbras, en Braga. A mostra inaugurouse o 18 ~e Setembro e permanece aberra até.o mediados de Outubro. O escultor cambadés traballa a metade do ano no seu taller de Nova Iorque e a
outra metade na sua vila hatal. A sua última mostra en Galiza foi a que se
montou recentemente para inaugurar a galería VGO, na cidade de Vigo.•

•Xomadas
ao redor do 150º
· aniversário de
Lamas Carvajal
Continuan as xomadas promovidas este ano desde a consellaria
de Cultura ao redor de figuras
senlleiras das artes e das letras do
país. Neta ocasión, celébranse os
dias 21e22 de Outubro, Valentin Lamas Carvajal será a personalidade sobre a que disertarán
especialistas da sua figura, con
motivo do 150 aniversáiro do nacimento do oúrensán, escritor e
promotor de O tio Marcos da Portela, o primeiro periódico escrito
integramente en galego. Alguns
dos ponentes destas xomadas que
se celebran en Ourense son Xesus
Alonso Montero, Pilar Vázquez
Cuesta, Xosé Luís Axeitos, Carme Hermida, Anxo Gómez Sán' chez, Mercedes Queixas, Marcos
Valcárcel, Pilar García Negro e
Xosé Ramón Barreiro Femández.
Na illa de San Simón, celébrase
o 7 de Outubro, dentro deste ciclo, un encontro ao redor de Ernest Hemingway polo centenário
do seu nacirnento. Participan,
entre outros, Edward F. Stanton,
Ramón Buckley, Carlos Casares
e Carlos Reigosa. +

•Reclaman
o traslado dos
restos de Murguia
a Compostela
A asociación Irrna.nda.d.es da Fala
de Galiza e Portugal e o Consello
Internacional de Lusofonia
insisten no translado dos restos
de Manuel Murguia ao Panteón
dos Galegas Ilustres, a carón de
Rosalia de Castro e Castelao,
con motivo de adicarlle o Dia
das Letras Galegas do ano 2000.
Asimesmo, denuncian que os sepulcros que situados no chan do
panteón non están ben sinalados
e que son pisoteados polo público que non se decata de que ali
están os restos de Cabanillas,
Asorei e Domingos Fontán. •

• Debate sobre o

Códice Calixtino
na Coruña
Expertos en música medieval reuníronse na Coruña esta semana,
até o Xoves 23 de Setembro, para
debatir sobre o Códice Calixtino, o
documento musical datado en
1170 é dunha grande releváncia
histórica en toda Europa. O simposio, que coordenaban Xosé Lopez Calo e Carlos Villanueva, foi
organizado pola Fundaci6n Barrié.
O Xoves remata cun concerto a
cargo da Schola Gregoriana Hispá,
nica no Hostal dos Reis Católicos
de Compostela.•

•Homenaxe
á Xeración N ós

no Congreso
. de Antropoloxia
Francisco Femández del Riego
foi o encarregado de inaugurar o
VIII Congreso de Antropoloxia
que se celebra no Museu do Povo
Galega rematando o 24 de
Setembro. O congreso quixo rendir unha homenaxe á Xeración
Nós, cunha exposición bibliográ- '
fica e conferéncias ao redor do
seu significado na história cultural do país, como as que impartiron Marcial Gondar sobre a
identidade europea, e T erence
T umer, profesor da Comell University, sobre movimentos culturalistas na coxuntura actual.•

•Cadros
solidários
con-Timor Leste
en,Ferrol
No Ateneo Ferrolán podese visitar até fin de mes unha exposi:ción solidária con Timor Leste.
Consta de duas partes, unha de- ·

• Apresentan
os encontros
de normalización
do Consello
da Cultura
Carlos Casares, presidente do
Consello da Cultura, e Henrique
Monteagudo, coordenador da
Ponéncia da Lfngua, apresentaron os IlI Encontros de Normalización Lingüísitica, que se van
celebrar os dias 28 e 29 de Outubro. Desta vez centraranse no estudo dos métodos de xestión de
calidade "coa fin de que os
responsábeis dos servizos de língua coñezan os critérios para deseñar programas que mellaren a
sua actividade". A Escolada Cidadania, unha empresa de estudos sociolóxicos, fara publicas os
resultados de avaliar os servizos
de normalización na comarca de
Bergantiños e da Confederación
de Emrpesarios. Ademais, adica-.
· rase un tempo a analisar a
relación entre normalización lingüística e novos meios comunicativos, cunha conferéncia do
catedrático de comunicación da
universidade Autónoma de Barcelona, Miguel.de Moragas.•
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canta de libros

Angulas
de amor
Título:

Antollos de Eimannena.

Autor: Isidro Novo.
Edita: Edicións Positivas.

Desde· o ano 97, Isidro Novo camiña pola Literatura Galega como unha das promesas ainda
non consagradas. Desde que era
lsy New, autor de Par unha presa
de machacantes, western paródico que, curiosa e tristemente,
hoxe por hoxe ainda é a sua mellor entrega. Porqué? Se cadra,
precisamente, por ese pretendido e acusado ton paródico, o narrador mantívose sempre fiel á
liña que debia seguir a novela e,
ainda que exa polo oportunismo e de momento, fica aliñada
nun xénero no cal ten moi pouca competéncia na história da
Literatura Galega. No mesmo
97, pero n Xuño, vía a luz Carne de can, conxunto de relatos
máis ambiciosos que o nabo-western, tres deles premiados con
accésit do M. R. Figueirido dos
ano 88, 91 e 92, ano que tamén
foi galardonado co 12 prémio no
citado certame, se non erra a información que a primeira edición de Carne de can nos proporciona. Un proxecto moito
máis ambicioso, pero precísase
algo máís que .ambición para ir
facendo ofício, para labrar as palabras e deixar textos atractivos¡
e todos sabemos que o tema é algo que pesa moíto para que o
potencial leitor, moitas veces, se
decida a mercar determinado título. Claro que a literatura é algo máis, a literatura ten unha
imprescindíbel compoñente estética e a estética -tamén algo
máis do que, comunmente, se

Ilustración da capa de Antollos de Eimarmena, de Isidro Novo.

coñece como estilo- ten fronteiras moito máis amplas e fondas.
Pois ben, con esta información
partimos á hora de ler os Antollos de Eimarmena coa engádega
do '<lgradábel-que-Tesülta. serñpre
ouvir as novas voces.
E o primeiro que habemos de dI-_
cer e que Antollos de Eimarmena,
é un título que non se corresponde con nengun relato dos dez que
compoñen o libro, feito que
acontece en moítos, moitos, narraores. É máis, tampouco lembro
que ai se pida identificar a nengunha personaxe. Sen embargo

antóllaseme que o nome de Eimarmen desprende un recendo lírico, mesmo melancólico, desde o
cal se pode imaxinar o deseño
dunha personaxe posuidora dal-

- guñfuánuscrito~olisimilar,-ñü
que se recollesen os dez relatos.
Pero hai que imaxinar, supoñe"r
en exceso, desde a própria vontade de un, pois nada indica que se
deba facer. O primeiro relato,
''Liñaxe", por forza fai lembrar a
Otero Pedraio, quen escreba
acerca do desmoroamento da nobreza ou-fidalguia fronte o poder
inapelábel da burguesia adiñeirada, debe saber que escrebe á som-

bra de Otero Pedraio, e xa haiqu~ estarricar o inxénio para non
acabar mal parado. E o relato de
Isidro Novo sernella demasiado
..-.-ªPI5!Surado: primeiramente porque re;\' illi ritmo lliiffiit1Vff ex-cesivamente rápido (o que non deixa por exemplo, saborear as descricións) e despois porque ese
material narrativo, ben aproveitado, daba perfeitamente para un
discurso moito máis amplo, deta1lado e logrado. A parte positiva
está na atinada caracterización
das personaxes (mália_o apresuramento) ·e unha estrutu-ra eficaz.
"Fenómeno", o segundo relato,
adcn'bese á temática do medo e o
mistério e bota man da
técnica cÍo relato oral den- Precísasetro do discur·algo máis
so. Máis unha
vez, é unha que
história atrac- ambición
tiva, que. cha- para ir
ma a lela, pero
vol ven facerido
xurdir
os ofício, para
apresuramen- labrar a.S
tos, inclusive
hai que lem- palabras e
brarlle que as deixar textos
relacións de atrae ti vos.
oposicións
non sempre
son antóni mas (páx. 69)
"Xemini" ten
a_§_U<l fut?a_n_un_proceso de. anag-nórise que agacha unha turbulenta história de amor, mentiras e
vinganza. "Bicicleta" devólve~os
· a temas menos comuns, porque
nada cornun é amar unha bicicleta, e constitue un estudo tanto do
amor "racional" como da loucura.
Por este camiño chegamos ao
rnellor dos relatos coinprendideis
en Antollos de ·Eimarrn.ena: "Calaza". Agora desprazámonos a am(Pasa á páxina seguinte)

...

_

Seres marxinais
con soños
Con Os filllos do río, Antón R~co,

_(a~~ci~o o pasado ano, quedara fiñális-

ta do rx Prémio
de Narrativa · _.:., ____,. .......----•N·--·-·-·---·-·-r
Torrente Balles- \
+
ter. Os personaxes que pasean
-'•'""''»'"-"
palas páxinas
OS Fii.LOS DO HÍ.0 \ \ ~
desta novela
conforman "humanidades ex_cluídas"; un nena orfo e negro,
unha prostituta,
unha mendiga,
~--·--···" ,.... _......,,... .J
un heroinómano
e un tolo son eses
seres que continuan esperando, a través dos safios, que a sua vida cárnbie.
Está editado en Galaxia.•

1-

O capitán
de.Ramiro Ponte ·
"É demasiado tarde para darme/De baixa no partido perdedor7Dos poetas modernos, meus estraños/Camaradas que nunca me
traizoan". Ramiro
Fonte evoca á poesia, aos leitores e
aos poetas neste
Capitán Inverno,
que combate ao
"libro da soedade".
O escritor, nacido
en Pontedeume
hai cuarenta e
,
dous anos, conti_guá oiere_ce!!d--9_@:_ -=~- ·=,~~,
ha po_esia ~encial estabelecendo unha
conversa sobre a vida e a literatura. A
última obra de Ramiro Fonte está publicada en Xerais. •

Unha história
de palácios
Despors de pasar anos _recollendo expresions, refráns e ditas populares, Dañiel Ameixeiro
verte boa parte do
aprendido no seu
primeiro libro, dirixido aos máis cativos, Bonifacio
foi a palacio, publicado en Ala
Delta. A sua história arranca no ·
cumpreanos de Xia·
na, cando a nena
recibe dp seu pai,
Bonifácio, un agasallo: un libro de pal.ácios. Ao final, a
realidade cámiña ca.x:a a fantasia neste ·
libro recomendado para novas
leitores.+

Os valores educativos
dos deportes
O YMCA (You'1g Men's Christian fi--ssociation) encarrégase de editar textos
de apoio para ~ materias transversais - - - - - -:-1
que contempla a
LOXSE como deportes, educación: _
ambiental ou edu-·
cación para a paz.
O último, Educa•
. ción en valores a
través del deporte,
é un traballo de
Francisco J. González Arranz, no que
~.;g-¡'%
se analisa a visión
que oferecen os
· meios de comunicación sobre os deportes ou as
consecuéncias de valorar a vitória como o máis importante. Para conseguilo só hai que pagar as 125 pesetas de
gastos .de envio e informarse no teléfono 91-4315869.+
--L
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Resisten<:ia

(Ven' da ·páxina anterior)
bientes de pr9stíbulos decadenFuerzas Armadas
tes, de: marxinais "remexemerRevolucionárias de ColQpi.bia
:das", 'ta~én outra história ond~ º-·~·~- Ej.~r~i~.d~l"P1iebl '* ·---~--~amaré urihá compOfiéru;t:emáti - .
ca fundamental. O narrador móstrase sobradamente eficif nte, saN 2 21. Xullo e Setembro de 1999. De balde.
be .conferir o ton xusto_logranqo
Dirixe: Raul Reyes.
Edita: Fre(l~e de Amigos FARC.-EP.
que case se poida' réspirar a atmosfera do Conga. As personaxes
Esta publ~cacíón que tenta1,mostrar interson rexas e atractivas, ben desenacio~alrn:nte. as ideas da~ ¡Forzas A~a
ñadas. Mágoa que remate botanda~ de Colombia (FARC) mclue artigas
go. man outra vez da anagnórise.
sobre as negociacións polít,icas entre o
E que tanta. anagnórise parece
Govemo de Andrés Past:ran'a e a guerrilla, que seguen en ponto morto, analizan..deixar entrever 'unha certa difido tanto da~ ex ixénci ~ dos próprios gue. culdad~ para pór remate aos dis~
rrilleiros como de c.e rtos aspeitos r.ue aincursos .. Remates demru¡iados doda non estlán tra!.·
1
ados q~e mesn\o acaban ~or destados c;:oa pro ~ truir to.l:lo o m.istério criado a refundidade net ·
dor das personaxes, dei:l.(ándoas
cesária, se~y
do as FARC,,
nuas. "templete" conta tmha hiscomo o reco,_
tória de amor; e tarnén a\ranza a
ñecimento da
velocidade desmesurada. "Aló" é
oposición art
outra demasiado rápida. Agora
m~Hacomo 1
tócalle a vez a unha morriña telú~acues- !
9rón de estaL
rica que fai voltar á T erra a unha
·do e o pronai e as suas fillas. Dez páxinas e
blema do
acabouse. Nen que houbese ganas
traca de pride rematar o libro dunha vez.
sfoneiros.
"Orballo" segue unha liña temáti·
Tamén hai espácio patá
ca bastante seinelfan.te e ten moi- .
reflexións sóbre ecorromia e actualidade
ih1temacional, como a paz no.Kósovo. +
ta máis claridade. O narrador coñece mellar o seu obxectivo e a
personaxe principal enriquécese
rnoito, facendo que as suas lernbranzasteñán mái~ entidade ,'
Revista del movimiento social
máis carpo. E ágora non nos
por el diálogo y el acuerdo
quei.Xaremos, non"está desproporcionada. "Brétema" é o penúltiNg 52. Setembro oe 1999. Prezo 300 pta.' -.....
mo
rJ<ifo .e~outra vh a'atñi.osfetá
Dirixe: Aintzane Ezenarro.
lograda é O máis interesante, ta-·'
Edita:, Elkarri.
mén de amores desgraciados, que
daba para relato e relato é, relato
O editorial desta edición está adicado
que lembra ''Xemini" ou duas maao primeiro aniversárfo da sinatura do
Pacto de Lizarra e da trégua da ET A,
neiras de que che éhegue a des..:
dándolle' releváncia aos pasos que se degrácia que 'desencadean a envexa
ron °:ª sociedade basca cara á paz. A en- ,
e a traizón. E, para rematar, ''Fretrevista central
·
chada" ernparéllase con "Bicicleten como
ta"' os dous rela'tos de amor con
protagonista a
Joseba Zulaiprotagonistas inanimados e ouka, profesor de
tros que son. hurhanos, coa 'difeantropoloxia
réncia de que en, ,"Bicicleta" a bina Universil
cicleta non corresponde -o amor
dade de Rehumano, menttes que en "·F re. no, Estados
chada" é o humano qúen corresU~idos, que
vafora á vez
pondé o amor da gabardina; ,relaa súa expeto-lóstrego, de unha páxina.

_,.

"Í- - -

...

Elkarri

-¡!
_I

riéncia per,soal dentro
·
dfl, antropoloxia e a dimensión de mudanza to- .
tal que tomou o pensa,mento ha.seo e es. pañol lo¡;o dos achegamentos 'destes últimós doce meses.+

Página Abierta
!

•

N 2 ;97. Seteinbro del~99 .,Prez0 5QG pta.

~

DirixefManuéi'Llusi:r.

.

' _- - · ;. "

Edita: Página Abiena, Soc. Cooperativa.

As:informacións máis destacádas desta
revista teñen que ver coa actualidade do
. ' Estado español e mais con outros temas ·
de j nrere¡;e internacional máis pegados 'á
. h.is.tória recente' Oeste xeitobJosé lgnac10.1Lacasta-Zabalza opina so re o 'amparo que He deu .o Tribunal Cohs.i:itucional á Mesa Nacional deHetri Batasuna·.
. ·
·· · _ Mi~agros
~
· , .Ru'pio e Manuel Hurguete teorizan
sobre o basquismo en
Nafarroa e
as dificuldades p¡¡.ra hornoxeneizar
ás povoacións navarra e
,
basc~e~
· .
gadindo
datos est;itísticos sobre ideoloxia e
representación política. +

1
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C~ino se ve, hai in~·o amor en
estes Antoilos de Ei · rena. Amor
á Terra, a obxectos, ntre human9s,. amor de obxectos.- Es~ parece ser o motivo escollido para
conferir unidade, o terha do cal
escrebei;. E .en "Calaza" e "Orballo" os res~rtá&~ · son est-imábéis.Sen embargÓ;-:ri:~eonxuriló-d<i li..~ :.bro·~achamo,s.· ~- 'narrado! qüe Sé~
mella ser §~ffipre ·d . mesá;le>,- ~nt
pregnado fle co.loquialistnos~ gµ~·
sinala máfs,·tara ao ·besHel(ir"gue.
cara á literatÚra ~stetkafue'nté
elevada. Pena, po~~u·e:.o 'qú~ ..$.aBe
facer lsidrq Novo e' ?4u:i aerriónS-'
trao, é estruturar ben asfostóñas,
buscando ·Q in~llor ángulo desde .
. _-o cal co:p.talás. -PeD:a/ porque.
chisco máis de seriedade o :re5ul~
tad6 .t~ria sido moi superior, moito máis logrado, e asi fica en ten' tiva fallda,,. apresurada e moi pouco reflexionada. Pena, porque escre ber por escreber enténdese
desde a perspectiva de que é algo .
que se fai de boa gana, que gusta
facelo e por iso se fai. O que xa
non se entende é que se .lea por
ler, o leitor ten sempre unhas esixéncias. que o escritor debe satisfacer, e nada se. fai sen temp9. •

-cun
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Avó cántame /
un conto
Título: Gallegos a Castilla. Segadores en _
Tierra de Campos.
Lugar: Cuen<0a de Campos (Valladolid) .
Data: De Agosto de 1999 até Setembro do

Guadalupe (Dexiderius Produciones) n o que os pe rsonaxes
dos labregos, babeo o sol caendo
a promo, levan as roupas limpas
e brancas. Non saben co ller a
fouce p ero como n on, teñ ~ n
amoríos, son submisos, saudosos
e relbciosos. Non faltan as refe'renc.ias á Cruz do Ferro de Foncebadón e aos mosteiros do camiño de Galiza a Castela.

