por unha folgo xeral

Viole Moutinho:
"A xente
ainda ten medo
a falar
do 36 11
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Recortan o servício ferroviário a Porto
o dio que anúncian mellaras

------12------0 Morrazo paralisado

------32------Entrevista con Cid Cabido, recente prémio
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Manuel Rivas

lQUE ME QUERES AMOR?
O meigallo das palabras
de Rivas. Os relatos
nos.que se basea o filme
A lingua das bolboretas.

Homenaxes aos fuxidos e
aos exiliados
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Barreiro Rivas
afirma que Verstrynge
ten razón nas
acusacións contra
Fraga

As terras nas que se
instalan os parques
eólicos acochan
importantes reservas
minerais

O presidente do
Consello da Cultura
proponse como
mediador para revisar
a normativa

Fraga
disposto
a nomear
un vicepresidente
doGoverno

(Páx. 10)

(Páx.6)

(Páx. 25)

(Páx. 7)

Facer política
Na península do Morrazo triunfa unha folxa xeral
promovida polos mariñeiros do Banco Canário,Sa,
hariano sen que o PP a apoie. Pero en Madrid o
BNG conseguíu que unha sua moción, que reclama
da UE que negócie con Marrocos a renovación do
acordo pesqueiro, mantendo o substancial do ainda
vixente, sexa aprobada por unanimidade. Os arma,
dores· galegas viaxarán a Bruxelas convidados polo
BNG para falar cos responsábeis de pesca comuni,

tários. Ao mesmo tempo, o presidente do Consello
de Ministros da UE respóstalle a Camilo Nogueira
que as cuotas lácteas poden s¡;;r eliminadas en tres
anos, pero que haberá que arbitrar mecanismos para
que rexións como Galiza podan seguir aumentando
a sua produción naquelas explotacións que o permi,
tan, ainda que era a primeira vez que escoitaba falar.
deste problema. E Fraga afirmando que unkamente
cun grupo maioritário se pode facer política.+
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Beiras acusouno de estar ao servízo dos poderes de tora para desmantelar
aautonomia eos ·sectores produtivos autóctonos
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Habia un ano que Fraga non debatia no parlamento. Apresentou as "Cantas do Gran Capitán" en duas horas, pero non foi quen de rebater as críticas poi íticas do BNG que o acuso u
de estar desmantelando o país a pé feito. A oposición coincidiu en que Fraga estaba acabado políticamente desp9is das municipais e non apresentaba proxectos por medo á desautorizac;ón de Madrid. A imaxe abatida de Fraga na sua cadeira era o retrato da sua situación política.
debate sobre o estado da nación viña acompañado dunha
grande expectación. Non era
para menos, dado que as comparecéncias do presidente da
Xunta, Manuel Fraga lribarne,
son a cada máis distanciadas.
Pero non houbo. surpresas a
respeito de debates anteriores.
Fraga apresentou a situación
na que se atopa o país como

excelente. Unha diagnose ben
distinta da debuxada pola oposición, que criticou a parálise
política e a trise institucional
que padece Galiza, acrescentada pola própria crise na que se
ve submido o PP e o seu presidente, 1·ogo das pasadas eleic~óns municipais.
Un discurso de duas horas e

1O tomos de Proxectos e Realizacións, 4 de programas e 3
de documentos ilustraban a
análise do estado da nación
apresentada polo presidente
da Xunta, Manuel Fraga lribarne. Un relatório de cifras que
máis semellaba un repaso dos
orzamentos, gastos e ingresos
incluidos, que unha avaliación
sobre os resultados e as fór-
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O modelo de discurso escollido
por Fraga teria substraído á cámara a posibilidade mesma de
debater de terse limitado a simples contraposicións de dados.
Así, a guerra de cifras sobre porcentaxes de crecimento do PIB,
de converxéncia co estado e con
Europa ou mesmo de índices de
emprego e desemprego, contribuiron máis a confundir que a
clarexar a situación do país.
De non ter mudado a liña argumental na que o titular do executivo pretendía centrar o debate, este teria quedado reducido
a unha simples discusión sobre
quen manexaba as fontes máis
fiábeis. Por iso, para evitar posíbeis cuestionamentos a respeito
dos seus dados e alonxar dúbid as, Fraga aclaraba que as
suas cifras "son absolutamente
exactas" e mesmo chegaba a
engadir que "cada un manexa
os seus libros".