2000.

A exposici<5n encóntrase na igrexa de Santa María de Cuenca de
Gaffipos.(Valladolid)>i:,_na
co-:
laboran dez ·institucións, entre outras: a Junta de. Castilla y León, a
Depuración d~ Valladolid, FEDER, lnicfativa Comunitaria Le.r
ader II, o Consello da Cultura GaJ
lega e · o Museu do Povo Galego.

que

Nla mostra -toda ela· en español-, agás unhas verbas de Gonzalo Allegue, de "Galicia: O oficio ,de vivir" (1988), preséntanse . as causas da emigración da
n.osa naotón polo "feroz minifundismo" e a "crónica superppvoación" . Velaiqui un retráto
conforme á ideoloxia dominante
da Castela que acollia á' emigración galega masiva para traballar no campo nos séculos, :xvm,
XIX e primeiros anos do xX.
Non hai referéncias aos sistemas
económico-político, ás condicións de clase e tempo, á furición colonial cumpr.i da 'por G,~
liza desde f.inais do século XVIII.
1

•

J·

Como_ n'outros ~oitos eidos, a
rnostra recolle un vídeo aclasista
·e folclórico de L. Miguel Alonso

Na mostra atópanse alusións dabondo a Enrique Gil y Carrasco
("Los españo+es pintados por sí
mismos"); rq.ais Rosalia non
existe. No lw4:>so catálo-go -moito mellor qu~ a mostra-, Xosé
Manuel, González Reboredo, do
C onsello da Cultura Galega, signa "Segadores e identidad gallega", e fala da "insigne po etisa
Rosalía de Castro" e da cantiga:

"Castellanos de Castilla,
t:ratade ben os galegas,
cando van , van como rosas,
cando vén , vén como negros"
M ais G onzález R eboredo\ di:
"Ainda que Rosalía desenro lo u o
tema con grande d ureza contra
os casteláns, o certo é que istes
catto versos reducen o seu contido a un lamento ou petición de
bondade". González Reboredo,
e as dúceas de persoas que teñen
responsabilida,de na mostra - José
Luis Alonso Ponga é o seu comisario-, son iñorant'es da "Análise
sociolóxica da obra de Rosalia
de Cas't ro" de Francisco Rodríguez .Sánchez (~S-PG, 1988) .
Mágoa esta oportunidade de
achegar povos, de poñer fin á

1

A voz como tributo
ao compañeiro
ntulo: Para Miguel.
Auta~:

Maria Manuela.

Editai Do Fol Edición~.

.

En catro cidades apresenta a cantante
Maria Manuela o seu novo disco Pata
Miguel, o seu compañeiro e parella
profisional durante máis de trinta
anos. Neste disco recóllese unha seleción do repertório da cantante, que
comezou a sua carreira no ano 1974
tras cofü~.cer a Miguel Varela - que
acompañaba a Andrés Dobarro nas
suas xiras- en Rádio Ferrol.. A emiso-

conta de discos

falsidade coa que e conta a história de Galiza e do (tU fil lo
traballadores. Onde fica o asesoramento do director do Museu
Emolóxico de Ribadavia, J. Carlos Sierra Rodríguez; do Consell o d a C ul t ur a Ga lega (Xosé
Manuel G onzález Reboredo), do
Museu do Povo Galego?
Ao alcalde de Cuenca de Carh¡xJS,
Faustino González (PP), dálle o
mesmo que o vídeo sexa "folclórico11: "Tratase de dinamizar este lugar: T erra de
Campos", d i.- -

subliñar os
pont;ós forres
da, cau~as da
emigración, as condició d teabailo e as tarefas no cam . Av PP, até cando contand
con carros publicas?•
F. VALIÑO
Cuenca de Campos ten hoxe 300 vi ciños e ali máis de cento vlnte galegos casaron ou ·morreron desde 1600
a 1898., segundo a testemuña' de Jonás Castro Toledo, coengo arquiveiro
de Valladolid.

ra, daquela, convocaba conc~rsos inusicais nos que destacou a voz de ~ria
Manuel~. O fado Lisboa JlaD se)ps ffq_n- .
cesa, boSsanova con Manhá de Carnaval ou criacións próprias como Rosalia
ou Cantar do berce son algunhas das
pezas incluídas. Romaxe da Nqsa Señora da Barca é l,m traballo de Maria Manuela s'obre un texto que recollefa xa
Garcia Lorca.

rreira. Maria Manuela, ademais de
. cantante é pint6ra, ten programada
1
unha apre·s entación en directo do1duk
co na Feira de Mostras de Ferrol o dia
29 de 09tubro. '

'
/

,

I

Mágoa
desta
oportunidad e
de ach egar
vai pregunnfu~ povos,
dolle ao ~u '
avó cousas So- de poñer fin
bor do ce(>, a á falsidade
terra, os páxa~ coa que se
ros... A visión
conta a
"infanti l "
história
mantense até
o remate en de Galizá
A m osn a
áhrese cun es..
paw no que se
recria o verán.
En off un rapaz

!----~-!...,__-~

Neste Para Miguel contense a
experiéncia dunha voz que gravou
xunto ao Tranquilo -alcume de Varela- sete LPs e un single, percorrendo as
citas co folc de Galiza, tamén de Portugal, cuxa música sempre foi inspiración, e acudindo ao festival de Lorient
aos poucos anos de comezar a sua·ca

1
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Decepcionaron Bigas Luna e
Carlos Diegues
A.N .T.

O Parlamento promoverá
libros e editoras galegas
Aproba iniciar campañas de animación
á leitura mesmo através da TVG
Campañas de animación á leitu ra, programas de información sobre a diversidade editorial galega desde a própria
TVG e envios programados de
libros a todas as bibliotecas do
paí , son alguns dos aspectos
máis destacábeis do acordo ao
que chegou a Comisión de Cultura do Parlamento de Galiza.
Con estas e outras medidas, preténdese que a administración pública se comprometa a potenciar
os libros e as editoras galegas.
Segundo a autora da Proposición non de Lei apartir da que
se porán en marcha os mecanismos necesários para potenciar os libros e as editoras galegas, a parlamentária nacionalista Pilar Garcia Negro,
atopámonos con "baixísimos
índices de leitura da povoación galega" e cunha "pobre e
escasa promoción do libro
animación á leitura".

e

Á vista destes dados, Garcia
Negro considera que non semellan ser dabondo as mensaxes
que se emiten anualmente,
coincidindo coa celebración do
Dia do Libro, sobre a importáncia do libro en xeral e do
galego en particular. Ao seu
entender, para acadar unha
certa eficácia teñen que ir
"acompañados dunha política
máis activa e interesada na
promoción efeitiva do. libro galego", da necesária "atención e
cobertura das bibliotecas públicas e das escolares" e contar co
apoio dos meios de comunica-

ción púbUcos para a "difusión
de escritores e escritoras do país e das suas publica<;:ións".
Dacordo con estas precisións, a
Comisión de Cultura aprobou
pór en marcha os mecanismos
necesários para tratar .de mudar
esta situación. Entre outros, o
Parlamento tratará de que, des,
de a Xunta se poñan en marcha
campañas de animación á leitura, non de carácter pontoal e
en colaboración coa Aso,
ciación galega de Editores, a
Federación de Libreiros de Galiza e con todos os axentes im,
plicados do sector.
Tamén se prevé programar o envio de libros galegos a todas as
bibliotecas públicas do país e
atender a cobertura das bibliotecas escolares, coa colaboración
da Consellaria de Educación e
ordenación Universitária a~:le,
mais de enviar lotes de libros ga,
legos ás bibliotecas dos centros e
entidades galegas que existen no
exterior do país.
Estes programas e campañas, se
a Xunta asume o compromiso ao
que se chegou no Parlamento,
estarán complementadas con espazos televisivos emitidos pola
TVG, adicados á exibición e difusión do libro galego e dos seus
autores. Para a deputada do
BNG, diste xeito poderíase informar sobre a "actualidade editorial galega e dar a coñecer os
autores ao público", incidindo
ao tempo no proceso de norma,
lización lingüística do país.•

Escaso nível na sección oficial do Festival.de Donostia

*

M. CASTELO I DONOSTIA

Un notábel incremento de público e un nível de calidade
baixo na Sección Oficial son as
características máis salientá..
beis do Festival Intemaeional
de Cine de San Sebastián no
momento en que está a atravesar o ecuador da sua singla..
dura número cuarenta e sete.
O considerábel aforo ( 1.850 cadeiras) do auditório principal do
recén estreado Kursaal, espazo
polivalente e novo palácio do fes,
tival, que permite acoller en cada
sesión a un maior número de espectadores do que o destronado
tradicional teatro Victoria Eugenia (arredor de 800 localidades),
está a supoñer un importánte medre na asisténcia e, consecuentemente, dos ingresos de taquilla.
Entre os dez filmes até o mo,
mento proxectados na Sección
Oficial e que optan aos prémios
que nela se conceden, compre
salientar a história, tremenda e
conmovedora do reencontro fa,
miliar de catro fillos (tres mulleres e un hom,e) cos seus pais, co
gallo da situación límite da nai,
de Soft Fruit, -da australiana Christina Andreef, na que entre os
magníficos traballos interpreta- ·
tivos, o de Jeanne Drynan {a
nai) moi ben poderla ser mei:ecente da Cuncha de Prata á Mellor Actriz; a ollada poética e rea lis ta da fermosa história de
amor, cun tamén espléndido traballo .de actores (Rolf Lassgaid e
Helena Bergstrom) entre un
granxeiro cuarentón e bisoño e
unha enigmática e atractiva muller urbana, de Under the sun,
produción sue<;::a dirixida por
Colin Nutley; as andainas 'dun
pai e dous fillos en tomo a unha
casa de baños da sua propriedade, en trance de desaparición,
traxicomédia titulada Xizhao, do
xove director chinés Zhang
Yang; certos aspectos (temas, atmósfera, escenários; aínda que
precisada dunha maior intensi-

dade dramática) de Jaime (no
filme do mesmo título), da adversa realidade do raparigo de
Porto, desacougado pola separa,
· ción dos seus pais e máis intere,
sado en facer traballos clandestinos do que en ir á escola, da áutoria de Pedro-António Vasconcelos; ou .a atmósfera, a beleza
plástica e as interpretació:r:is
(Behrouz Vossoughi e Johan
Leysen) da críptica hlstória de
The Croissing, coprodución entre Holanda,Alemaña, Dinamarca, da directora Nora Hoppe.
Decepcionaron, pola contra, as
agardadas Volavérunt, de Bigas
Luna, história ambientada na
corte do rei: Carlos N en tomo
a diversos episódios protagonizados pola Duquesa de Alba, Francisco de Goya e Man~el Godoy,
en ·demasía debedora da estrutura de O nome da rosa, ou a delirante versión de Orfeu, estrambótica, turística e kischt, titulada
Orfeu e Eurídice, do autor da mítica Bye, Bye, Brasil ( quen te

viu e quen ... ),
los Diégues.

oveterano Car-

Entre as seis producións a concurso que fican por pasar -La
lengua de las mariposas, de J.L.
Cuerda, tirada dos relatos de M,
Rivas participa fóra de competición- poderia surxir o inesperado. Mais, se cadra a esperanza
ou a curibsidade están deposita,
das en Jonás et lila' ademain, do
suízo Alain Tann~r, a revisión
do clásico de Strindberg, Miss
]ulie, realizada por Mike Figgis e
mesmo Cuando vuelvas a mi lado,
terceira longametraxe de Gracia
Querejeta.
O xuri que preside o francés Bertrand T avernier (de quen se está
a oferecer nesta edición a sua fil,
mografia toda e a pri~ícia do seu
último -que non derradeirotraballo: a espléndida <;a com,
menee aujordui) desvelará as suas
decisións o próximo sábado, 25.
Polo momento, o enigma e ·a festa cinematográfica continua;•

Henrique Rabuñal Corgo

anuel Murguia
I
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Nove dias dentro das viñetas en Ourense
Prado, Boucq, Kiko da Silva e Vaquer nas Xornadas Galegas de Banda Deseñada
-0- A. ESTÉVEZ

Na tarde do Mércores 23 pe,
chouse na Casa da Xuventude o
prograina para as 'xr°Xornadas
de Banda Deseñada de Ourense.
~nte os. nove prl,tneiros dias
de Outubro sticederanse as acti,
vidades ao redor da banda.dese,
ñada. Outra, os .novos valores
da ba.n da deseñada· na Galiza
poden ainosar ·os seus traballos
e a oport:qnidades para: os afei,
zoadQs de visitar expósicións
-e falar cos autores de tebeos.
Promete a ·organizadón das xor,
nadas,Jiedarada por Benito Losa,
da, pratos fortes como a exposi,
eón de Fran~ois Boticq, un nome
con.protagonismo na banda dese,
ñada eµropea, e a- mostra dos orí,
xinais das series de animación
Men in black e Os Vixilantes do
Camiño , cos d~buxos d~ Migue,
lanxo Prado. A ponte das Xoma,
das de Ourense co debuxante da
Coruña saiu reforzada desde que
Prado promove o Salón Viñetas
desde o Atlántico, exitoso nas duas
edicións de vida que leva. O ano
pasado o salón foi premiado co
galardón Ourense de banda dese,
ñada, que se destina a persoas ou
institucións que serven para di,

de Emílio Cendón, David Rubín,
emílio fonseca, Hugo Covelo, Ma,
nel Cráneo,
Marcos Bel,
trán, Diego
Blanco, Serxio
Covelo, Daniel
Lomba, Fran,
cisco Fresco,
Roque Romero
e Xosé Lois
Hermo. Outro
debuxante de
aquí merece
unha mostra
na librarla Eixo. É Kiko da Silva,
cuxos últimos traballos en cómic e
ilustración, reúnense baixo o título

fundir as viñetas. Agora, a expo,
sición de Boucq chega ao Museo
Municipal de Ourense grácias á
colaboración co salón da Coruña.
· Na cidade das burgas poderase ver
unha antoloxia de orixinais do
.clebiixante e guionista francés. _
Bbuck publícou as suas historietas
I)ª revis_ra Cimoc, xa desaparecida.
E o ctlador do personaxe Jéróme
Moucherot,- protagonista qe títu,
los como Os dentes do T abeiran e
A po:lo imprevisto. Ademais cola,
borou <;:orr escritores como Jéróme
Cháryn e Jodomwsky. No festival
de· Anguleme do pasado ano, foi
galardoado co Grand Prix.

O sarriso informativo.

Páxinas desde Portugal

Máis de fanzines

As xo~adás ábrense cunha entre,
ga de gal~dón5 xa habitual, a dos
premios Ourense de B.D., que des,
ta vez recairon en Suso Sanrnar,
tin, na categoría de autor afeizoa,
do, e en Fran ]araba,, a unha tra,
xectoria. ]araba está a piques de
publicar Cita na Habana, un pro,
xecto persoal e non de encargo,
como é habitual na actividade dos
debuxantes galegas. O álbum
apresentarase no transcurso das
xornadas. Sanmartin, pola sua
parte, xa fora premiado na Bienal
da Caricatura e as suas viñetas son
publicadas habitualmente, sendo
colaborador de A Nasa Terra.

Máis que· ver na exposición "Te,
rritori Vaquer", cornposta por
pranchas que percorren a obra de
Rafa Vaquer, o criador de ]ohnny
Roqueta. O personaxe apareceu
nas páxinas da revista de humor
El Jueves. A rnostra de Ourense
achégase todos os campos de ac,
tividade de Vaquer. Con el pdoe,
rán charlar o.s afeizoados ao có,
mic o Sábado 9 de Outubro, o
mesmo dia que tamén está pre,
visto un encontro co organizador
da Semana Negra de Xixón, An,
gel de la Calle. No claustro do
Liceo, a revista Golfiño que vai
editar Xerais clase a coñecer atta,
vés .das pranchas de Fausto, Pei,
xe, Francisco Bueno, Miguelan,
xo Prado, Andrés Meixide, etc.

Que outras páxinas van ser peñ,
duradas das paredes de Ourense?
Os autores portugueses chegan
da man de Final de milénio, unha
selección de orixinais dos novas
valores da outra beira do Miño:
Mário Moura, Joana Oliveira,
Rui Ricardo e Eduardo de Portu,
gal son alguns dos nomes. Xunto
a les, o debuxante de moda
Mauro Entrialgo e o norteameri,
cano J.M. McCarthy.

E, ainda máis? Os fanzines, sina,
lados por todos os autores como
unha das mellares escalas e un
bon termómetro para medir a
criatividade, terán o seu espazo
na E~ofanzine, con páxinas che,
gadas de vintenove países dife,
rentes. Para gastar os cartos, o
mercado da Agrupación de Li,
breiros sitúase no primeiro andar
da Casa da Xuventude. As Xor,
nadas ainda reservan máis surpre,
sas, pero as viñetas claman tamén
por espazo nesta páxina. •

Se entran na sala de exposcións da
Casa da Xuventude, os visitantes
saberán algo roáis de quen debuxa
no país. Adernais do premia.do ,
Sanrnartín, expóñense traballlos ·

Aniba, viñeta de Francisco Bueno, cuxas ilustracións poden verse nas Xomados. Sobre estas liñas, o francés Francis Boucq.
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2.lMAxEs

DO CARPINTEIRO
Manuel Rivas.

DA FATIGA
Dionísio Pereira

l. ELA,

Xerais

ANosa Terra

MALDITA ALMA
Manuel Rivas.

5. MORNING STAR
Xosé Miranda

3. ECONOMIA

Galaxia

Xerais

2.

NOVENTRE
DO SILENCIO
Xosé L. Méndez Ferrin

Xerais

3. CONTOS
MALVADOS
Xurxo Borrazás

Xerais

NoN frCC:1óN
1. BREVE Hª DO
NACIONALISMO
GALEGO
Bieito Alonso Fdez.
A Nosa Terra

DE GALICIA
Albino Prada. Xerais

4. MARUXA MALw
Carme Vidal
A Nosa Terra

5.

GRAMAT ICA
DA FANTASIA
Gianni Rodari

Kalandraka

Libr.1ria~ ~Oll!illlt,1d,1 .. :
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Peclrciru e A Palcwru Perclwlu (S.111ti,1gll). Souto O.ug1,). T111g<1 (Ourcn:-c).
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Maria Casares,
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de Carme Vidal

P 1 R 1.E S E 1N 1 T 1A
1

1

1

C 1 Ó
1

1

1

N

EN

VIGO
NA

MARns 28 pE S~BRo As 20 ttoRAs . ·
LIBRARJ4 A CAIXA. DE PAND<?RA (RUA TRIUNEO),
. COA INTERVENCIÓN DE

/

·CARMEADÁN
1

'

ARAN1'xA ESTÉVEZ E
CARME VIDAL •

.·

UNHA COLECCIÓN

DESC· UBRE MU L·L ERES

ANOSA TERRA

23 DE SETEMBO DE 1999'• Nº 90 l

31

Alfredo Zitarrosa,
a voz profunda do exílio latinoamericano
Hai dez anos morria en Buenos Aires un dos mellares cantores populares do continente
-0- XAN CARBALLA

O seu Guitarra Negra quedará
para sempre na memória de
quen o escoitou. Admirado co,
mo unha figura nacional no
Uruguai, Alfredo Zitarrosa é a
viva encarnadura duo artista
no seu país. Golpeado pola his,
tória, o artista que aspiraba so,
bretodo a ser popular, no senti,
do de que a xente coñecese as
suas cancións porque do povo
as tiraba, viviu unha vida durí,
sima. Pero afinal trunfou e ho,
xe quedou como un dos gran,
des que a xente reclama. Unha
biografía do xomalista arxenti,
no Guillermo Pellegrino, resga,
ta a memória de Zitarrosa.
"O cantor comezou a recitar os
versos de Guitarra Negra nunha
reunión de obreiros convocada
pola UGT en Madrid. Non ti,
ñan idea do que Ues falaba. Du,
rante o primeiros dez segundos
todos nos mirábamos, eu tamén
estaba orprendido. Ao terceiro
verso fiquei petrificado, de onde
saiu este marciano?, pensei. Así
até que rematou. Nunca vin na,
da máis emocionante na vida.
Desde aquela ámoo". Así se ex,
presa Joaquín Sabina, un dos
múltiples entrevistados por Pe,
llegrino, que editou o seu traba,
llo de investigación xomalística
na Editorial Planeta de Latinoa,
mérica. Como o canror madrile,
ño, a e tea de admiradores da
o ra de Zitarro a é moi extensa:
de errat a ilvio Rodríguez, de
Víctor Herédia a Mercedes Sosa.
ñ ciam un traballo de Enu E trazula , de catal gado
d de hai an , da dit rial ca,
ta lana edmay. Inclufan e daqu l partitura de moito traba,
11 d Zitarr a, entre elas
aqu la Para Manolo, adicada con
im n o am r ao boüchero Mano,
lo Touriño, que tiña a Zitarrosa
como visitante habitual do esta,
blecemento e ao que o uruguaio
lle pediu que lle ensinase a cantar unhas estrofas en galego.
Cantou esa canción na sua única visita artística a Galiza (A
Corufia, 1976), durante o durísimo exílio que viviu, expulsado
do seu pafs polos militares.

Zitarrosa tivo unha infáncia moi
difícil. Pillo de Blanca lribame,
non coñece\l a seu pai biolóxico,
e a nai entregouno en crianza a
Carlos Durán e Doraisella Carba,
jal. Dos Durán tomou o apelido
durante anos, até que a nai casou
cun arxentino Zitarrosa, do que
colleu o apelido co que chegou
até nós o cantor. Esa cicatriz vi,
tal marcou toda a sua vida e as
suas relacións. A obra de Pelle,
grino entrégase a unha investiga,
ción exaustiva de toda esa peripécia vital. Percorre e documen,
ta a vida do cantor e todas as
suas relacións sentimentais e dramas interiores. A sua relación in,
tensa co alcool e o tormento in,
..... ~:,~·11_<1;·1:·~;,; .>,.•.t

terior. Cando xa maior e volto
dos exílios visitou a un psiquiatra
resumiulle ao seu amigo Eduardo
Galeano "o doutor díxome que
non tiña que preocuparme de
que a policía me torturara se me
detiñan. Dime que eu levo ao
torturador dentro".

As testemeuñas dese desgarro inacabábel, que mesmo lle facian
pensar que a sua obra carecía de
valor, refléxaa tamén o relato de
Sílvio Rcxlríguez cando os anos de
Zitarrosa en Madrid. "Visiteino
moito nun ano que estivemos
tempo en Madrid actuando. Pero
el sempre acababa chorando,
moitas veces tamén eu chorei con
el. Sofría moito". Era, ademais das
condicións de separado da sua
muller e fil las (Carla Moriana e
Maria Serena, que teñen adicadas
duas das suas máis fermosas can,
cións), a da nostálxia inacábabel
do exílio e a falla de recoñece,
mento nun país cando era unha
figura xa en toda América.

Compromiso social
Militante do Partido Comunista
do Uruguai, integrado na Frente
Ampla, Zitarrosa entendeu o
compromiso profisional con to,
do o seu contido, e tamén a vin,
culación da sua arte coa socieda,
de "a canción motoriza, mobiliza
conciéncias, estimula. Cando a
canción é verdadeira, cando é
sincera e está da parte do povo,
da xente que traballa, e está inserta na realidade que padece,
mos. A canción é testigo fiel e
válido. Quena escoita coa aten,
ción necesária, atópase a si mes,
m e á clases cial á que perten,
ce. Até aí considero o papel do
canto importante. Máis alá cliso,
nengunha canción vai ensinar,
lle a un explotado que ten que
guindarse do adibal. El sabe ben
que teria que ser libre para ser
feliz. E que nestes países a líber,
dade é case un estigma. Sabe,
mos moi ben que máis alá das li,
berdades formais que nos permi,
te a democrácia parlamentar (o
direito a opinar ou de asociamos
libremente), a verdadeira liberdade consiste en que todo ser
humano, polo feito de ter nací,
do, ten direitÓ á sua vivenda, o
seu alimento e a sua saúde".

racións de latinoamericanos. Gravouse en tres ocasións: Madrid,
México e Uruguai. Apenas varia,
da no tempo do canto, a sua vi,
xéncia e capacidade de emocio,
nar segue manténdose coa mesmo
intensidade. Fóra dos circuitos co,
merciais, tanto este libro como os
discos de Zitarrosa son complica,
dos de conseguir e só através de
Internet pódese adquirir a música
uruguaia e o libro de Pellegrino
(www.multimediauy.com/musi,
ca.htm)
Paga a pena lembrar os versos de
auséncia de Alfredo Zitarrosa,
cando neste 1999 se cumpren dez
da sua desaparición: "Fago falla ...
Eu sinto que a vida se axita ner,
viosa se non comparezo, se non
estou ... Sinto que hai un lugar
na fila para rnin, que se olla ese
vado, que hai un alento que fal,
ta, que defraudo unha espera ...
Sinto a tristura ou a ira inexpre,
sacia do compañeiro, o amor do
que me agarda magoado ... Falta
a miña cara na gráfica do povo, a
miña voz na consigna, no canto,
na paixón de camiñar, as miñas
pernas na marcha, os meus zapa,
tos tri pando o pó... Os ollos
rneus na -contemplación do ma,
ñá... As miñas mans na bandei,
ra, no martelo, na guitarra, a ffii,
ña língua no idioma de todos, o
xesto da miña cara na fonda pre,
ocupación dos rneus irmáns". +

Alfredo Zitarrosa só actuou unha vez na Galiza no ano 1976.

Antón e os inocentes
X. L Méndez Ferrln

As cancións de Zitarrosa estive,
ron proibidas moitos anos no seu
país. Tamén os seus discos. A per,
secución continuou por Arxenti,
na e o exílio levouno a Espafia e
México. En todos eses países ga,
ñou a vida, moitas veces con difi,
culdade, sen queixa e cun orgullo
ás veces difícil de comprender.
Era do que máis fachenda tiña. O
sentimento de estar fóra de Uru,
guai sentíao case como unha trai,
ción. Todo isto se contén no seu
extraordinário Guitarra negra.
Unha peza poética maxistral, co
ritmo de milonga que tanto lle
gorentaba, que en dezaseis minu,
tos explica a vida de várias xene,
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"Ciudad extraña, hermosa yfea aun tiempo,
aun tiempo apetecida ydetestada,
cual ser que nos atrae y nos desdeña"
En las orillas del Sar, ROSALIA DE CASTRO.
Xa o dixera desde o seu fondo coñecemento Ramón Otero Pedrayo: a grande nove~ de Compostela aínda está por escreber, mais
case non hai autor galega que
~ non teña dedicado· algunha páxina á cidade consagrada ao Aj:xSsto lo Santiago. Albiscadas en
claroscuros, tal e como percibiu
·Rosalia a rua que leva ao mosteiro de San Francisco, as visións de
Compostela decote teñen significados que van máis aló da estética; en ben de ocasións deixan
translucir, asemade, nídios posicionamentos verbo da especial
simboloxia, conformación social
e idiosincrásia da cidade, tantas
veces identificada coas glórias
imperiais e co rexo misticismo
vencellado á fe católica. Asi,
dende os "claros de luz", alguns
dos que participaron desta derradeira consideración, como Xosé
Maria Castroviejo, salientaron a
sensación de eternidade que
transmitía aquel "enorme castro
del espíritu rodeado de campia" . O
próprio Otero Pedrayo, outorga
ás suas entusiastas apreciacións
un imperecedeiro aura de espiritualidade, que fomece de "cons,
tantes incentivos al fortalecimiento
de la vida intelectual", nunha urbe
que, ao cabo, segue a ser "conser,
vadora de la flor única de la civili,
zación occidental y del carácter único de Gabcia" . Dentro deste mesmo campo, marcado por un fondo conservadorismo, outros atoparon na inmutabilidade do seu
continente de ped¡:a todo un seguro 'contra dos ventos anovadores; velaí o rancio poema "Compostela" de A velino Gómez Ledo:

"Cibdá vel1a, en que parece
o tempo correr en vano
y-un alento d'ultratumba
de ter os sopros pro[anos
de calquer aire moderno que quixera magoamos"
A visión compracente non remata aqui; escritores houbo, como
Heráclio Pérez Placer, que enfatizaron na santidade e no misticismo intrínsecos a Compostela, e
ata o crego Félix Moreno Astray,
próximo en 1865 a iniciar a sua liberal traxectória cara o protestan- ·
tismo, chega a equiparar, naquel
sentido libro que foi "El viajero en
la ciudad de Santiago", a história
compostelá cunhá santa lenda.
Oeste xeito, a própria razón de ser
do "Campus Stellae" estaría
fundamentada no cristianismo e
así vanno recoñecer os sucesiyos
monarcas: dende Alfon.;o "El
Casto", os amos da cidade serán
os arzobispos, que reciben no Pazo
Episcopal con pompa real e levan
título de "señor". E o padreado de
Santiago Apóstol será tan indiscutíbel que, diante da pretensión
liberal de suprimir os señoríos xurisdiccionais durante o primeiro
tercio do século XIX, o elemento
clerical vai opór círcia resisténcia
aducindo que tal señorío apoiábase no patrocínio do Zebedeo, e
nengunha lei humana era quen
de derogalo. O patrón Santiago, o
"Matamoros" de Clavija que cobra o seu botin de guerra a modo
de Voto anual, vixila, pois, dende
aquela, para que na cidade severa
e monumental noutrora bautizada
sobre un sepulcro, non entren os
vemos diabólicos que beben no

M. CHICHARRO

Pazo Arcebispal de Santiago ( 1909).

Visións da Compostela
de:anteguerra·
*
"error liberal" e no materialismo
ateo. Por que, xa o deixara ben
clariño o cardeal Martin de Herrera no Congreso Católico celebrado en Santiago no ano 1902,
"ya no es un misterio para nadie que
las modernas libertades son anti.cris,
tianas y pugnan con la fé en Cristo"
(''El Combate", A Coruña, 20-71902). A dicer de Moreno Astray,
abofé que "o filio do trono" puido
demostralo nos tempos revirados
do pronunciamento de Solís, correndo o ano 1846, cando o xeneral Concha {léase "venera", sinala
o futuro predicador da Bibha lute,
rana por terras manchegas: nada
menos que o blasón do Apóstolo!!) invocando ao santo e belicoso patrón, desaloxa de San Marti, ·
ño Pinario aos ·levantiscos, logo
de salvaxe erururrada: Nove décadas máis tarde, o coengo Manuel
Silva Ferreiro tamén quixo ver no
feíto de non sofrer a riqueza artís,
tica da cidade dano algun nos priqieiros días da contenda civil,
proba irrefutábel da eficácia do
padroado apostólico que, certa,
mente, non acertou a se extender
aos numerosos composteláns fusi,
lados e "paseados" naqueles días
magoados.

• MITOLOXIA CATÓLICA
E INFLUÉNCIA TEOCRÁTI .. ·
CA. Mais dende as "manchas de
sombra gigantescas'', que diria Rosalia, as cousas vianse de outra
maneira, e aqueles que teimaban
en socavar a influéncia teocrática
e deslindar campos entre a mitoloxia católica e o roteiro histórico·
dos povos, adoitaron ter unha
percepción ben sombriza da Compostela finisecular. "Vieja ciudad
teocrática'~, "templos sombríos",

DIONÍSIO PEREIRA

"cielo triste y nublado", son al_,
gunhas das inmisericordes pinceladas que lle dedica ~ xomalista
republicano Waldo Alvarez Insua, que engadia unha consideración dabondo deprimente para a
tantas veces denominada "Atenas
de Galicia", onde estarían as "escuelas cerradas a toda verdad política". A idéntica conclusión chegaria unha treintena de anos máis
tarde Roberto Blanco Torres, se
ben dende unha perspectiva nacionalista: ";Ai que tristura a de
Santiago, a vila universitaria! Ela
ben podia sere a·Atenas gallega, a
cibdade do pasado e do presente, a
metrópoli do porvir; era nela de onde
debía surxir a luz, a palabra y a nor,
ma, a lexión chea de fe e do ideal
que libertase aos cautivos y evanxeJi,
zase ás novas xeneracións. Mais ali
só teñen luz as pedras, sólo o pasado
fala nun lenguaxe profundo ... " (A
Nosa Terra, A Coruña, 10-11920). Influídos, se cadra, pola
vella competéncia entre ambas
capitais, os persoeiros do potente
republicanismo coruñés tamén
empregaron tinta de cor negra pa,
ra. describir estética e ideolóxica,
mente a cidade. Eis o federal Segundo Moreno Barcia que, no seu
discurso de inauguración do Centró Republicano compostelán, albiscaba a "siniestra silueta del inqui,
sidar severo" impresa en "cada pie,
dra de esas calles ennegrecidas por la
injuria de los siglos y en aula muro
de vuestros templos" ("Unión Republicana", Pontevedra~ 1,8,
1892). Pola sua banda, aos redactores anarquistas do periódico
herculino "La Voz del Obrero",
tampouco se lles pasaron por alto
as "añejas costumbres" daquel
"místico pueblo" considerado a

"Jerusalem de Occidente", cuxo
vetusto e ráncio ambiente social
conviña orear naqueles dias inmediatos á Grande Guerra. Editado
pola esquerda antidinástica pontevedresa entre 1892 e 1898, o
xornal "Unión Republicana"
acentuou máis ben a maura socioloxia: "Santiago , donde los caciques
de la tierra viven en incestuoso contubernio con los caciques del cielo";
"elemento negro que tanto prepondera en la que un dia fue Atenas de

Galicia" ; "levítica ciudad donde no
reinan más que la adulad6n, el irv
denso de las iglesias y el caciquis,
mo" ... Mesmo a Murguia non se
lle escapou, no transcurso da sua
colaboración coa révista madrileña ''El Museo Universal", a tutelaxe da monumental Compostela
por parte da lgrexa Católica, simbolizada na Catedral cuxas "her,
mosas y altas torres, poderosas atar

layas que parecen velar eternamente
el sueño de la triste ciudad que se ex,
~ a sus pies". Ao cabo, Arturo
Cuadrado, intenso vividor da ur·be durante a etapa republicana e
hábil no xogo de palabras, deu
cunha imaxe concluínte: Compostela era ".la ciudad más bella con
un corazón de piedra".