Parálise política
Pero como as ocasións para
afondar ou mesmo entrar no debate só se apresentan unha vez
por curso parlamentário, o titular
do executivo, finalmente , non
puido adialo. Porque para convencer aos galegas de que os
espectaculares avances aos
que se referia son reais, tiña necesariamente que contradecir as
análises apresentadas desde a
oposición parlamentária. Nomeadamente a do portavoz do grupo maioritário da oposición, Xosé Manuel Beiras, que foi quen
apresentou a diagnose máis
crua da actual situación política,
pero Fraga, por vez primeira negábase a entablar debate, ainda
que non tivese outro remédio.
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Beiras analisou a política da
Xunta, afirmando que os "desastres aparecen por complicidade
do Governo autonómico". Acusou a Fraga de estar na Galiza
(contrariamente ao afirmado polo presidente que declarou que
toda a vida se estivo preparando
para servir ao povo gal ego) para
"desmontar o país: a sua identidade, os sectores produtivos, o
sector empresarial autóctono,
valeirar a autonomía para uso
dos poderes de fóra".
Segundo o representante nacionalista, o país asiste a unha
Pasa á páxirui seguinte
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parálise política propiciada pola própria concepción que ten
do poder non xa o PP senón
mesmo o seu presidente. Unha
parálise que afecta tanto ás
institucións "consellarias inoperantes, administración autonómica rigorosamente auto-anémica, administracións paralelas
parasitárias, tinglados partidistas, fundacións sen fundamento e fóra de calquera control
democrático e presupostário",
como ao exercício mesmo dese poder.
Un poder que Beiras definiu como "autocrático" e "antidemocrático", caracterizado polo "caciquismo, redes clientelistas,
tráfico de influéncias e subvencións, soborno, censura na información, chantaxe aos meios
e profisionais da comunicación,
coerción á liberdade de voto ou
agresión política a sectores produtivos".
Ademais , o portavoz do BNG
afondou na análise das relacións que mantén o executivo
cos organismos e institucións
independentes criadas polo próprio marco xurídico, constitucional e estatutário, como o Consello Económico e Social , o Consello de Contas, o Valedor do
Povo e mesmo o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. lnstitucións ás que Beiras considera
que Fraga "desee , desaira,
agrede ou falla ao respeito publicamente" e máis ainda, "desacata", cando actua en contra
de senténcias firmes, "como
aconteceu hai meses e volveu
acontecer dias pasados co sórdido asunto das obras do encero do Úmia".
Tamén o portavoz do grupo
parlamentário socialista foi firme ao criticar as fórmulas empregadas polo PP para desenvolver a sua acción de governo.
Segundo Emílio Pérez Touriño
o modelo político
dos
populares, baséase en "ignorar
o valor do consenso, utilizar
fundos públicos de forma opaca e discrecional, dispór da maquinária de control mediático,
introducir desigualdade de
oportunidades no acceso á fun-

Xosé Manuel Beiras realizou unhas análises pol'dicas que centraron o interese de todos o médios de comunicación.

ción pública, criar unha administración paralela que escape
do control democrático e realizar
un reparto discrecional dos fundos públicos para manter submetidas ás administracións locais".
Unha situación debuxada como
caótica á que Anxo Guerreiro
sumóulle a imposibilidade de
encetar debate algun a respeito de calquera tipo de temas,
· ainda sendo cruciais para o país, como "ser capaces de chegar a un acorde mínimo para
reforzar o autogoverno'', ou
adoptar un posicionamento
prévio sobre futuros debates a

nível estatal, como a própria
reformulación do artellamento
territorial do estado.
lnoperáncia do parlamento