• A

MANIA DE PENSAR •

Aquel talante decimonónico colindante co integrismo relixioso,
non foi propício para un certo
ambiente literario que tentou re,
montar a rixidez de pensamento
ditada dende o Pazo Episcopal e
as casonas blasonadas da Rua Nova. Con suma irania, fronteiriza
co temíbel "Nihil Obstat" do
censor eclesiástico, o a,daíl da pri,
meira "Académia de Santiago",
Pablo Mendoza de los Ríos, fixo,

xa en l 731, unha acaída semblanza da azarosa mania de pensar en Compostela: "Os seus Académicos como lle aprenden para letrados ninguna cousa podian desear
mais que [alar ben e praticar curtesia, que es o que vustedes esprican;
E assi oxe está ben feito o que Vusté
fay na sua Academia, pero creiame
a min e deijese dela, que a Vusté
ninguén lle dá nada; saque o seu libriño a mais os seus cartiños, e si
pode fagase crego e que falen nin
que non falen, calar, que con esso
ten respondido a moy tos tantos,
porque sempre verá Vusté que os
cañós maldito canto entenden mais
que de facer mofa de todo". "O corazón de pedra", pois, silenciou as
discutíbeis recreacións románticas de diversas lendas populares
composteláns debidas a Antonio
Neira de Mosquera e a Manuel
Rua Figueroa, nas que s deixaba
en mal lugar o comportamento
dalguns inalado arcebisp do
pasado. Aurélio Aguirre, calificado por Murguia como "p eta do
seu tempo e da ua cidade", non
foi quen de aturar logo do fam
banquete de Con:x: e da montaraz reacción el rical o peso d
r
poeta contra o granítico cem , e
finou nas auga do Orzán coruñés. O próprio Murguia vaise retirar en 1875 do xurado dos Xogos Fiarais de Santiago, en sinal
de protesta "palas inxerencias e o
control" do Arcebispo Miguel
Payá. Tres anos máis tarde, aquel
mesmo prelado que deu en er
considerado a faciana liberal do
episcopado español, aplicou censura eclesiástica a eiro: primeiro,
á obra "Aldrete", escrita polo antigo alcalde de Santiago durante
a I República, Xo é Sánchez Villamarín, e logo ao periódico liberal "Diario de Santiago", provocando un notório cámbio de
orientación do xomal e a emigración forzosa do eu director, Alfredo Vicenti. Con semellantes
antecedentes, non é de extrañar
que, ben entrado xa o novo éculo, o dramaturgo campo telán
Manuel Linares Rivas retrátase
nunha novela teatral titulada "La
Garra", a morta e descamada urbe de "Campanela", inimiga de
todo canto ignificase libre nsamento e sensualidade. En plena
Guerra do 14, aquela "ciudad que
llora siempre con el agua de sus Uu-vias ... , que gime diariamente con el
monótono son de sus campanas ... ,
que conserva gustosa las viejas cas°'
nas y los muebles viejos", aínda
obrigaba coa gadoupa do seu ambiente social dominante a morrer
en vida ou a procurar outros horizontes máis abertos, ledos e luminosos, a todo aquel ou aquela que
tivese o libérrimo "vicio de discurrir" ou de enfilar camiño próprio. E a cousa non ia de farol;
ben nolo poderla acreditar outro
escritor compostelán "maldito":
Manuel Fuentes Jorge, autor
dunha sorte de ''Regenta" galaica
denominada "Salomé del Sar", e
que adoitaba pór o ramo ás suas
obras cun "escrito en Compostela
la Muerta". Cando aquel espléndido alegato contra da hipócrita in,
toleráncia imperante na boa socie,
dade compostelá saeu á luz en Qu,
tubro de 1931, o rebúmbio foi impoñente porque a xente adicouse
a darlle nomes e apelidos aos protagonistas da sedución dunha costureira por un coengo. Daquela, a
Fuentes Jorge pouco lle valeu o
cambio político operado coa chegada da II República, pois a pautada da "garra" deu con el na outra
beira do Atlántico por un tempo.

A N08A TERRA .

• BULIR LIBREPENSAOOR. Luces e sombras de Compostela. Máis o seu carácter ambivalente, presentido por Rosalia, vainos servir tamén de guieiro, porque o indiscutíbel liderazgo secularmente exercído pola
Igrexa e a fidalguia (Santiago foi,
non o esquezamos, a capital da
renda na Galiza de anteguerra),
non pode agachar unha porfiada
e, ás veces iconoclasta, teima do
elemento democrático por facerse un lugar na levítica urbe. E, de
derrota en derrota, de fuxida en
fuxida, foise conformando unha
certa tradición de resisténcia e
un persistente arrecendo a contracultura de orixe popular.
Apuntouno o antecitado Heraclio Pérez Placer, escritor por outra banda pouco inclinado a radicalismos, cando fixo referéncia ás
famosas asonadas medievais provocadas polo poder absoluto dos
prelados feudais: " ... esta ciudad

tenida por retrógrada, es la primera
en la cual se discuten los derechos
del pueblo y donde se disputa con
tenaz encarnizamiento la libertad
del Municipio". Neste mesmo carreiro, erá casualidade que dignidades eclesiásticas de fasquia
"condottiera", como Pedro Suárez de Deza, Berenguel de Landoria ou Suero Gómez de To ledo,
moito máis preocupados do poder terreal que dos seus méritos
para gañar o ceo, vaian ter como
eterno sambenito cadansua lenda
de orixe popular que non perpetua, precisamente, unha imaxe
de santos varóns? Vexamos: ao
primeiro, túzaro acusador da presunta impiedade do Mestre Mateo, o sentir da gleba opúxolle a
"canonización" do xenial artista
como "Santo dos Croques", na
honra da suprema inspiración; ao
bárbaro nobel Landoria, que ordeou eliminar a canto adversário
se lle puxo por diante, desautorizoulle nada menos que a Virxe
no episódio de Juan Tuorum, o
ferrador rebelde, que foi elevado
popularmente á categoría de Home Santo; por último, o levantisco uero foi axu ticiado, segundo
a fala o comun, por violador e
asasin , nun lance que ficou impr o en cantiga popular: "Pretiño

da Rua Nova / na Rua da Balconada / mataron ao Arcebispo / por celo dunha madama"
É moi ax ra albi car no devandito un aquel de reivindicación d carácter popular das
crenzas relixiosas ?; un sinal de
c ntra-mitoloxia cri tiá non
alentada por sotanas e capelos?;
un xérmolo de conciencia da dicotomia cristTanismo- lgre~a-q~e . .
logo, atoparemos a eito na militancia liberal, republicana e
obreira? Fedellando naquel desencontro, certos xomais antidinásticos editados fóra de Campos tela pero con abundante
clientela na cidade, caso do antecitado "Unión Republicana" ou
do tamén pontevedrés "La Libertad", serviron de correa de transmisión ao escepticismo, tahto popular como ilustrado, verbo das
sucesivas "invencións" dos presuntos restos do Apóstolo
(''Unión Republicana", 5-1-1893
/"La Libertad", 20-8-1906). De
procedencia popular, precisamente, nos ten chegado unha desas
mostras de incredulidade nas
mensaxes do "aparato" da Igrexa,
relativas ao oportuno achádego
da tumba apostólica en 1879: a
comezos de século, un dos óbreiros participantes nas excavacións
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realizadas baixo o altar maior da
Catedral, alcumado Goriños, andaba a contar palas tabernas de
Conxo que todo se debera a unha
colosal trola argallada polo Arzobispo Payá e o Cabido. Relataba
Goriños, diante da complacencia
da parróquia, que todo comezara
cando os cregos convidaran aos
operários a un xeneroso 1 e tamén
inmotivado porque nada atoparan, "alboroque" de augardente
no mesmo buraco furado. Cando
o persoal despertou da chea no
medio dunha luzada1 habia ali un
mundo de coengos dando voces
milagreiras, uns osos desparramados entre algunhas madeiras vellas e un forte cheiro a pólvora de
bengala. Como o asunto non che
estaba moi claro, os cregos, segundo Goriños, fixeron asinar aos
obreiros un escrito onde se certi,
ficaba o descubrimento, non sen
antes asegurarlles traballo e retribución fixa de por vida. A promesa cumpriuse en todos os casos
agás no de Goriños que, mália traballar bastantes anos de retellador na Catedral, foi arrombado
cando comezou a facerse maior;
daquela, Goriños debeu pensar
que a compromiso incumprido,
siléncio crebado.

Figueroa; o provincialismo de
Antolín Faraldo e o episódico
proto-anarquismo de Ramón de
la Sagra; as inquedanzas das xeracións universitárias nos dias do
· pronunciamento de Solís e do
Banquete de Conxo; a "Junta Revolucionaria de Santiago". de
1868, con Murguia á cabeza; o fe,
deralismo de Esteban Quet ou do
xa citado Sánchez Villamarín 1
implantado de xeito perceptíbel
durante a I República no ambiente artesán e da pequena burguesía ... De todas estas fontes beberá, no albor da Restauración, a
minoritária pero resistente parróquia republicana que, sen deixar
de recoñecer o arraigo do espíritu
tradicional, teimará en defender a
grandeza artística e intelectual
dunha cidade que, para eles, non
se diferenciaba de calquera outra
a non ser polo agarimo que lle
profes aban por ter nacido nela.
Non cabía xa fuxida nengunha;
_cumpria facerse un oco naquela
"Jerusalem de Occidente" esgrimindo a proposta laica de afastar
o poder temporal do espiritual,
afirmando, de paso, a liberdade
de cultos. Partindo do respeito ás
crenzas relixiosas, pero sen
agachat un tépedo anúcl e rica lis mo a
temática foi recurren te na
torrencial
oratória do
médico e
avogado
Alfredo
Vilas, alcumado "el
Castelar
gallego" na
prensa antidinástica, ou nas
páxinas do semanário satírico criptorepu blicano "El Ciclón'>,
alentado a fins da década dos 80
polos irmáns José e Valentín Peña. O devandito periódico publicou correndo o ano 188 71 unha
celebrada série verbo da história
dos bispos composteláns na que,
con moita man esquerda, os redactores vencellaron crimes e corruptelas da cúria coas non disimuladas apeténcias de poder dos
prelados. Por certo, o semanário
debeu continuar a sua tiraxe en
Pontevedra a partir de 1889,
abrigado pola "man negra" que
argallou un boicot por parte das
imprentas da cidade. Pero, quizais, nada como o activismo daqueles afoutos militantes obreiros
e republicanos da Compostela fi,
nisecular, para simbolizar o impa1

• A

VISIÓN DE ÜTERO.

A pesar das suas fondas créncias
relixiosas e do seu aliñamento
cunha visión elitista e compracen te da monumentalidade
compostelá, a vasta cultura de
Ramón Otero Pedrayo non podia deixar de dar fé do bulir librepensador naquel turbulento
comezo do século XIX. "O 3 de
Nadal de 1817 o Algoacil Maor,

Conde de Maceda, pecha a Casia,
no del Prado no cárcel da Inquiseceon. Cóndenado pol 'o trato con
libros prohibidos, estivo trece meses no calabozo númaro cinco do
negro caseron enreixado" ..
Oda á imprenta que foi entoada
de xeito coral dende exílios e calabozos por maltratados impresores e xomalistas liberais, como
Manuel Antonio Rey, Juan Rey
Romero, Juan Bautista Camiña
ou Antonio Benito Fandiño; iste,
deixounos a primeira descripción
da cadea pública de Santiago, logo malchamada popularmente
"A Falcona", pola que habia de
pasar, en interminábel desfile,
canto rebelde se enfrontou aos
poderes "fácticos" da cidade. O
acceso á imprenta, ata entón monopolizada pelas élites do Antigo
Réxime, foi considerado un
chanza indispensabel para a con~.C:..l_.lEión _das ~erd~~~EQ_blicas
por parte o elemento liberal
que, no primeiro tercio do século,
celebrou a conquista pondo en
circulación un monte de xomais
e folletos. V elaqui un daqueles
"Diálogos" ou "Tertulias" que,
imaxinariamente acontecidos na
Alameda ou en Picaños, axudaban aos entusiastas da democrá-cia
a
socavar
arcaicos
priviléxios: "¿~ ti sabes o que é po..
der un calquera ir ao emprentador é
que Ue poña en letras de molde cal,

quera injusticia ou tal. .. , sin mais
nada que deixar a sua firma ou un
abono ... é non coma hastra o daquí
que nada mais se emprentaba que
novenas de Santos, ou a cartilla dos
Cregos?".
Logo, deixarán pouso na paisaxe
social compostelá a visión romántica, con matices heterodoxos e populares, própria dos antedi tos Neira de Mosquera e Rua

ráQ.~l espallagi.~~~orrente.s_

democráticas e librepensadoras,
cuxo rótulo laico, descreído e
obreirista non contradecia en nada unha fonda implicación coa
ci.dade e un declarado .c arácter
conciliador. Un daqueles repúblicas de extracción humilde, bauti:
zado en 1878 no extremeiro arra,
baldo de Santa Marta co nome
de José Pasín Romero, soubo expresalo axeitadamente 61 anos
. despois nun poema escrito en
tristes circunstáncias, onde vai
pasando revista á inmensa riqueza
artística e espiritual de Compostela, sen menoscabo dun firme
compromiso coas liberdades públicas da vella urbe levítica, agora
concibida como espacio social tolerante e integrador:

"¡De milenarios parches onde parolan
Catedráticos, canónegos, homes do saber,
Con menestrales da mais baixa erase,
Que atodos acocha cando da en chover!" •
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Aberta e plural
A Pasín1 como a outros correlixionários republicanos da sona
do futuro mandatário municipal
Raimundo López Pol ou de Jesús San Luis Romero, o coñecido "zapateiro poeta" autor dunha celebrada obra de teatro titulada "O Fidalgo"; como a outros
cadros proletários, caso do carpinte iro Ezequiel Rey ou do
pintor de imaxes Manuel Fandiño, ámbolos dous cenetistas, a
todos eles non se lles ocultaba
que a encirrada loita contra da

futuro secretário da CNT galaica, Xosé Villaverde, ou o próprio Pasín?

Pero a Compostela aberta, plural e comprensiva de todo o seu
tecido social,' comportaba tamén unha _n ova concepción urbanística que, sen deixar de protexer o centro monumental,
atendese as necesidades das barriadas esquecidas e dera pe á
expansión da cidade baixo fórmulas acaídas coa riqueza artís- ·
tica atesourada. Pois ben, perso"clerical/a, burguesia de todos los
eiros republicanos e dirixentes
géneros, caciques y demás chupópproletários pertencentes a diver. teros que en este pueblo quieren
sos postulados ideolóxicos, xa ~ ~
ahogar todo espíritu de libertad, le,
defenderan en tomo á I Guerra
al rebel.dia y justo mejoramiento de
Mundial a plena dotación de
la sufrida clase obrera"("Lucha
Social", Santiago, 9-8-1919),
servícios nos arrabaldos e a nenaquela {( levítica y desdichada
ces id ade do Ensanche, tanto
· ciudad de Compostela" onde se
dende a sua representación no
Concello, como dende os seus
incoaban máis autos de desacavoceiros "La Defensa" e "La Luto á autoridade que en toda Galiza xunta, non deberia perder
cha Social", respectivamente.
Algo despois, coa n República
de vista unha consideración
·fundamental: "Respecto
no horizonte, Ezequiel Rey pua Santiago hay la creblicou no xomal vigúes "El Pueencia de que es un
blo Gallego" unha serie titulada
"El problema del Ensanche",
pueblo monástico
en el que predoonde defendia a urxéncia de cominan en abso,
mezar as expropriacións e remaluto las ideas
tar cos atrancos interpostos por
determinados sectores oligárquiretrógradas y
nosostros no
cos, interesados en especular
vacilamos en . con terreos dos Agros de Carreira . Como resultante, a candidacalificar . de
tura republicana vencedora nas
errónea tal
eleicións do 14 de Abril, con
creencia ... "(La
Defensa, San tia,
López Pol e Pasin á cabeza, foi
quen de aprobar un Plano do
go, 29-11-1913).
.r
Ensanche nos primeiros dias do
Por boca do seu diseu mandato; nel, xa se consigrector, que non era ounaban cantidades millonárias
tro que Pasín, o voceiro do
para expropriar terrees e urbaniPartido Republicano de Santiazar. E, contrariamente ao que
go enfatizaba máis adiante sobre
aconteceu coa desfeita urbanísa hipocresia e a elasticidade de
tica dos derradeiros anos do
conciéncia das clases dirixentes
franquismo, o Plano ideado pola
compostelás, entregadas sen
Corpo~ación republicana deixamaior convencemento a unha
ba en claro a sua pretensíón de
política de conveniéncias ven"establecer unha certa continuida,
• cellada aos intereses da localide e hannonia coa cicla.de antiga,
dade, aparentemente identificaonde o sopartal e a praza confor,
dos cos dos seus sucesivos "proma o conxtmto", en coeréncia
tectores". Non obstante, conticoa sua própria concepción plu,
nuaba "La Defensa", "la mayoria
ral e integradora da sociedade
la constituye el pueblo, y este que
•"
es republicano. : . no tiene esa elascompostelá.

ticidad de conciencia que permite
militar a la vez, siquiera sea vergonzosamente, en tres partidos políticos contrarios". Polo demais, a

..

Como derradeira mostra desta visión dunha Compostela aberra e
tolerante con todos, crentes e
non crentes, José Pasín, Manuel
v.isión optimista do corpo social
Fandiño, Ezequiel Rey e outros :
c9mpostelán, alentaba a Pasín.,
a Ló ez Pol,_e_:ao5-.S$!J.lss.omp.a:e. . _c.idadáns-GGmfH"-Om-et·ides- eon-+ --- · ideários progresistas, artellaron !ñeiros na teima por xogar o panos primeiros intres do golpe mipel de representantes de todo o
litar do 18 de Xullo de 1936, un
elemento ·progresista do seu
dispositivo de vixiáncia da Cate"Santiaguiño", coa aspiración
dral, San Martiño Pinario, San
de integralo no destino comun
Francisco, San Agostiño e outras
e compartido da cidade. A conxoias da arte compostelán1 en
vivéncia, o respeito e a mútua
previsión de posíbeis depreda,
influéncia entre as diversas macións por parte dalguns exalta- :
neiras de entender Compostela,
dos. Polo tanto, e cando menos •·
asi como a democratización da
neste episódio, o padreado do
vida cidadá, eran os seus obxecSantiago ''Y Cierra España", tan · :
tivos; ou acaso a contemplación
sobado pola mítica do "nacional ~
da arte sacra non inspirou xeracatolicismo", nada tivo que V1er
• cións de hábiles operários, que
coa preservación da riqueza mo.nop por isa desatenderoti debenumental de Compostela, tal e
res solidários nas sociedades de
como interesadamente proclamaresisténcia? Seica a reiterada
ra o fanático coengo Silva Ferreiasisténcia de rexos militantes
ro. A explicación, humanizada,
obreiros aos sermóns dalguns rehai que procurala nos rexos valoputados oradores eclesiásticos,
res daqueles cidadáns, nos que o
como o Padre Manterola, na
agarimo pola sua cidade natal foi
Catedral, non deu como paraparella coas arelas de redención
dóxico resultado elocuentes tribunos proletários, tales como o
para cos seus semellantes. •
···········································$···· ······················ .•"
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Edifícios eclesiásticos de Compostela
serán abertos ao público
A capela Real ou a colexiata de Sar poderian ser visitados en breve
defender o texto, subliñaba que
en concreto San Martiño Pinário, até o de agora, só podia ser
visitado con motivo de algunha exposición de carácter temporal ou cando o Arcebispado
daba o seu permiso para "celebrar vodas e non sabemos se algunha outra cerimónia relixiosa". Outro tanto acontece coa
Capela Real de Santiago, que
segundo a administración e tá
pechada mentre non rematen
a obras de restauración, ou
con San Domingos de Bonaval.