E se as distintas institucións
atópanse ·en situación de "paráUse", non o está menos o próprio Parlamento. Ao longo do
seu discurso, o presidente da
Xunta non só ofereceu dados
sobre investimentos en estradas, portas, telefonía, redes de
comunicación e información,
mellaras en emprego, en crecimento do PIB e demais, senón
que tamén deu canta dos avances que suporian a aplicación

de vários dos planos estrela
que apresentou: o POG (Plano
de Oesenvolvimento de Galiza)
e o POR (Plano Especial de Oesenvolvimento Rural). Adi~mtos
ambos que provocaron a indignación dos portavoces dos grupos da oposición e que mesmo
abrigaron a cuestionar a validez
que Fraga dá á institución parlamentária.
O pasado mes de Agosto, na
Oeputación Permanente, os representantes dos grupos nacionalista, socialista e mixto, demandaron que se lles proporcionaran os textos dos planos en
cuestión para poder debatelos

Reportaxe Gráfica: ANDRÉS PANARO

na institución pertinente, ou sexa, no Parlamento. Con esta solicitude pretendian analisar os
contidos dos proxectos a fin de
poder introducir, se era necesá. rio e lago do lóxico debate, alg un s posíbeis cámbios nos
mesmos que puideran contribuir
a mellorar a situación do país
coa sua aplicación.
Os representantes do PP negáronse non só a abrir un debate arredor dos planos senón
mesmo a proporcionar información sobre os contidos. Por iso,
cando Fraga rematou o seu
discurso, o portavoz socialista
Pasa á páxina seguinte

Un debate iµlposíbel
GaJiza necesita debate político. Fixar os grandes retos
e a maneira de enfrontalos e superalos, marcar os
pasos a dar e discutir as prioridades, lanzar mensaxes
nídias á povoación concitándoa a implicarse nas
grandes propostas estratéxicas nacionais, analisar
erres e inércias, confontar propostas e pareceres,
deixar que os cidadáns elixan coñecendo as
verdadeiras propostas de cada formación ...
Pero o debate poi ítico é imposibel na Galiza desde a
chegada de Fraga. No PP existen hoxe moitas
persoas, alcaldes, concellais, e alguns parlamentários,
non só dispostos a debater senón a consensuar e a
aceitar propostas na sua acción política. Pero o partido
como tal, o PP, négase a ~air da política da consigna
emanada da presidéncia. E o xeito·de entender a
política que ten Fraga que convertiu ao partido nun
Movimento Popular supeditado ao Caudillo.
Nestes momentos xa é incapaz de imprimir outra
dinámica. O ascenso do PP até conseguir a maioria
absoluta e revalidala unha vez ·tras outra, ten como
princípio baselar o abandono da política entendida
como idea dinámica, dialéctica, e a entronización da
figura totémica de Fraga que, co seu influxo resolveráproblema e faralles escoitar a sua voz cando o
considere oportuno. Os demais, os militantes só terán
que agardar e, logo, poñerse a andar na dirección
requerida, agardando as migallas da submisión.

º

Para consumo diário está o aparello de propaganda
que deturpa a finalidade dos médios públicos e
presiona e enmaraña á maioria dos privados. Este ·
alimento inforr:nativo mantén engraxada a maquinária
popular galega ao tempo que non só fai inaudíbel, ·
senón que muda totalmente as mens~es que podan
ser contrárias, emitidas polos partidos políticos,
sindicatos, asociacións ou ca_lquera aoque podan considerar oposición: todo o que non amose adesión
inquebrantábel ao líder.
·

Autonomía son unha mostra da incapacidade do PP
para debater políticamente coa oposición. Non hai
máis que ollar os fólios que a Fraga lle escreben os
departamentos de propaganda de cada consellaria e
as loas Efnfervorizadas do voceiro Pita Varela.