-0- PAULA CASTRO

'!'"

Edifícios de titulariedade
eclesiástica como San Martiño Pinário, a Capela Real da
Catedral de Santiago ou San
Domingos de Bonaval poderi~n quedar abertos ao público, logo de rematar o Ano
Xacobeo, ao aprobar, o Parla- mento de Galiza, unha proposición non de .lei apresentada
polo BNG na que se demanda
a sua "visitabilidade". A
abertura <lestes monumentos
histórico-artísticos viña sendo
demandada por numerosos colectivos de carácter político, social e cultural non só de Compostela senón a nível galego.

Mália ser a administra<;::ión pública quen custeou as obras de
restauración de edifícios, como
San Martiño Pinário, modelo
da arquitectura barroca galega,
e quen apoia economicamente
á-igrexa católica para o mantimen to -de moitos dos monumentos históricos e artísticos
da cidade de Santiago de Compostela, estes permanecian pechados fora do tempo das peregr in ac ións ou mentres non
acollian nengunha .exposición

O pacto acadado no parlamento inclue tamén o compromiso
de chegar a acordos co concello de Santiago a respeiro de
aqueles monumentos que dependan del e a proTQoción, en
colaboración con estas institucións máis co Consórcio de
Santiago e con cantos organismos estean implicados, dun
programa turístico-cultural que
inclua a visita de todos os monumentos.
A. PANA.RO

Panteón Real na Catedral de Santiago.

como aquela famosa "Galiza no
Tempo".
En numerosas ocasións deman-

dárase da Xunta o compromiso
de convir coas autoridades eclesiásticas a abertura <lestes edifícios ao público, sen chegar a

acadar un acorde. Sen embargo,
o pasado Xoves 16 de Setembro,
a Comisión de Cultura do Parlamento aprobaba unha Proposición non de Lei apresentada polo BNG, pola que o lexislativo
comprometíase a instar á Xunta
para que esta chegara a un compromiso coa institución relixiosa
para a "abertura definitiva e a
garantía de visitabilidade de San
Martiño Pinário, da Capela Real
de Santiago de Compostela e
doutras igrexas e monumentos"
da capital galega.
A deputada nacionalista, Pilar
Garcia Negro, encarregada de

Entre outros, formarían parte
dese programa a catedral, Pinário, Bonaval, a Colexiata de Sar,
ou As Mercedárias e consistiría
nunha campaña propagandística
e a venda de bonos "como adoitan facer en tantas outras cidades do mundo'', sinala a parlamentária nacionalista.
Ademais, aproveitando as celeb ració ns do Xacobeo 99 e, o
ano próximo, da Capital Europea da Cultura do ano 2000,
demandarase a "de cla ificación" de moitos do monumentos composteláns, emblemáticos polo seu valor histórico, artístico, cultural e ocial. •
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AS CAMPÁS DE BASTAVALES
Campanas de Bastavales,
Cando vos oio tocar,
· Mórrome de soidaJes.
Xa hai anos que as campás de Bastavales que
cantou Rosalia non soan, xa non son as que
están no campanário. Son outras as que repenican, porque aquelas foron cambiadas polos
viciños xa que o seu tanxido non tiña para
eles a calidade que se merecían en relación á
sua categoría como comunidade parroquial.
Sabemos que a campá funciona como un símbolo de identidade parroquial, elas ritualizan
os momentos trascendentais da vida do indivíduo como integrante da comunidade, coma
son o nascimento ou a marte, é dicer, o aporte
ou perda para o grupo. Por iso, as suas badaladas debian escoitarse en todo o território parroquial con claridade e sobrepasalo para mostrar aos viciños a nosa preséncia, a nosa existéncia. De ai ese empeño en erguer torres que
medran e sobresaen na paisaxe para colocar
nelas as campás. O campanário actuaba como
referente simbólico da comunidade parroquial
e tiña que destacar tanto na paisaxe xeográfica como simbólica. Pola contra, os santuários
posuen, case todos, pequenas espadanas xa
que non tiñan esa necesidade vital de rivalizar
cos viciños e marcar un território, o "noso" território, o espácio no que nos interrrelacionamos e que dá seguridade porque, desde aqui, é
posíbel a previsión de comportamentos.

COLUNS

(*)

actuación,
un cámbio de
campás en
Bastavales debe
ser algo no que
se involucren,
cando menos,
o concello
no que están
asentadas e
o govemo
galega"

o que pasou coas campás de Bastavales que
cantou Rosalia a comezos <leste século e cara
os anos trinta, cando se colocou outra nova. E
agora neste verán chegan novas de que os viciños volven querer cambiar as campás para
que soen mellor.

que forma parte dese universo simbólico no
que se desenvolve a nosa vida e nese contexto ten un significado para todos os galegas e
galegas, a todos nos din algo e cando escoitarb.os o nome de Bastavales imediataménte o
asociamos· coas campás e con Rosalia.

O nascimento de Bastavales como símbolo débese, indiscutibelmente, á poesia e a categoria
de Rosalia e non ao feíto das próprias campás.
Pero se Rosalia escrebeu este poema foi porque
o tanxido daquelas campás forrÍlaban parte do
seu mundo vivencia!, o seu repenique marcaba
ritualmente momentos da vida da cantora, polo
que este poema é moito roáis que unha simples
ficción literária.

Se estamos dacordo nisto debemos amasar a
nosa preocupación polo que pase no seu entorno e polo que pode pasar coa transmisión
deste ben cultural. Non nos preocupa que os
viciños queiran cambialas xa que entendemos
que iso é algo léxico dentro das necesidades
de fortalecer os seus lazos de identidade. O
que nos preocupa é o feito de que unha nova
actuación nese entorno emblemático para os
galegas mereza o total abandono por todas as
administracións e teña que ser, unha vez roáis
a sociedade civil, neste caso a comunidade
parroquial, a que tome a iniciativa. É a administración autonómica a encargada da preservación e transmisión do noso património cultural e, polo tanto, tiña que ter actuado neste
caso, xa que a importáncia do ben cultural o
merece.

Materialmente as campás son outras, pero o
va1or cultural non está encerrado na forma
material, senón no valor simbólico que ese
obxecto desprende. Afortunadamente estamos ante un feíto que se move no campo siml;:lólico, onde o importante non é o elemento
material asociado ao feíto, senón o valor cultural derivado da criación literária, aceitado
plenamente e feíto de seu pola sociedade galega. Se Bastavales é coñecído e identificado
polos galegas é, sen dúbida algunha, porque
foi cantado por Rosalia.
Estamos <liante de algo que podemos e debemos definir como parte do património cultural galega, algo que é ·un ben colectivo, que
nos pertence a todos, peró principalmente aos
que manteñen unha relación roáis directa e
próxima con este elemento e para quen .de
verdade é un motivo de identidade. Polo tanto, o simbolismo das campás de Bastavales é
un património cultural noso porque unha sociedade, a galega, fai uso delas para realizar as
suas aspiracións, para expresar gozos e penas,
para enfrentar os seus problemas e as suas ánsias, etc. Se estamos dacordo en que son património cultural ternos que concordar que
son algo que pertence a todos os galegos, non
no senso xurídico de propriedade, senón por-

N unha sociedad e normalizada e consciente do
seu património haberia interese por gardar e
conservar unhas campás que foron as criadoras
de todo un símbolo e referente para a nosa sociedade, capaz de trascender en moito os lindes da nosa realidade xeográfica, gracias á
axuda dos versos de Rosalia. Pero sabemos que
a norma era que se unha campá xa non servia
substituíase por outra, pero no acordo ao que
se achegaba co facedor de campás tratábase
sempre de que este se fixera cargo da vella para volver fundila noutra nova e asi os viciños
abaratar o coste da que querían facer. Isto foi

A indiferéncia das administracións responsábeis abriga á sociedade civil a vixiar e ocupar
aqueles elementos que consideramos importantes para a permanéncia da nosa identidade diferenciada. Unha actuación, un cámbio
de campás en Bastavales debe ser algo no que
se involucren, cando menos, o concello no
que están asentadas e o govemo galega. É
que Brión ten outro referente roáis importante que o identifique a nível galega ou universal? Por que estas administracións non tratan
de fomentar e potenciar este referente simbólico empezando por sinalar e informar de
todo o seu proceso de criación e posterior
evolución, da sua vinculación coa vida de
Rosalia, pero tamén da sua importáncia como símbolo parroquial.•
(*) Colectivo de Cidadáns
para reflexionar sobre o Patrimonio Cultural.

LOIS DIÉGUEZ

Escalada a Gradefes
Pasaran os viaxeir as chairas do
ri Cueza ment d de pombais.
Construcións de barro son, rectangular , r matad n cum
por graci
pinácul que os elevan. Xa pichóns non son parte
da alimentación, i to vai-nas
deixando na rufna. D pois do relaxante bañ n río Cea, os viaxeiro egu n a cruzar a chaira por
camiñ qu fi ron calzada dos r°'
manos ou paso principal fixado
pola história. Lembran-no os topónimos de vitas e aldeas: Calzada
del Coto, Bercianos del Real Camino ou Burgo Ranero, onde a
pequena lagoa estoupa en reflexos
e croares dos verdes animaliños.
A imensidade plana é máis dura
que nos séculas medievais, pois
daquela ainda se podían acoller os
peregrinos á sombra de xaras e carrasquedos. Aparecen os outeiros
e as barranqueiras por Mansilla de
las Mulas onde os viaxeiros abandonan o Camifio para se achegar
a San Miguel de Escalada, a igrexa mozárabe do século X. Está ela
agachada nun alto da serra, brillan te ao sol tardio e pechada.
Que mal lles senta isto aos viaxeiros. Non se decataran de que era
luns, asi que se poñen a estudar os
textos das lápidas das sepulturas
espalladas polo muro defendido
'--------

ran críticas converteron-no en
louvanzas, que asi somos os homes, e as mulleres, non vaian elas
quedar outra vez silenciadas.

por un cuberto de arcos de ferradura. Foron os mozárabes mestres
destes arcos refinados e mais da
xeometria. San Miguel de Escalada é un bon exemplo. As colunas
e capiteis reflecten no seu ser
marmóreo. Nas ménsulas ondeadas do tellado gravaron-se unha
sucesión de símbolos pre-históricos representando o sol e o movimento: trisqueis, rosáceas, circos ...
As xanelas caladas debuxan figuras de luz. Volverán os viaxeiros
un día para ver as ábsides do interior, tres, en ferradura tamén, que
polo exterior volven ao simples
rectángulo. Agora, como se in-

------------------ -- ------ ------------------- --

conscientemente tentasen esgotar
o tempo gardado para a visita de
todo o monumento Paco le-lles a
história de san Gonzalo, que foi
santo desta terra e aqui estivo soterrado até que o seu carpo desapareceu misteriosamente. Cantan
que de5aparecia tamén en vida do
mosteiro que daquela había e os
frades, mal pensados eles, coidando que ia de mozas o libertino, vixiaron-no, mais cando viran que
para atravesar o rio extendia o hábito sobre as augas e pasaba nel
como se fose unha barca, arrepend eron-se dos seus maus pensamentos. Daquela, o que antes fo-

Segue a· estrada-monte arriba, en- ..
lazando repetidamente con outras
principais até acadar Gradefes, de
orixinal topónimo. A arañeira de
camiños desorienta-os unha miga.
A vila é grand~ e movi9a de xente. Cando xa coidan que non poden ver Santa Maria a Real, un
home .que escoita as suas queixas
di-lles que a porta que comunica
co xardin da igrexa, ainda que o
pareza, non está pechada. Dá o sol
de cheo na ábside. A impresión ao
ver a xirola e as grandes colunas e pilastras que sosteñen os arcos es- .
tilizados é deslumbrante, e axuda a
iso, curiosamente, a própria nudez
e sinxeleza do monumento 'cisterciense. En Santa Maria a Real debeu-se enterrar meio mundo en
curiosos sartegos e os canteiros
deqrnron símbolos de chaves que
levan a abrir os segredos do templo. Pero cales son? Só Saef o saberia. Apenas se poden ver as ábsides pola parte exterior, pero adiviña-se a maravilla. Da igrexa primitiva semente queda a cabe~eira,
ou quizá xa de princípio non proxectaron as naves. Agora, o cru-

ceiro une-se con outra zona preparada para as monxas de clausura.
''Nestas terras todas son monxas".
Non o di o narrador, que quede
iso claro, senón Xúlia.
Xusto cadrou o tempo da visita
co que quedaba de luz. Cando se
meten na· cantina ateigada da
xente que ven dos labores do"
campo xa é noite e falan de non
parar en León e seguir camiño.
Non teñen os viaxeiros debezo ·
por esta cidade, e están cansos,
hai que entendé-lo, e xa pensan
con nostálxia nas suas terras de
Viveiro e Lugo. Acaso a morriña
sexa un vício dos galegas, ou·a
comodidade, quen sabe, que nestes tempos todo se confunde.
Mais cando se meten no coche,
unha luz vermello intenso case
os cega. Saef, como se estivese
nun trono de ouro brilla de sabedoria. Ten a pel suave, limpa, renovada en escamas de cristal.
"Mudo u a camisa", di Branca
ch.ea de alegria e de surpresa, e a
serpe, moi orgullosa ela, contesta: "parto_doroso foi, pero xa teño forzas para outros cincocentos
anos. Iremos a León, ignorantes,
a ver a tumba do voso rei martirizado, don Garcia. Sen min non
poderíades ~dar polo mundo".•
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A pluma salvadora do cosmopolitismo

<'

Landeira Yrago, no prólogo a9s
meus Primeiros anacos santiagueses, lembra que istos foran "escritos a man, cunha estilográfica
ConKljp. do ano 1 8 que deixa a
.salvo o cosmopolitismo no medio de certa cominería". E agora,
niste final do verao no que cambia de pluma a ave mariña, coa
que o ·cronista se confunde na
Pena Romana, onde aniñan as
gaivotas; remembro onde, cando
e a quén éomprei aquela ConKlin salvadora do cosmopolitismo na Compostela dos últimos
anos cuarenta, asegún decía o finado e cultísimo Landeira.

a

rreu nos cantís de Lache, tras os cuarteis da
xión e do reximento de
mouros e cristiáns no que militabamos; mentres observábamos o
paso dun enorme comboio nor;
teamericano, ou británico, a
pouca distancia da costa marroquina. Unha serie de trasatlánticos, escoltados por navios de
guery:a, case ocultaban a liña do
horizonte oceánico, navegando
en preta e inacabábel ringleira.
Portaban a potencia humana e
material que o mundo libre esperaba con ansia que se volcara en

Europa, para extirpar o nazismo.

M

arrozos, o carteiro do ñoso
reximento de cabaleria,
máiS 'ou- ménós motorizado, formado por mauros e cristiáns, fora bó discípulo na escola
da súa aldea epónima, de Fernando Barcia; o mestre que presidía aos socialistas de Santiago,
e que coa lóxica brutal do poder
faccioso, foi fusilado en canto se
armou a de Dios es Cristo. Quizais pola educación recibida,
Manuel López Iglesias, era todo
11n experto en política internacional, pois aproveitara moi ben
as leccións de xeografía e historia do sacrificado escolante de
Marrazos, para seguir día a día o
desenrolo da lI Guerra Mundial.
Conforme o costume cuarteleiro, levaba como alcume, o fornido carteiro, o nome da súa aldea. Por ·iso hei dicir que Marrazos especulaba conmigo
aquela tarde acerca do lugar onde se desplegaría tan irnensa
forza; a que v~íamos avanzar
pola costa de Africa, seguindo
unha rota que nos era rnoi familiar, xa que os eomboios en ta;.
les. días viñan ser un grandioso

espectáculo case c.o tián, que daquela non puiden descreber.
Posto que desde que me confiscara a rniña pluma Parker, ao
día seguinte de finalizar a Guerra PluscuanCivil, na Carreira
de San Jerónimo, un cabo -con
galóns verdes- de Cazadores, eu
non volvera escribir, nen siquera unha cuartilla. Carecía, desde aquela ·nefasta xomada, do
instrumento indispensábel para
narrar canto ia contecendo ao
meu redor ou vía de lonxe.

C

omo aquel cornboio atlántico que Epifanio, o inefábel brigada de cociña, supuña que estabá constituido por
barcos pesqueiros, os cales terían
que descargar a pescada e as sardiñas no porto de Larache. De
ahí a súa desilusión cando, a seguinte mañá, o cabo da compra
comunicoulle que na praza nen
sequera había á venda unha cesta de xurelos que poidera nutrir
o rancho dos soldados cristiáns
de Cabalería; dado que os mauros xantaban pola súa conta.
Era para ·contar, anque esperase
cincuenta anos para facelo ho-

xe. E iso que desde aquela tarde
do comboio sen sardiñas, xa
contei con luma para.J2re naquear. Pois foic ando Marrazos
me vendeu, por cinco pesos , a
sua vella Conl\lin. Xa que aquela mesma mañá mercara, no zoco, a un mercader bengalí, outra
estilográfica noviña do trinque,
e de marca, se cadra, falsificada.