Pero o dia a día do Parlamento non só está cheo
dese intento de coutar os acordes, senón o simples
intercámbio de pareceres. Fraga ten desautorizado
en dúcias de ocasións aos seus compañeiros
despois de chegar a acordes nas comisións. Fraga
- ten impedido que se debatan temas esenciais como
Mudar de política non só seria o fin da hexemonia do
o POG e o POR, como se comprometeran os
PP, senón o comezo do seu esborrallamento político.
Unha perda eleitoral que, antes ou despois, pero os
conselleiros Orza e Pita, e como exixe a UE cuxos
comisários se mostraron sorprendidos por este
dados indican que non ha de tardar moito, tense que
incumprimeñto ante a interpelación de Camilo
producir. E canto máis agarden no PP en adaptarse ás
Nogueira.
circunstáncias democráticas e funcionar
partidáriamente nun rexime de libertades, piar será
Fraga mudou o regulamento parlamentário para
para o partido.
restarlle papel á minoria como el mesmo recoñece.
Fraga unicamente fai política coa sua preséncia e as
O problema para Galiza é que non se trata dun partido
continuadas afirmacións de que vai seguir no poste.
calquera, senón que ostenta un poder case
Antes ainda era capaz de contestar nos casos
omnipresente en todas as institucións e asoéiacións,
excepcionais de debate, de sacar algunha proposta
entarangañando á sociedade civil. Mentres o PP
.
novidosa para os titulares. Agora Fraga ten medo a
agarda que a natureza resolva por si soa a verdadeira
ser desautorizado por Madrid, desobedecido polos
renovación, que nunca se dará con Fraga, a nación
seus compañeiros. Fraga é o grande problema que
podece os efectos perniciosos.
. ten hoxe o PP e que ten Galiza. •
ANOSA TERRA
Os discursos de Fraga nos ültimos Estados da
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Axuste
de contas no PP

Ven da páXina anterior

pediu a palabra "por unha
cuestión de orde", para denunciar a situación. Para Pérez
Touriño, o debate sobre o estado da nación valeirárase de
contido do momento no que a
intervención do Presidente do
governo xiraba arredor duns
planos que a oposición descoñecia e polo tanto nón podia
debater nen cuestionar.
O próprio Beiras facia fincapé
neste asunto para denunciar
que na vez de proporcionar ao
parlamento. a documentación
necesária para realizar o seu
labor de control e impulso e
exercer o seu papel como poder lexislativo ·este quedaba
completamente truncado ·cando se optaba por seguir trámites que eludian a institución na
que están representados todos
os cidadáns. Máis ainda, Guerreiro aseguraba que esa negativa sistemática a abrir debates parlamentários demonstra
que "Fraga quer substituir ás
institucións e non quer debater
- con quen representa ao 47%
da povoación galega". Diste
xeito quedaba completamente
liquidada a proposta do titular
~o executivo de achegar posicións de consenso.
"As suas actuacións primordiais
nesta cámara foron para devaluala, rebaixala, desactivala ou
amordazala", aseguraba Beiras,
quen engadia que "elaboraron é
impuxeron a sua maioria para
aprobar vostedes sós unha reforma da lei reguladora desta
cámara, para decapitala como
institución de control do governo
e para -impedirlle á oposición un
debate en profundidade dos
proxectos lexislativos".
Quedaba asi, retratada a escasa capacidade de decisión
da institución parlamentária.
Unha situación que, ao entender do portavoz do BNG deixa
ao Parlamento "excluido na
práctica dos procesos de decisión e acción política en relación coa sociedade e a cidadania" e provoca que "o
eleitorado que non lles votou
a vostedes. se sinta frustrado,
impotente e mesmo ausente
do proceso político e pense
que o seu voto foi inútil, e que
o eleitorado que si os votou
descoñeza, a ·poder . ser, a
existéncia dunha oposición -e
unha alternativa parlamentar
ou coide que non pode facer
ren e daquela volte a votalos
a vosted~s". •
-

A proximidade do congreso
do partido que sustenta ao
governo e os enfrontamentos
públicos dos seus dirixentes,
foron obxecto de numerosos
comentários, no decurso do
debate do estado da nación.
Anxo Guerreiro, o portavoz de
EdG, tamén se referiu ao tema
para criticar o que el
denominou "montaxe da modernización". De feito, referíuse aos enfrontamentos públicos como "axuste de cantas
antropofáxico". A expresión
provocou as risas dos deputados, tanto da oposición como
dos populares. Sen embargo,
houbo alguns que, desde o
seu escano, negaban coa cabeza en sinal de
desaprobación. A eses
referíuse Guerreiro cun, " por
que me contradín agora os
que me recoñecen esto no
bar? Agora me dirán que Blatar e Cacharro son modelo de
modernidade? •

Anxo Guerreiro acusou a

Frag~

Pérez Varela
anima a Gago

de "asfixiar as liberdades".

Os resultados das municipais adiantan un cámbio no eleitorado

A·nalisan a crise interna do PPdG

como a constatación do declive político
da direita.e·do próprio Fraga
Os r.esult?dos das pasadas
municipais, a consecuente crise interna do PPdG e
o declive político de Fraga foron outtos dos eixós centrais
das intervencións dos distintos
portavoces da oposición. Estes
aspect_os foron apresentados
non xa como simples ·análises
dos problemas internos dun
partido senón como causantes
da auséncia de actividade política e como anúncio dun inminente cámbio de rumo no actual panorama parlamentário.
ele~cións

As novas maiorias de governo
en seis das sete grandes cida-

O voceiro do PP, Xaime Pita, apuntou os elóxios que lle ia tributar a Fraga.

des de Galiza viñeron dadas,
ao entender de Xosé . Manuel
Beiras, pola reacción dunha
"cidadania farta de que as
maiorias absolutas de vostedes -dicíalle a Fraga- só lles
beneficiasen a vostedes precisamente, e non lles valera aos
cidadáns para nada bó, só para perderen liberdade e sentírense inermes baixo o seu poder".
Este cámbio na situación
-apresentado come un novo
"éxito" do PP, logo de facer un
cómputo global do número de
votos -acadados- desencadeou
no seo dos populares galegas
"movimentos sísmicos que orixinan incéndios", explicaba
Beiras, quen ademais retrataba ao presidente do partido e
do governo como o "bombeiro"
que convoca "simulacros de
congresos para ver de sofocalos".
Para o portavoz nacionalista,
de fundo áchase, p'or unha
banda a caréncia de pro.x:ecto
político para Galiza e pala outra o~ modelo caudillista de funcionamento. Esa au·séncia de
proxecto político é a que fai colisionar os, intéreses do país
cos intereses do partido e por
ende aos próprios membros do
partido entre si. Diste xeito,
Beiras entende que o PP só
pode funcionar como un "cartel
de intereses dispares, nunca
como instrumento político para
a vertebración e o desenvolvimento da sociedade galega".
E se até o de agora, para man-

ter o equilíbrio de forzas internas, estaria ese "caudillo" que
o representante nacionalista
califica ademais de ''totémico",
a partir das eleicións municipais teria entrado tamén en
crise. Unha difícil situación
que ven de facerse patente coas operacións do que Beiras
califica como "limpeza étnica:
purga de indíxenas cipaios a
mans do exército colonial do
PPE". Esa perda de poder de
Fraga fronte ás decisións do
PP de Madrid teria quedado
evidenciada ademais, tras do
anúncio de Arenas, contradecindo ao próprio presidente
dos populares galegas, de que
non se nomearia no congreso
un Vicepresidente.
Parella á descomposición do PP
e á "caida do mito virtual do Fraga que poñian arde", ao que
aludia Guerreiro na sua intervención, prodúcese unha descomposición do poder que está
a afectar mesmo á capacidade
decisória do governo galega e,
xa que lago á posta en marcha
de calquera- dase de proxecto
político.
Diante deste panorama de crise, os líderes da oposición
coincidian en diagnosticar a fin
dunha forma de concebir a política e de exercer o poder e os
resultados das pasadas eleicións, como o avance do que
será o final da canta atrás, co. mezada hai uns meses e ·
afondada coa crónica da desfeita interna do poder absoluto
que até o de agora ostentaba
a di re ita galega.•

Estaba Touriño talando dos
problemas que sofre o país e
da responsabilidade do partido do governo "na desfeita do
tecido produtivo, da cuota láctea ... ", cando se detivo a
explicar que na vez de solventar as causas que os provocaban, a táctica do PP consistia
en queimar aos seus
conselleiros até que por fin os
substituia. En concreto
referíuse ao conselleiro de
Agricultura, a quen compadeceu cun "pobre señor Gago,
que o deixan só", cando arrecian as críticas. A carón de
Gago senta o conselleiro de
Cultura e Comunicación
Social, Xesus Pérez Varela,
quen ao escoitar estas
palabras pasóulle a man polas
costas para darlle un par de
golpeciños no hombro. Non
sabemos se pretendia darlle
azos para que siga aturando
só as críticas ou se, pola contra se trataba dunha
expresión de solldarledade a
modo de "non estás só". •