C

oa ConKlin, o bó carteiro,

Manuel López Iglesias,
natural de Marrazos, cerquiña de Santiago, comunicárame o seu interés pala política
internacional, que á miña vez
transrnitira, un par de anos antes, en Zaragoza, a un xovencísimo alférez provisional, natural
de Lérez, chamado Manuel
Blanco Tobfo; con quen coincidín nunha pensión e ao que
desviei da súa temprana vocación poética e filosófica, cara
unha especialidade xomalística
na que alcanzaría o cume.

Na cal continuei interesándome
bastante tempo, mentres escribí n coa pluma salvadora do
cosmopolitismo. Que me durou
vinte anos, malia estar esgallada,
e atada con cordel e aramio.+

FRANCISCO

San Froilán .tiña as <lúas cousas
imprescindibles nun líder: o aprecio do pobo e a estima dos superiores. Polo demais, segundo algunhas crónicas, nin sequera era
cura, pero predicaba tan ben que
os paisanos quedaban prendados
das súas palabras, e· seguíano como se fose un trobador de moda.

._ 1

Froilán, fronte aos restos do seu
fiel compañeiro e vendo os libros da doutrina espallados polo
chari, sentiu unha enorme xenreira, e, daquela, foi á procura
da fera para recriminala:

'J

-¿Non ves o que fixeches insensato? Deixáchesrne sen o
meu axudante para levar estes
libros. Así, pois que me privaches del, vas ti, de agora en

-Mandounos El-Rei, que desexa nomealo bispo de León.

f

roilán, que n on pretendía as
glorias de ningún ascenso
nin complicacións da política, nun exceso de humildade
corneteu, naquel intre, o único
pecado coñecido da súa santa
vida: rnentiu.
diante, a cargar coas alforxas.
E así foi, desde aquel día, o lobo
cargou cos libros e acornpañou
ªº santo alí por onde el fose a
predicar.

T

~l era a fama do bo Froilán,
que a xente seguía· acudindo
a escoitalo a pesar do lobo.
. E un día, o rnesmfsirno rei Alfonso III, mandoulle recado para
ter unha entrevista con el: o rei
quería que o famoso Froilán
fundase uns mosteiros. (¿Para
ter a aquela marea de siareiros
controlados? Posibelmente).

Foi tal o éxito das fundacións,
que ao pouco tempo xuntáronselle centos de persoas que aspiraban a levar esa -vida doce e
contemplativa que el predicaba.

P

ero o bo do santo, a quen
non lle ía nada iso de ser
dirixente de despacho,
púxose de porteiro dun dos seus
cenobios. Un posto tranquilo,
onde podía falar cos viaxeiros,
intercambiar pareceres e abrir e
pechar portas segundo lle con- ·
viñese.
A súa fama ía en aumento, e

Estou lendo un libro que me truxen dunha viaxe a C uba que se titula Cecilia Valdés, unha especie de
Madame Bovary da illa.

Que recomenda ler?
Cada quen ten que ler o que ll e
apetece, a mensaxe seria que hai
q ue ler. En todo caso, coido que
Cunqueiro é un grande descoñeci~
do no pafs e está á altura dos escritores universais.

VIDAL

Valorad as todas as posibilidades, o rei mandou a uns emisarios para pedirlle que aceitase o
cargo, e estes foron ata o seu
convento n a súa procura, sen
saber que o home impo rtante
que buscaban era o mesrnfsimo
porteiro, o cal, mantendo o seu
anonimato, pergun toulles para
que o querían.

A

'Facer un álbum
de banda deseñada é
unha loucura'

Despois de vinte anos no mundo
do debuxo, Cita na Habana é o
seu primeiro proxecto per soal en
forma de álbum.

cando quedou vacante a sé de
León, os fregueses da diócese
pedíronlle ao rei que nomease
hispo da cidade ao lugués.

o home falle iso da vida
contemplativa, e contentábase con ben pouco, simplemente quería unha choupana
. onde meditar tranquilo; pero tarnén lle gustaba expoñer en público o seu modo de entender o
mundo. E así, cando lle acordaba, deixaba o acubillo onde moraba e, na compaña dun burriño, sobre o que cargaba os seus
libros, dedicábase a percorrer as
aldeas, como vulgar feirante, para reformar os malos costurnes.
Cóntase que nunha ocasión,
cando ía por un solitario e
montesío lugar, saíulle ao camiño un lobo farnento, que nun
descoido do santo, botouseao
manso animal e devorouno.

A.

FranJaraba

-Pois non ides poder velo,
porque ese freire saíu e non volverá ata dentro de tres ou catro .
meses.
Cando os emisarios, de volta
diante do rei, lle contaron o sucedido, este, mandounos volver:
-Traédeme a ese porteiro
mentíreiro para aquí aínda ·que
sexa arrastro .
E daquela a Froilán non lle quedou máis remedio que ser hispo
de León.+
-

Este álbum é unha loucura persoal,
unha aventura que me levou dous
anos rematar. Pódomo permitir porque o rneu traballo como profesor
deixame tempo libre para debuxar,
pero tarnén cerro que durante os últimos doce meses non puiden facer
ilustración, que é a miña ocupación.
N engun rapaz novo adica dous anos
a realizar un álbum de banda deseñada porque, entre outras cuestións,
hai que comer durante o tempo que
están adicando a ese proxecto e
álbumes non son rendábeis. Os rapaces novos fu.n histórias curtas.

Que história conta Cita na Habana?
A que protagoniza un bohemio, un
estudante golfo de hai cen anos que
se alista voluntario á Guerra de Cuba cando todos devecian por ter as
duas mil pesetas que custaba librarse
de ir. El faino para seguir os pasos
dunha muller da que está namorado.
Este é o punto de partida.

A sua traxectória fixoo merece ..
dor do Prémio Ourense de Banda
Deseñada. Que significa vinte
anos despois do grupo Xofre, con
Miguelanxo Prado e Xan López?
Cando rno notificaron, sentiune
moi honrado porque as xomadas de
Ourense levan anos senda o único
referente para a banda deseñada galega, até que Prado promoveu hai
dous anos o salón da Coruña. Cando faciamos fanzines corno Xofre,
non nos decatabamos de que un disco grá.vase en tres semanas e un alburn ocupa como mínimo un ano da
vida do autor. Despois, as circunstáncias obrigan a sairse pola tanxente, corno ilustrador, profesor ou deseñador, para poder sobrevivir.+
Debuxante. Pontevedra (1957).
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O Trinque

Fraga en coiros
Jorge Vestrynge, ex secretário
xeral do PP (antes AP), relata
na sua biografía Memorias de un
maldito (Grijalbo, 1999), a auténtica xénese da direita e enche
de claves para coñecer ao lobo

con pelica de año que algun ainda quer ~er en Fraga. Demoledor
relato ideal para militantes e dirixentes do PP en cita precongresual, e para engaiolados pola
[aciana galega de Fraga. t

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS •
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•CINEMA

do coñecido humorista e pintor Xaquin Marin.

CICLO FRANCÉS
No Centro Galega de Artes
da lmaxe continua o ciclo
francés, en versión orixinal
con subtítulos en castelán,
co seguinte contido: o Xoves
23 e Sábado 25 Un air de fa·
mille (Como nas mellares
famílias) de Cédric ~pisch
(1996); o Martes 28 e Mércores 29 Y aura-t-il de la

neige a Noé1? (Nevará no
Nada!?) de Sandrinne Veisset (1996); e o Xoves 30 remata con L'autre cote de a
mer (A outra ribeira do
mar) de Dominique Cabrera (1997). O Venres 24,
dentro da habitual sección
Produción galega proxectarase
Se o sei non veño (ero meu
própri.o enterro) de Manuel
Gómez (1999). As sesións
son ás 20, 15 h. non sendo o
Sábado que son ás 18,30.

Fe:rrol

sobre
Gregório

FerTO,

O Barco
• EXPOSICIÓNS
VALDEARTE

fan na
Fundación
aarrié da
CORUÑA.
Na i.m axe,

As obras dos artistas de

Valdearte poden ser contempladas na Casa Grande
de Vil6ria.

Virxe

DoloroMJ.

CRISTINA FERNÁNDEZ

Mostra a sua obra, até odia
25, na sala das~ do Sul.

T AUROMÁQUlA:
TOUROS E TOUREIROS
lnaugúrase iste Xoves 23 e
permanecerá até o 31 de
Outubro na Sala de Exposicións da Fundación Cai:xa

Galicia.

o
• EXPOSICIÓNS

TAUROMÁQUIA E
PROVÉRBIOS
De Goya, inaugurouse o
Mércores 29 no Centro
Multifuncional da Caixavigo e Ourense e permanecerá até o 17 de Outubro.

Chantada
• EXPOSICIÓNS
XOSÉ

L. FDEZ.

VENCE

Colga oo seus óleos na Casa
lle Culr:ura até finais de mes.

A Coruña
• EXPOSICIÓNS
ÜREGÓRIO FERRO
Gregório Ferro Requeixo
(1742 - 1812), naceu a catón do Pico Sacro, perta
de Compostela. Pasou como servinte polo Mosteiro
de S. Martiño Pinário e
acabou en Madrid na recén criada Académia de
Belas Artes de San Fernando onde é influido polo
seu paisano Felipe Castro,
polo italiano ·conrado
Giaquinto, pero sobretodo,
polo checoslovaco Anto-

\.-:.

V BIENAL
INTERNACIONAL
DE GRAVADO

auto-organizafom em defe·
sa da cultura. A experiencia de Zenbat-<]ara en Euskal ,Herria , ás 20 h., por José Angel lragaria, seguida do
concerto de folc basco a cargo de Josu Zabala, ás 22 h.
Ademais da expooición "Um
ano de Artábria", do 28 deste mes ao l do vindeiro, celebran o Campeonato de Matraquillo a partir das 20 h.

Afonso.

Rurn M. ANDERSON

ANTÓN PATIÑO
O pintor monfortino, membro fundador de "Atlántica",
presenta na Est.ación Marítima unha exposición, baixo o
título de lmaxes Líquidas.
Recolle traballos doo últimoo
cinco anos e permite oferecer unha panorámica da sua
evolución criadora. A mostra recolle catre grandes cadros adicadoo ao poeta Lois
Pereiro cando a sua marte e
tamén unha montaxe feíta
adrede para esta ocasión titulada Chúvia oblícua. O catálogo leva un texto de Manuel Rivas, un estudo teórico da historiadora de arte
Aurora Garcia e un poema
inédito de Xavier Seoane
adicado a Antón Patiño.

A DEUSA ATLÁNTICA

É unha mostra fotográfica
da autoria de Xosé Luís
Vázquez• Iglesias que podemos ollar na sala de exposicións da Estación Marítima.

Artesania..e.-Desef.ig M..Gali-

vantamento miUtar e re•
pressom em Ferrol, a cargo
de Bernardo Máiz, o Xoves
23 ás 20,30; ou a charlaconcerto do Venres 24, A

• FOTOGRAFIA

Placas recollidas na Galiza
entre 1924-1926 durante a
· viaxe que realizou esta
americana, na Sala de Exposicións do Centro Cultu-

ral Torrente Ballester.

·

A Fonsagrada
• EXPOSICIÓNS

0

PASADO VIVE

O pasado vive no presente, é a
frase que tenta resumir o espírito da exposición colectiva do Museu da Fonsagrada.
. Esculturas de Mónica e lnácio Basallo, Luís Borrajo,
Manuel Patinha, Manolo
Paz, Paco Pestana, Álvaro
de la Vega e Fernando Villapol. Até o 30 de Setembro. De Martes a V enr~ (12
a 14 h. e 17 a 19 h.) e Sábados e Domingos de 12 a 14.

PABLOÜRZA

• EXPOSICIÓNS

A pintura de Orza está exposta na Biblioteca Pública

XA.QUIN MARIN.

González Garcés.

A Casa do Mar acolle a obra
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O Clube de Arte e Música
Clavicénbalo adica este mes
de Setembro a toda a xente

Exposición de cerámicas,
organizada polo Centro de

Continua celebrando a Fundafom Artábria o seu primeiro aniversário cunha série de
aCtos coma a conferéncia,
derradeira das xomadas ''Ferrol na história", 1936, le-

Poderase contemplar até o
24 de Outubro no Quiosco

Con carácter internacional,

CLAVICÉMBALO

PÉREZ PORTO

ANIVERSÁRIO
DEARTÁBRIA

nio Rafael Mengs . Ao
coincidir con tales mestres
e con outro xénio coma
Francisco de Goya fixo que
o seu traballo, de absoluta
corrección, ficaran no
calroscuro. Na Fundación
Barrié.

SEMANA DE
CINEMA DE AUTOR

•MÚSICA

que loita pola música. Deste
xeito, o Xoves 23 temas ·ao
grupo A Reviravolta, que
-~~rger ~~o da tradición
.rentan inríováf'"íllésrurando ·música .de rau;-o Venres 24 ··
será o trio de FHA (El fabuloso hombre de Atapuerca) os
que poñan o seu rock para
animar a noite; o Sábado 25,
continuan con rock, pero
des ta volta con W eed; o
Luns 27 mudamos para popfusión con Turna (ex Lu.z de
Sombra) que presentan o seu
Antón Patiño
primeiro CD de saída próximóstranos
ma; para o Martes 28 contan
a sua obra
na Estación
con Zootropo (fonky-tropky
Marítimo
é como Lle chaman eles á sua
da Coruña.
músic_g, mestura de funky,
Áesquerda,
blues rock, ... ); o Mércores 29
a sua obra
toma o relevo Múndanal, teRostro,
loneiros de Pedro Guerra, o
(1994).
seu é un cóctel musical; para
chegar-ae-Fin de-Fes-m-rtt1--~~-
que participarán todos os
grupos que estiveron nesta
segunda recolleita. Os concertos son ás 23 h .

• EXPOSICIÓNS

• CONFERÉNCIAS

Ainda ternos
tempo de
visitar a
rnosh"a que,

•CINEMA

comezou o Sábado 18 e
chega ao Domingo 26. Ce. lébrase nos locais do Cine--rna ...y e'lma;-Gaim Galicia,,_e
- no Auditório Gustav0 Freire.

cia, na Sala de Exposicións

Capela de Santa Marta.
Aberta até o 24 de Outubro.

COLECTIVA
DE EsCULTURA
Esculturas de Valmaseda,
Pazo, Díaz e Caxigueiro,

,..,. -
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na Capela de Sta. Maria.
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• EXPOSICIÓNS
GALEGOSNA
REVOLUCIÓN CUBANA
Organizada pola CIG e até
o 20 Ourubro, na Casa da
Cultura, podemo~ vLsitar
._ - ~st? in_¡:e¡esante. mostra.

Ourense
• EXPOSICIÓNS
COLECTIVA NA VISOL
Até finais de mes, a galeria
Visol mostra as obras de
Barreiro, Bautista, Con·
suelo Mencheta, Estela
Rigaud e Yillamil.

M.

CHAMOSO LAMAS

No Museu Arqueolóxico, po·
demos contemplar a exposición, até o 5 de Outubro,
adicada a Manuel Chamoso
de libros e fotografias.
MINGOS TEIXEIRA
Inaugura mostra no Ateneo este Venres 24 ás

20,30 h.
.,

-

.~Aprende

v1ver mellor

:......___..... ...._

~a

editores no diploma de atribucións. A
cirimónia de entrega do prémio será
durante a Feira do Libro Infantil de Bolonia (Itália) no 2001. Comisión Española da UNESCO, Escala Diplomática,
Paseo de Juan XXlll 5 Madrid 28040.
Telf (34-91) 533 96 39 / (34-91) 554
35 16; fax (34-91) 535 14 33; telex
·- 49924; dirección -telegráfica H!PAUNESCO MA:[')Rffl.~
-"'·~~
~
·
·
SAFARI FOTOGRÁFICO
NOSANCARES

PRÉMIO ÜNESCO DE LITERATURA

N

....

Ciclo de conferéncias impartido polos psicólogos Mário Salvador Fernández e Est·
her Viña.Gundin, organizado pola Funda·
:._ ci6n Caixa:Galicia, e nas que se fa¡ unha
reflexión sobre a adolescéncia, a necesidade de deseiuolo da persoa nesta etapa, a
construción da autoestima e o estrés e for, ma ,de contr~lalo. Forma parte dun ciclo
multidis~iplinar xunto cos que se adicarán
á Anoréx.ia e á Bulímia e ao Parkison.
Deste xeito, o Luns 27 de Setembro, ternos en ÜURENSE a conferéncia titulada
''Estrés persoal e profisional: como con·
trolalo"; ese mesmo'dia pero en SANTIA·
GO "A idade do pavo: cando os fillos tornan en problemáticos"; o Mércores 29 en
VIGO de novo ''Estrés persoal e frofisional: como controlalo". En vindeiras datas
continuará por outras cidades. •

ROMANTICISMO INGLÉS
. Na Aula de Cultura de Cai. xavigo e Ourense, exposi·
ción de pintura romántica
inglesa até o 3 de Outubro.
PARDIÑAS
Tallas de madeira no Café
Bohemio. Até finais de Se·
te.mbro.
ARTisrAS CAMIÑANTFS
Mostra artellada polo Xa·
cobeo 99, abre no Albergue
de San Francisco até o 23 de
Decembro.
•TEATRO
ÜBRAS COMPLETAS
DE SHAKESPEARE
Con Javier Gurruchaga, Josu Ormaetxe e Fernando
Albizu, o 23 e 24, Xoves e
Venres, no Teatro_Principal.