De portavoz a
adulador oficial
Tocáballe o turno de intervención no debate ao portavoz do
PP, Xaime Pita. Saiu a dicer o
xusto, basicamente a criticar
aos grupos da oposición por
cuestionar a intervención do
presidente da Xunta e por referirse aos problemas que padece o PP nos últimos
tempos. Ao seu entender, tanto unha cousa como a ou ra
veñen ser "descalificacións
persoais e intromisións
antidemocráticas no funciona'11ento interno dun partido". A
esto respostóulle Beiras cun
"non son eu quen sae publicamente en todos os méios para
informar do que pasa no seo
do PP". O resto da seu discurso centróuse en dar "ao noso
gran presidente" e o "apoio incondicional e felicitacións por
todos eses magníficos proxectos que anunciou e ninguén
rebatiu".•
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A·utc>pid
do PEDEGA .
O PEDEGA é o famoso plano
para o desenvolvimento
económico de Galiza que o
PP non quer .compartir cos
deputados da oposición.
Sen embargo, á prensa
entregóulle unha cópia coas
previsións do mesmo, entre
os moitos tomos de
"Proxectos e Realizacións"
que repartiu como
documentación adicional ao
discurso de Fraga. É de
supor que para que se vaian
tacendo públicos os seus
contidos e asi, os
representantes dos
cidadáns coñezan os seus
contidos, ao tempo que se
aficionan a ter prensa. E.n
todo caso, e para corrlxir a
algún destes
representantes, que
calificou o plano de
" utopia" , Pita matizou que
" non se trata de unha
utopia, as utopias
deixámosllas para que as
prediquen outros". Miraba
cara a sua esquerda tísica e
parlamentária. •

ANOSATERRA

Cero pesetas páía Otren de alta velocidade e.omesmo para aautoVia do CantáPrico

Os orzam~Á~s e~iatais d!sminten as prOmesas ·
de investimentos en infraestruturas de Fraga e Cuiña

Aemigración e
a história
Estaba Fraga exercendo o
seu direito á réplica.
Andaba anoxado porque
alguén ousara meterse coa
sua política de "axudas á
emigración". Xa no
discurso inicial talara da
grande "miragre da
galeguidade universal" e
desta volta referfase a ela
como "unha das grandes
páxlnas da nosa história".
Trataba de demonstrar o
respeito que slnte cara os
emigrantes "eu mesmo o
fun" e de enfatizar sobre o
felto de que agora somos
receltores de povoación e
os galegas xa non emigran.
Foi Guerreiro quen lle
lembrou que os galegas
que van a Canárlas están
traballando na
construcción, non de
vacaclóns.•

Fraga e
a liberdade de prensa
Todos os portavoces da
oposición, sen excepción,
fixeron referéncia explícita á
política de preslóns que
sobre os mélos de
comunicación en xeral e
sobre os xornalistas en
particular exerce o PP. Fraga
alporizóuse. "Eu trouxen a
liberdade de prensa", dicia.
Referíase, obviamente á Leí
Fraga de 1966, que
efeltlvamente recoñecia a
liberdade de expresar
libremente as ideas, para
logo estabelecer toda unha
série de limitacións, como
respetar a moral católica e
os princíplos tundamentais
do Movimento Nacional. A
Lei tivo como principais
repercusións que o~
xornalistas mudaran a
censura do réxime pola
autocensura. O mesmiño
que lle contestaron desde a
oposi~ión a respeito do que
pasa nos meios aqui. •
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Pérez Touriño calificou a intervención de Fraga como "anúncios fantásticos".

Nos días anteriores á celebragasto sinaladas f!OS orzamención do debate sobre o estado
tos do estado.
da nación, tanto o presidente
da Xun1a como os distintos
O mesmo teria que acontecer
coa famosa autovia do Cantáconselleiros fixeron ·públicos
brico e outras obras de inmeplanos de infraestruturas de indiata execución anunciadas.
minente execución e proxectos
estrela de promo.ción de emSen embargo , estes adiantos
prego, modernización de secen prensa reiterados por Fraga
logo no seu discurso central
tores como o agro ou a pesca
e mesmo en matéria de finando debate, quedaron en entreciamento. De vir acompañt;ldos
dito e foron calificados mesmo
como "farsa mediática" polo
por partidas orzamentárias que
os avalaran, os grupos da cáportavoz socialista, Emílio Pémara teríanlles concedido crerez Touriño.
dibilidade. Sen embargo, os
orzamentos do estado para o
Segundo Touriño, logo de reviano 2000, cuxos contidos acasar os orzamentos estatais, Gaban de facer públicos en Ma-. liza volta quedar marxinada polo
drid para._p.r-eparar-o~o amigo", cuns orzamenpresupostário anual, contradín
tos que a deixan na piar posiestas previsións de investíción da década. A respeito dos
mentas.
presupostos aprobados .o ano
pasado para o presente exercíAlén do plano de modernizacio prodúcese unha diminución
dun 40%.
ción dos camiños de ferro,
apresentado e defendido polo
Sen -ir máis lonxe, en conceito
conselleiro de Política Territode obras de acceso á Galiza
rial no parlamento hai xa medestínanse tan só 100 millóns
ses, no seu discurso, o preside pesetas, 64 millóns para a
dente da Xunta retomaba o teconexión Ferrol-Porto, nen unma para anunciar a inminente
ha peseta, ou sexa, nada para
construcción dun tren de alta
a autovía do Cantábrico e o
velocidade que comunicaria
mesmo para o tren. Semella
Ferrol con Porto e Galiza coa
difícil que con estas cantida. Meseta. Estas grandes obras
de infraestrutura precisarían
des se poidan acometer as
de importantes investimentos
obras comprometidas publicamente polos responsábeis po- ,,...
qµe terian necesariamente que
figurar entre as previsións d~
líticos do país.•

Un baile de desempregados, segundo quen os reconte
Para demonstrar o espectacular avance das políticas de emprego, o presidente da Xunta,
Manuel Fraga lribarne, comezou a barallar dados globais e
porcentuais que aclararon en
pouco ou en nada o númer'o
actual de desempregados e
moito menos a evolución do
paro, no decurso destes últi-

mos anos. O baile de cifras
apresentado, ainda por riba,
non coincidía cos dados dos
que dispuña a oposición. Unha
situación doada de comprender
se nos atinximos á explicación
do titular do executivo, ·toga de
ilustrala cunha anécdota, "cada
un manexa os seus libros", ex·
plicou.

Beira5 dlxo do presidente do govemo galega que tiña a actitude antidemocrática máis
grave "'sen pasar par un golpe de estado".

A versión oficial di -e ben poderia servir para facer practicar coas matemáticas- que do primeiro semestre do ano 1994 ao primeiro semestre do ano 1999, o
número de desempregados diminu iu en 67.531 persoas, ou
sexa, un 33, 72%. Ademais, nese periodo de tempo, o número
de ocupados incrementóuse en
14.800 persoas.

dos, situándose por vez primeira
Galiza entre as cinco Comunidades Autónomas con máis paro do estado e entre as 25 eurorex ió ns con maiores taxas de
desemprego.

Alén diso, 1 de cada 3 mozos
non atopa emprego e 1 de cada
3 empregos criados é temporal.
Por ri.ba, o paro feminino duplica
ao masculino e hai 112.000 muEstas cifras compleméntanse
lleres paradas, ''tanto como a cico dado de que, a 30 de Xi.Jño
dade de Ourense enteira". Aradeste mesmo ano, había 23.413- diografia da -situación laboral en
parados menos~n ano -=ª:n. . :._ _G
= aliza a resentada · or Touriño
tes, un 15% menos, e o número
resulta non só distinta á aprede ocupados, segundo a EPA,
sentada por Fraga, senón mesmedrou en 15.300 persoas.-Pe- · mo contraditória até o ponto de
ro é que ademais, Galiza pasou
que máis que mirar en libros dide :ter máis de 200.000 parados
ferentes semella que se anal ino ano 1991 aos actuais
san paises dife~entes.
122·.ooo .. En.todo caso, . no pri- ----meiro semestre deste ano o núNeste sentid_o; o portavoz dq
mefQ <;le desempregados -inscrigrupo Mixto, Añxo G.uerreiro
tos no Servizo Público de Emaportaba como completement0 ·
prego diminuiu en máis de
que Galiza, alén de atoparse -- .
20.000-, o número de parados
nunha delicada situación, canto
segundo a EPA bai~ou en casea taxas de desemprego, ~nfrónque 8.000 e a afiliación á segutáse a un problema de precarieridade social incrementóuse en
dade, canto ao tipo · de pastos
25.638 persoas. de traballo criados. "Empeorou
a precariedade, non só na emEstes dados, tirados literalmenpresa privada senón mesmo na
te do discurso de Fraga, difiren
pública'', sinalaba. Con este xodos avanzados polos represengo de dados e polo balanza glotantes da oposición. Frente ás
bal apresentado polo titular do
cifras oficiais, Emílio Pérez Touexecutivo, a respeito dos resulriño avanzaba ·que entre o ano . tMos das políticas aplicadas
1990 e o ano 1998 en Gal iza · nos últimos 1O anos de governo
pérdese emprego, destruíndose
popular, Guerreiro concluia que,
111.000 postas de traballo. Aspor momentos pensaba que Gacende o nível de paro do 12%
liza convertérase en "primei ra
ao 17%, con 52.000 novas parapoténcia mundial".+
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En VHatba ePatas .de Rei coinciden con importantes-xacimentos de minerais moi escasos
.