Con carácter bienal, quer distinguir as
publicacións infantis e xuvenis que
mellor representaran os principios e
ideais da toleráncia e a paz, favorecendo· a comprensión mútua basada
no respeito a outros povos e á sua cultura. As obras poden ser novelas, vo~
lume de contos ou lib.x.o . ilustrados,
·- aistiñg1,líndosé'<l~a;-~a-tegorias: para
nenos de até 12 anos e para mozos de
13 a 18. Aceptaranse só obras publicadas durante o periodo 1998-1999 e
as candidaturas están abertas até o 31
de Xaneiro do 2000. A convocatória
está reservada aos editores (e non aos
autores), podendo presentar unha
obra por categoria, é dicer duas obras
máximo, a través da Comisión Nacional da UNESCO do país respeitivo.
Os títulos apresentados deberán
acompañarse dun resume en inglés ou
francés e deberanse enviar tres exemplares de cada libro. O autor do libro
gañador recibirá, en cada categoria,
8.000 dólares USA; e citaranse aos

por Gina Piccirilli, o Teatro da Lua presenta esta
obra no Teatro Principal o
Martes e Mércores, 28 e 29
respeitivamente.

•MÚSICA

Teatro Principal. .

Ponteved.ra

De Albert Ponte, dirixida

-

montes de Ponteareas, O
Rosal, Mondariz-e Pazos de
Borbén até' que foi abatido·
-n~mQn!~ -~º Gfteiro, perro
da parróqy.ia ae..N~l~Ín!-..:.. El e o resto dos fux1dos se, h omenaxeados o Sa'bado.
ran
i5, a saída está prevista para
as 4 da tarde lo BNG de
p
l ·po ·b azos co es_cu nme~to
dunha placa comemorauva
onde apareceu morto e unha visita á e.ova na que se supón
·d
d · d' O
pasou os erra erros ias.
· gaiteiro Xocas interpretará
unha peza solene en memó- ria dos fuxidos.
0

• EXPOSICIÓNS
Expón os seus traballos no
Teatro Prmcipal, áté o 30
deste mes, de 11 a. 14 e de
17 a 21 h.

XOSÉ FDEZ. CRESPO

BATIS CAMPILLO

Expón tallas en madeira na
Casa da Torre , até o 15. de
Outubro.

Inaugura exposición na Sala Teucro o Xoves 23 ás

Ribadeo

20,30 h.
ARTE DO CíSTER NA
GALIZA E PORTUGAL
Móstra na que se combinan imaxes de edificacións
e pezas reais pertencentes á
Orde do Císter na Galiza
ou Portugal. No Museu de
Pontevedra.

Tusr SANoovAL
Case ~eio cento .de traba·
llos forman esta escolma de
pintura que podemos ollar
no Teatro Principal.

REBOIRAS
Exibe a sua obra na Sala de

• EXPOSICIÓNS

Os 0Fíc1os
Na Casa de Cultura, mostra
de fotografias sobre Oficios

tradicionais galegas .

·

Sanxenxo"· ,
• EXPOSICIÓNS
XOÁN CERVIÑO
Ocupa, coas suas pinturas e
esculturas, a galeria Pilar
Parra, até o 30 de <;)utubro.

Exposición ,de Caja Madrid.

Santiago

• FOTOGRAFIA

• EXPOSICIÓNS

EDUARDO EXPÓSITO

CGAC

Exposición no Café-Pub Alsir, até~ 30 de Setembro.

Até o 8 de Decembro poderemos ver, no Centro Gale·
go de Arte ' Contemporánea, as 35 obras do xa desaparecido Rafael Baixeras,
que pertenceu ao grupo
"Seis e catro" e, máis tarde,
ao movimento !'Atlántica'',
real izadas entre 19 7 O e
1988. Por outra banda, e
até o 31 de Outubro, permanecerá exposta a· obra da
australiana T racey Moffatt
neste mesmo centro.

CANTA CONNOSCO!

das contra o racismo e a xeno·

ÜLTIMAMENTE
NON DURMO NADA

MEMÓRJA DOS FUXIOOS

. X.L. VEIRAS

•TEATRO

fóbia, contan contos coordenados por Carlos Rafael.

•ACTOS

Manuel Fernández Fresco foi

Celebrarase no Conservató· --rió Profisional-de Música· do·
Martes 28 deste més até o
" Domingo 3 de Outubro .
Por outra banda~ o Sábado
25 e Domingo 26, ten lugar
o Festival de Corais no

CONTA CONtos
Na Casa da Xuventude, dentro do programa das Xorna-

Redondeta

ún maquis que andivo polos

TROFEO MUNDIAL .
DE ACORDEÓN

• EXPOSICIÓNS

A agrupación cultural Alexandre Bóve·
da da Coruña informa que está aberto
o prazo de inscripcións para participar
no Safari fotográfico dos Aneares a celebrar o 16 e 17, Sábado e Domingo, de
Outubro. Asimesmo comunican que
comezan os ensaios da Coral da agrupación, dirixida por Xosé Casal, aberta
a novas voces; os Obradoiros de Le·
cer, actividades extraescolares en ga·
lego para crianzas; e os Cursos de ini·
ciación e perfeizoamento de pandeireta. Información e inscripcións na se-

Espectáculo infantil do
grupo Migallas, o Sábado
25 ás 18,45, na Praza de
Sta. Maria, dentro do Plano de Animación do Centro Histórico promovido
polo concello.

de da agrupación: Linares Rivas 49,
12 • Telf/Fax 981 244 355.
CuRSOS DE BAILE
TRADICIONAL, GAITA ...
... Pandeireta, acordeón, percusión tradicional e educación musical organizado pala Asqciación Cul'tural Volta do
Agro. Prazo de inscripción até o 12 de
Outubro . Telf. de información 982
222 390 e 696 377 781.

CuRso DE PosoRAo
"EsPECIALIZACJÓN EN
ECONOMIA PEsQUEIRA

estrutura económica do sector pesqueiro: estrativo, acuícola, comercializador,
conserveiro e transformador; Regula·
ción e estrutura pesqueira comunitária;
Aspeitos contábeis de organización de
empresas e sistemas de información.
Dirixe o curso a doutora M ª Carme
García Negro contando cun amplo
abano de profesores e especialistas das
universidades galegas e españolas así
como das institucións de máis alto ran·
go pesqueiro. Máis información no telf.
981 563 100 (ext. 11 559); fax 981 561
997; correo electrónico eapitis@usc.es;
web www.usc.es/ecopesca/
ROTAS POLO CAMlÑO

O 30 de Setembro remata o prazo para
este curso que cubre, por primeira vez
na Universidade, as necesidades especí·
ficas de coñecimento e especialización
na análise económica do sector pes·
queiro. Fundamentalmente enfocado á
formación especializada, á incardina·
ción dos actores presentes na pesca cos
especialistas cos que conta a institución
universitária. Abordaranse aspeitos da

TOMÁS BARROS

SEGUNDO HÉVlA

Na Casa da Parra, mostra
antolóxica adicada á plásti·
ca de Tomás Barros (pintor,
poeta e ensaista). Máis de
trinta obras, ademais de do·
cumentos, cartas e publicacións. Até o 16 de Outubro.

lnaugurou unha mostra de
acuarelas sobre os "Cami·
ños de Santiago" o pasado
Luns 13 na lgrexa da Uni-

ARTE AFRICANA.
A TERCEIRA DIMENSIÓN
No Pazo de Bendaña, sede
d F _J_-"" Gr 11 .
a, u1u.1uuun
. X ane , mau,
gurase ~te oves 23 • as 20
.
h,-, esta interesante expos1c10n, artellada coa colaba·
ración de Cultura Africana
d M d .d C
, .
e a n . ' ons_orc to e
Concel~o de Sant1ago e a

versidade.
ANxo

L.

BARANGA

Ourensán, pintor, debuxan·
te de cómic, director e actor
de teatro, fai agora unha
unha homenaxe ao mestre
Mateu coa mostra Iconos vivos. Na Fundación Aragua·
ney até o 25 de Setembro.

STRESS.
ARTE PRODUCIÓNS

entre outras institucións.
Ademais, neste mesmo
centro, podemos contem·
plar a colección Xogo de

Obra de Montse Rego,
bolsos, xoias, cerámicas e
mobles realizados para ex·
poñer na galería Trinta .
Até o 30 de Setembro .

Suxerencias, Granel/ e Arquitectura e tamén Os Li·
bros de Artista, con pezas de
máis de setenta autores.

CAMIÑO DE
SANTIAGO VIRTUAL

Fundación Ramón Areces,

CAMIÑANTES
Depois de recorrer distintos
lugares do Estado, chega ao
Au.ditório de Ga/iza ista mos·
tra que oferece un en_contro
coa históría artística máis re·
cente. Con nomes coma
Xaime Quessada, Luís Seoane, E'ugenio F. Granell,
Maria Blanchard, F. ltuñi·
no, António Suárez,
Uslé, Ramiro Tapia ou Esteban Vicente, tamén hai ~
culturas coma as de Lejro e
Asorei, instalacións e montmces de Moro, Paloma Navare ou MI Xosé Díaz ou fotografías de Xurxo Lobato.

Jum

Unha nova forma de via·
xar polo Camiño e polo
tempo sen ter que moverse
de San Martifío Pinário .
Até o 31 de Decembro.

A asociación de Amigos do Camiño de
Santiago en Lugo abre o prazo de insscripción para facer duas rotas: o Domingo 3 de Outubro, desde a Porta de
Santiago até San Román de Retorta; e
o tamén Domingo 17 do mesmo mes,
desde os Codo de Belesar at a Praia
da Cova en Chantada. Inscripción e
información no 982 242 922. •

(1814-1816) e Los prooer·
bios ( máis coñecida p r
Disparates), estarán n ste
museu até o proximo 25
deste mes. Ademais dos
fundos habituais do centro,
tamén podemos ollar a
mostra adicada a Santiago
e os camiños de Santiago.

KUKA CEBALLOS
A libraria María Balteira
acolle unha mostra dos
seus óleos.
PABLO RA.NSA
Até o 27 de Setembro
mostra o pintor vallisoletano a sua obra na galeria José Lorenzo. Ademais pó·
dense contemplar os fun.
dos da galería que inclue
un importante número de
artistas galegos actuais.
]OHN EASTHMAN

O pub Modus Vivendi aco·
lle a obra <leste pintor, até
finais de mes.

•CINEMA
CINEMA POLÍTICO

SANTIAGO
Así se titula a mostra que
podemos contemplar, até o
31 de Decembro, no f o.:(.o de
Xelmírez, Col.éxio Fonseca e
San Paio de Antealtares. De
10 a 14 e de 16 a 19 horas.

MusEU
DO

Pavo GALEGO

As séries de gravados de
Goya La tauromaquia

Organizado polo conc llo,
este ciclo ven cel brando
desde o Luns, no Teatro Prin·
cipal, e ainda estarn s a t m·
pode ver, o Xoves 23, a (Jet
on the bus de Spike Lee, á.s
18 h.; Bulworth d Warren
Beatty ás 20,30; e ás 2,3 Z de
Constantino Costa-Grava .
O Venres, ás 18 h. ternos
Bulworth; ás 20,30 Z; e ás
23 Get on the bus. Para o
Sábado 25 ternos, ás 18 h., Z;
ás 20,30 Sostén Pereira de
Roberto Faenza; e ás 23
Bulworth. Remata o Do·
mingo con Z ás 18 e ás 23 h;
e Bulworth, ás 20,30. Prezo
da entrada 400 pta. Billeteira
aberta desde as 17 h.

•MÚSICA
ÜFÍCIO E MISA DA
VIXÍLIA DO APÓSTOL
SANTIAGO
Concerto a cargo da Schola
Gregoriana Hispana e de
membros de In ltinere
(Grupo de Cámara da Universidade de Santiago), con
motivo do simpósio A Mú-

A mo1tra
' Camiñantes,
do Auditório
, de Galiza en
SANTIAGO,

oferece
un encontra
coa história
artí1tica
máis
recente.
Áesquerda,
Oferenda a
San Ramón,
de Asorei.

sica na época do Mestre Mateo: O códice Calixtino e o
seu tempo, organizado pola
Fundación Barrié, o Xoves
23 ás 20 horas na Capela
Real do Hostal dos Reis Católicos. Ofíco e Misa da vixí·
lia do Apóstol Santiago (s.
XII) é un intento _globalizar
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dar de enriquecer os aspectos do culto compostelán
encargado polo arzobispo
Xelmírez antes da sua marte. Os cinco libros que a
compoñen non son senón
un referente ao Apóstol e
ao entorno da peregrinación a Santiago cunha música monódica e polifónica.
O Grupo Schola Gregoriana
Hispana, fo¡ fundado en
1984 por Javier Lara coa finalidade de dar a coñecer o
tesauro do repetório hispánico, mozárabe, gregoriano
e primeiras polifonias. Son
directores do concerto,
Carlos Villanueva e Javier
Lara, e solistas, ademais de

J. Lara, SegundoJit:néneze

Valga
• EXPOSICIÓNS

Os CAPRICHOS
DEGOYA
Desde o Venres 24 e até o
13 de Outubro, estarán expostos na Casa da Cultura.

Vi.go
• EXPOSICIÓNS
TUTANKHAMON,
IMAXES DUN TESOURO
BAIXO O DESERTO

Eduardo de la Fuente.
MÚSICA CLÁSICA E
DO CARIBE
Todos dos os Luns deste
mes, de 21 a 23 horas, na
terraza do Pazo de Bendaña, e dentro da Programación do Museu GraneU, ciclo de música popular cubana e caribeña, con Maria Vinem e o grupo MaLaika. Ademais os Mércores programan o ciclo de
Grandes Compositores da
música clásica.

Producida polo Museu Egipci de Barcelona e a Fundación Arqueolóxica Coles,
coa colaboración da Universidade de Oxford, o Griffith
lnstirute, o Ashrnolean Museun de Oxford e o Metro¡xilitan de New York, a mostra
está orientada especialmente
ao público familiar e escolar.
O descubrimento da tumba
de T utankhamon comocionou ªº mundo en 1922, a
fascinación segue estando viva e podémola satisfacer na
Sala Temática de Cai.xa Vigo

eOurense .

A Red

PEPO HERNANDO
Colga os seus lenzos na galeria Ad-Hoc babeo o título
de "lnterseccións" até o 13
de Outubro.

CASTRO Causo
Mostta ·as suas pinturas do
Extraño Mundo na Nooa sa-

la de Exposici6ns de Caixavi-

StJasos EN LIÑA
www.geocities.oom/Area5l/Orionlf933/
galego.btml

PÉREZjOFRE

A revism mensual en 1ilia titáis~
do eep82Cl vinual. AB notkW do momen·

ro desquiciadas, a teal.idade vista con sen-tido do hwnor,.. Con x:ogos, recursos,
tru005 ..• Saiba da chúvia de millóns caída
en Ceuca, das aparicións de loyola de Palacio ou dos ~ negócios de Ihéria. +

•TEATRO
ÜCANTANTE
E AS MULLERES
,_.pinturas
de Co.tro
Couso
ocupan a

Salo Je
Exposiá6n1

de

CoOtovigo.

E pectáculo para adultos
do grupo Mígallas o Xoves
23 ás 19,30 h. na Faculdade de Ciéncias da Educación, dencro dos vm Encon-

tros pedagóxicos organizados
pola AS-PG e a CIQ.

fu ANTES
Cenificada por Teatro do
Aqui o 29 e 30, Mércores e
Xoves, no Teatro Principal.
ÜSCARROS

OOCAMIÑO
Até o 27 de Setembro, a
partir das 22,30 h., nas prazas da Acibecharia, Quintana, Praterias e Obradoiro. Espectáculo de luz, son
e animación.

TfTERES CHACHIRULO
Francisco

Leiro mosfr'CI

assuas
esculturas na
Galeria dos
Coimbros de

go (Policarpo Sanz 26-1º),
até finais de mes.

Coa obra Santiago, historia
dunha viaxe, todos o Xoves,
Venres, Sábados e Domingos
ás 13 h. no Cinema Yago.

BRAGA.

Tui
• EXPOSICIÓNS

Xúuo VIÑAS
J:;xposición. de fotografia na
Area Panorámica, até o 30
de Setembro.

A galería Abel Lepina mostra
as pinturas do madrileño Ignacio Pérez-Jofre baixo o título de Mirador. lnimigo da
percura da coeréncia, da gravidade, da linguaxe enrebe-

o ·co

(). :E

Anúndos de balde

z tu .
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• Perruqueria unisex da Coruña
precisa perruqueira para fins de semana que domine o corte masculino.
Telf. 981 122 112.
• Esquerda Nacionalista - Mocidade
pon á venda insígnias en forma de
Estrela Vermella na que se atopa inserida unha folla de carballo. Podes facerte con unha mandando 300 pta. en
seles ao apdo. 384 - 15.780 de Santiago. Tamén vendemos camisolas coa
carictura de Fraga dicindo "Cuando
me vaya me llorareis'', e por baixo o
povo que resposta "Siii, mellorarE)mos"
(tallas M e XL); ingresa 1.200 pta. na
conta 2091 2300 41 3040 130397 de
Caixa Galicia e envíanos fotocópia do
resgardo, nome enderezo e talla ao
apdo. indicado para as insígnias.
• Na Coruña, véndese Citroen AX,
motor 1.400, 83.000 Km. Chamar ao
639 41 O968, á n<?ite a partir das 21 h.

• O N2 6 de Man esquerda, revista de
Esquerda Nacionalista - Mocidade,
acaba de sair cunha análise do funcionamento interno de Galiza Nova; mesa
redonda coas persoas portavoces nacionais de E.N.-M; entrevista a Vítor
Martins Cacharrón; artigas sobre Suárez
Picallo e Salvador Allende, etc. Envia
200 pta en seles ao apdo. 384 - 15.780
de Compostela e recibiralo na tua morada, ou ben a meio do correo electrónico
www.angelfne.com/ga/enmocidade.
• Na Corufla, alúgase balxo na Avda. de Arteixo. Até 400 m2 • Facilidades. As persoas interesadas poden
chamar ao telf. 981 235 298.
• Gozas lendo? gustache falar do
que les? Desde agora ti tamén podes ser un "critico". Se tes algo que
contar sobre un libro, algunha crítica
curta sobre un título galego actual,
envíao ao Foro Novo de Andel Virtual
(www.andelvirtual.com). Escolmaranse as mellores para sairen publicadas
en formato dixital en Andel.
htpp:/tNww.landelvirtual.com/foro/critico.htm ou ao apdo. 8029 de Vigo.
•A A. W. Oza-Gaiteira, Os Castros
da Coruña informa que durante Setembro continua aberto o prazo de
matrícula para as actividades e
cursos de ximnasía, bolillos, ioga,
~aile galego e de salón, pandeireta;
gaita, coral, manualidades, rondalla e
óleo. Ademais ábrese unha Asesoria
Xurídica e outra da Muller para todos
os sócios. Información na r/ da Mer-

cede 56 ou no teléfono 981 298 122

Colectiva de pintura con
obra de Rufino Peral, Antela, Masías, Quinteiro, Miño
e M. Sobride. No Café Uf.
ARTE DECORATIVA
ORIENTAL
Na Galería Saga ~xposición
de pintura, escultura gravado e cerámica do Extremo
Oriente. As dinastías máis
famosas, como a Ming e a
Tang e o budismo, están
presentes na mos~a.
CASA DAS ARTES
A mem6ria revelada, leva por
título a mostra fotográfica
do Arquivo Pacheco que
podemos contemplar na Casa das Artes. Ademais, neste
mesmo lugar, tamén se encentran, a exposición do N

• Intento formar unha equipa de
futbol sala en Ferrol-Terra para treinar, xogar maratóns e campionatos
de inverno. Persoas interesadas contactar con André no telf. 981 347 060.
• Tradutora de alemán e inglés imparte clases a todos os níveis. Tfl.
656 574103.
•Nativa dá clases de francés. Interesados chamar ao 981 228 033.

• Se estás interesado na literatura, en concreto nos relatos cur. tos, de~exaría porme en contacto _
contigo para faceres unha posíbel
publicación. Se é posíbel mándame
un traballo teu e ideas a Xosé
Eduardo (Rua Rafael Alberti 21-4º
B. 15008 A Coruña).
• Búscase con urxéncia percusionista para grupo fusión-folk. interesados chamar pota noite ao 986 240 431.

• Licenciada en Filoloxía Hispánica
dá clases a particulares de BUP,
COU, ESO. lntere5ados chamada ao
981 -228033.

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

• Gostaria trabar amizade con cal-.
quer habitante desta pátria chamada
Galiza. Elisabet Pérez de Santiago.
Avda. Ordóñez 19, 36.750 Goián
(Pontevedra). •

• Mestre de EXB busca traballo en
calquer lugar da Galiza. Manuel 616
354911.
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GIGOLO AUNTS

Luís Torras e a Laxeiro.

Un dos grandes grupos do
pop guitarrístico, o Venres
24 ás 00,30 no Iguana Clube
en actuación única no país.

•CINEMA

•TEATRO

Maratón fotográfico do conceUo, xunto coa Colección

ÜEMERXENTE
CINEMA IRLANDÉS

RETABLO
DE LA AVARICIA ••.
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... .la lujuria y la muerte: Ligazón y La rosa de papel,
de Ramón M. Valle-lnclán
pala compañia Annar teatTo baixo a dirección de
Pedro A. Penco o Domingo 26 ás 20,30 -h. no Audi-

tório de Caixavigo.

M V"

o-

o e

A L X V

e e

:& I

E

R G E T N I .A L
S

N M

~

&

S

~

L D G L

Y G A L I

D D
PU
C O
C R
z A

~

D
E B
M P
B Q
z A

C I A N U E V
D Q T D N Z P T
L Q GAL L "E . G
O · S TELA NO
R G K Ñ X O D E
R p A o G L I y

A

Ñ
O
B.
D
N

E Ñ u ·N VI E I
L U U M O F N V Q V V N J

G D Q M T L

M

I

E

O V M Z N . C N T W I . H ATO G

S B A I
.Ciclo que se desenrola no
Centro Cultural Cai.xavigo, ás
20,30 h., do 22 até o 28 de
Setembro en versión orixinal subtitulada en español.
O Xoves 23 realízase a proxección de This is my fat-
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•MÚSICA

•

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

• Oferécese ama de casa como empcegada do fogar , Oiirpeza, canguro,
comida, etc.), con 5 anos de experiéncia para Ferrol-Terra. Telf. 981 347 060.

deMarkJoffe (1997).

ANDRÉ VILLERS

HOMENAXE
A BILUE HOLIDAY

• Cartóns telefónicos do Brasil (Estado de Goias), troco por cartóns de
España e Europa telf. 619 488 761.

• Realizamos traballos de carpintaria en xeral, restauración de mobles e limpeza de obr-as e locais.
Máis información no telf. 981 557 215.

The Matchmaker (Teño
xenreira de ti, meu amor),

Exposición de óleos ate o
30 de Setembro, na Sala de
Arte de Caixavigo (Policarpo Sanz 24-galerias)

tifaz e Roberto Alcazar e Pedrín.

• Grupo independentista do povo
basco vende duas camisetas por
5.000. Todas as cores e tallas. Enviade os cartos e a talla a Baraka taldea. Ekonomia 1-7, 4 2 iz. 48902 Barakaldo (Bizkaia). Un camiseta pon
Euskadi Independencia e a outra
Presoak kalera.

McAdam ( 1996); continuando o Mércores 28 con

N

Chamar ao tfl. 986 419 163.

• Na rua o nº 19 de Mocidade, editado por Galiza Nova. Agora con novo
formato de periódico e 24 páxinas. lnclue traballos sobre a história do Día
da Pátria, o conflito de Timor, últimas
eleicións, emprego feminino, Alexandre Bóveda, Xacobeo, Serra do Xistral ... Agora podes suscreberte de balde enviando os teus dados a: Galiza
Nova. Santiago de Chile 28, entrechán
dto. 15706 Compostela - Galiza, e cada tres meses recebarás a publicación.

EMITORRÓN

("')

• Véndese colección de tomos, sen
estrenar, tebeos EL Guerreo del An-

• Precísase ajuda económica urgente para evitar o cárcere a Manuel Zebral Lopez, desempregado,
condenado a pagar 60.000 pta. ou,
se insolvente, um dia de cárcere por
cada duas mil -náo pag·as, por defender os direitos sindicais e laborais
de reingresso em ASTANO de operários. Recava a solidariedade o Colectivo de Escedentes de Astano. conta
nº 2091 0239 37 30000 1944 4.

ra4ón), de Paul Quimm
(1998); o Venres 24 tócalle
a Snakes and ladders (Outm caste de amor), de T rish

o

• Rapaz de 25 anos, con gañas de
traballar en busca do primeiro emprego, oferécese como mozo, peón,
xornaleiro, o calquer outro traballo
para Neda, Ferrol-Terra. André Telf.
981347060.

• A Asociación Máximo Gorki de Solidariedade entre os Povos de Vigo informa que a partir do 1 de Outubro comeza o Curso de Xadrez para nenos
e adultos impartidos polo mestre inter11acional Daniel Rivera. Comezan igualmente neste mes os cursos de idioma
ruso a todos o níveis e idades impartidos pola filóloga Graciela Medvedieva.
Tamén os ensaios da coral, os Luns e
Xoves ás 19,30 no Instituto Sta. Irene.
Realizaranse probas de voces para todas aquelas persoas interesadas en
formar" parte da coral, para isto deben
dirixirse a Xosé Manuel Barbosa. Máis
información sobre as actividades no tel
986 224 457 (de 17 a 20h.) ou en Marqués de Valadares 14, 1Q, ofic. 5.

sada e a irania, aposta por
unha arte libre de todo compromiso formal ou temático.
Até o Sábado 9 de Outubro.

Mostra fotográfica na Sala
de Exposicións do Centro
Cultural Caixavigo "Piccaso, a lenda dun século".
Máis de un cento longo de
fotos tomadas polo amigo
do pintor André Villers.

UJ
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Once-peri(>dicos galegos xa desaparecidos.

Braga
• EXPOSiCIÓNS

SOLUCIONS

AO CALDO DE LETRAS
!'A&:OE:>lJEHlC'lIY&S

RICHARD LONG
A galeria Mário Sequeira
inaugurou un ciclo de con. feréncias para oferecer, aos
especialistas e público interesado, un espazo de contacto e diálogo cos artistas. Actualmente mostra as esculturas de Richard Long, adscrito á "Land art", e este artista e o crítico de arte Alexandre Melo diron a primeira conferéncia o pasado
Martes 21. Se o correio nolo
permite esperamos informales das sucesivas.
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FRANCISCO LEIRO
O escultor galega inaugurou
exposición o Sábado 1 na
Galeria dos Coimbras, e ficará
aberta até o 15 de Outubro. t

ANOSA TE

Futbol, millóns
e puros

DIRECTOR: Alfonso Ei ré López EMPRESA XoRNAUSTICA EDITORA: Promocións' Culturais Galegas S.A. l'REsmENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Tell.: Administración, Subscricións e Publicidade (986) 43 38 30•. Redacción (986) 43 38 86 • 22 24 05. Fax (986) 22 31 01 .
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tou certo ~ue hai persoas
que necesitan aparecer
ermanentemente nos me,
dios de comunicación. Dá igual
o que digan con tal de figurar en
titulares. Antipatías aparte, con,
feso a miña pouca afición ao fut,
bol e a indiferencia que sinto
ante este espectáculo de masas,
pero, quizais por iso, subscribo
totalmente as declaracións do
ex,seleccionador español, Javier
Clemente, de que os 7.000 mi,
llóns de pesetas pagados polo
traspaso de Anelka ao Real Ma,
drid son un insulto para a socie,
dade. Sobor de todo cando
acontece nun Estado con tantas
deficiencias infraestructurais, la,
borais, políticas e culturais coma
o español, que leva pagados cen,
tos de miles de millóns en futbo,
listas, namenrras lle nega 28.000
pesetas a xubilados.

No Viso dispoñen dun programa de formación de adultos e os edificios que recuperaron están a disposición dos viciños;

-0- ALEXANDRE XIRÁLDEZ

senvolvimento Rural O Viso. A
idea de fondo é a mesma: recuperación da cultura agrária. Pero O Viso ten uns obxetivos
máis cobizosos e, como centro,
pode ·optar a maiores subvencións que no caso de ficar como asociación.

Ao comezo os viciños de Lodoselo non as tiñan todas
consigo. Nesta parróquia do
rural limiá de pouco -máis
dun cento de habitantes, a
iniciativa de criar un centro
de desenvolvimento rural
non soaba moi ben. Ao Viso · Povo-Escola
chegóuselle a chamar a "comuna dos hippies". Pero o Tras quince anos de movimenmotivo que mobilizou a es- to de revitalización da vites hippies non era outro que da rural, primeiramente
como asociación cultural
"vivir con dignidade no rural,
recuperando as tradicións", . e despois como centro,
en palabras do seu voceiO Viso mudou parte da
dinámica de Lodoselo. O
ro, António Rodríguez, Toña.
seu proxeto de máis saEspectadores da morte calada,
na, o que virou a opinión
que os viciños tiñan dos
impugne, da cultura na que me--~ draran, un grupo de persoas hippies, foj o Povo-Escola. Que mellar aula para
decide recuperar para o preaprender a cultura rural
sente a .memória das tradicións
do :rural. É asi que no 85 nace a que a própria aldea?
Oeste xeito, O Viso conAsociación Cultural O Cruceiro,
ve rte u Lodoselo nunha
que cinco anos despois virará
aula sen paredes nen
no Viso. Na Límia a vida de
, sempre levaba tempo esmorepupitres, onde os mestres son os mesmos habitantes.
~ cendo. Os mozos marchaban
para Vigo ou Ourense, cando
non para o estranxeiro. E nas A idea é que o visitante coñeza a
aldeas ficaba a xente maior vida do agro inseríndose nas tarefas cotiás da man da xente do
que, ao finar, levaba consigo un
tomo do _saber non escrito que
lugar. En segundo termo o PovoEscola repercute no désenvolvianiña n.a vida do agro.
mento económico de Lodoselo
e, o máis importante para Toña,
Ca Cruceiro voltan agramar en
"fai que a xente de aqui se valo~- Lodoselo, no Concello de Sarreq
aus, as vellas festas populares
re máis ela mesma e as suas acdo entroido e do magosto. Cotividades porque,ªº fin, vén xente de fara, mesmo xaponeses,
mo alguns dos membros da
· ·,. · - ~ asociación son mestres, poñen
para aprender o que eles levan
en marcha un proxeto de posesfacendo de sempre".
co_la. Recuperan o edifício da
·"...--áñtiga escola·unitária, botada.a
Se alguén quere muxir unha vap'erder coa criación do coléxio
ca' pídeselle a un viciño que copúbl.ico, para transformala nun
labore, e igual coa elaboración
centro de estudo permanente
de cestos e con todos os ofícios
onde .os rapaces poidan facer,
e actividades tradicionais. A recoa· ·axuda de mestres, as taretribución destes servizos manfas despois da escota s.en teren
tén no posíbel os modos rurais
de compensación e de pagaque desprazárse f~r~ da aldea.
mento en espécie. Por poñer un
caso; se un viciño lle está ensinando a algun visitante do Viso
como se fai unha tornada de

J

pan, a sua roupa estase a limpar na lavandeiria do Centro como pagamento por esa colaboración. Trátase de que os viciños colaboren pero sen estaren
traballar:ido como asalariados,
de ma.nter aquel costume comunitário de "ti axúdasme nisto e
eu axúdoche naquilo". Outra forma de pagamento é mediante
agasallos ou, o menos, tamén
cunha bonificación en cartas.

bergue, po r mor das subvencións públicas.
Grácias aos cartas obtidos co
Povo-Escola hoxe está en funcionamento un programa de ximnásia para a terceira idade e recuperáronse a antiga Casa Reitoral, o forno comunitário, o lavadoiro e un cruceiro. Estes edifícios están a disposición dos viciños para se xuntaren. Ademais,
O Viso pretende ser A
outra casa dos maiores
necesitados do lugar onde poidan ir comer ou levarlle a comida á casa.

Subvencións e
atrancos

As actividades do Povo-Escola
compleméntanse cunha Aula
da Natureza. Este proxecto
consiste en visitas guiadas polos arredores da aldea co fin de
diferenciar espécies de árbores, aprenderlle á xente a facer
enxertos ou construir niños, etc.

Beneficio para todos
O Viso promove con estes programas un dobre benefício: dá
a coñecer fara de Lodoselo a
vida rural e está a repercutir direitamente no nível de vida
dos maiores. Como entidade
sen ánimo de lucro, o Centro
de Desenvolvimento Social reverte os beneficios obtidos palas visitas ao Povo-Escola en
prestacions aos viciños. E é
que os visitantes, fundamentalmente escolares e famílias,
deben pagarlle en cartas. ao
Viso potas actividades. Airida
asi, o custo é mínimo, unhas
700 pesetas por un dia de ..f!l• .Jl¡

Como centro de desenvolvimento rural, O Viso
"petou en todas as portas" en busca de subvencións, canta Taño.
As portas que máis se
lle abriron foron as da
Unión Europea e as do
Ministério de Traballo e de Servizos Sociais, grácias a que O
Viso é membro da Confederación de Centros de Desenvolvimento Rural (COCEDER), de
escala estatal. En menor medida, a Xunta tamén ten achegado algun diñeiro.
Tendo en ·canta que O Viso está
orientado a revitalizar a cultura
rural e, por forza, a comarca ·de
Lodoselo, o Concello de Sarreaus non prestou, incomprensibelmente, toda a axuda que deberia, segundo Toño. É asi que
O Viso leva agardando vários
meses por un papel municipal
para acceder a, unha axuda do
fundo Leader da Unión J::uropea.
En palabras de Taño, "nen fan,
nen deixan fac~r". Pero mália os
impedimentos, Toña congratúlase do labor feito nestes anos:
"ao princípio custou, pero hoxe é
algo que dá gusto". A "comuna
hippie" acabou senda a comuna
dos viciños de Lodoselo. •

Tal vez non eña Clemente a
persoa mái indicada para facer
tales afumacións, pero ten mé,
rito de d cilo unha persoa ue,
dende a súa posición e enrrena,
dor, ten tomado parte activa na
merca de xogadore , avalando
operacións tan arriscadas coma a
de Anelka. Esa mesma experién,
cia teralle ervido para constatar
o fracaso deportivo dunha ca,
rreira de reforzos e contrarrefor,
zos que non leva a nLngures, nen
sequera a que equipos tan inver,
sionistas coma o Betis acade as
primeiras prazas da liga.
Algo está a pasar para que perscr
as sensatas, líderes de opinión, se,
sudas analistas e persoas do rnáis
común aplaudan ou, no mellor
dos casos, asistan impávidas a es,
te espectáculo.que invade á º'
ciedade europea, enche os espe,
dos de ocio de traballa ores e in_,
telecruales e acapara as grellas de
programación das televísións, au,
ténticos morares do espectáculo.
Algunhas cadeas fano de tal xei,
to que, a pesares d motivos ins-titucionais que
tificaron súa
oruce, atopan no futbol úa úni,
ca baza programática.
Como galeg t mén a
desta práctica conómic
portiva que fai d gran
clu,
bes de futbol unha e pecie d
mini nacións unidas n qu hai
de todas parte roen d p fs.
Os galegos figuran, claro, nas
bancadas, á v ces carg d
bandeiras nacionalistas para
agudizar o contraste. Un amig
meu que é do Celta di que o au,
téntico placer están en aforrar
toda a semana para fumar un
puro mentres se ve correr aos
millonarios. Sarna con gusto
non pica, pero debería.+
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raga aprox fmase á liña
política da Asociación do
Rifle norteamericana que
coida que a mellar maneira de
evitar as balaseras nos institu,
tos é armar aos profesores. Pa,
ra que non haxa guerra entre
os galegas, oferécese como te~
tracandidato á Xunta co mo,
delo de pacificación de Pino,
chet: á democrácia ben enten,
dida chégase polos campos de
concentración. +