'

Futuroj_p- 'ues eólicos agachan .explotacións mineiras
~

*

HORÁCIO VIXA(li(DE

Un parque eólico proxectado
entre a parróquia de Vilapedre
(concello de_Vilalba) e a de lrixoa (município de .Muras) está
. situado sobre un xacimento
dun seixo moi escaso e de
grande valor. Outro caso se. mellante acontece nun parque
de xeneradores aeromotrices
que vai estar localizado nos
montes de Moredo, no concello de Palas de Rei. No Courel,
o Íncio e Póvoa de Brollón os
materiais que aparecen son
pizarra e ferro, na Serra de
Faro, zinco, chumbo e uránio.
Galiza está nos ollas da Unión
Europea como unha imensa explotación mineira. Entre os anos
85 e 88 unha compañia alemana fixo un estudo minerolóxico
que abrangueu a todo o país e
que consistiu e realizar mostras
en cada dous quilómetros cadrados de superfície. Oeste xeito, hai un mapa bastante preciso da composición do terreo galega. Quedarian por localizar as
explotacións mineiras e levalas adiante aproveitando que
están localizadas en parques
eólicos.

Douscentos vinte concellos
galegos están afectados
polos parques eólicos. Na
foto, un xenerador nas Rias
Altas. Na outrG ilustración
carta de Made aos viciños
invocando o apoio da
Delegación de lndústria.

.

~

--9ALIDA

Relacionada con este caso
está unha empresa filial da
eléctrica Endesa -que ten
unha explotación mineira
nas Pontes- a que está levando a xestión de pór a
andar vários .parques en
Vilalba. Trátase de Made,
Energías Renovables,
S.A., unha compañia que
tramita a expropriación
de terras para tres parques eólicos no entorno
de Vilalba.
Nun destes tres parques, o gue está situado entre Vilapedre (Vilalba) e lrixoa (Muras),

,

Obalneário do lncio recebeu
várias subvencións de cartos.pero as·obras seguen paradas
Aladino Barros é un deses amigos perigosos de Manuel Fraga, pero o presidente qu ben é
moi agradecído ou ben non sabe a quen se arrima. Asi, non
tivo inconveniente de sacarse
unha fotografía con el ao seu
carón candq o proxecto do balneári o do lncio. A conta da
operación Barros ingresou
máis de vinte millóns de pesetas aportados pola Xunta, sen
realizar obras e sen que conste
que devolvese o diñeiro.

O anterior proprietário do balneário do lncio recebira unha
subvención de cincuenta e cinco millóns de pesetas par_? reabilitar o edifício, pero non o reabilitou. Posteriormente desde a
Administración díxolle que tiña
que devolver os ca·rtos ou vendelo. Nesta tesitura, o balneário
rematou nas mans de Barros,

que xa tivera unha falida experié nci a no sector hostaleiro
despois de ser proprietário dun
hotel en Pontevedra que se
afundiu por unha má administración. Na compra venda, Ba- ·
rros investiu 160 millóns de pesetas e a cámbio recebiu o balneário de augas fürruxinosas e
un monte de mil hectáreas.

zaas outra compañia do empres á ri o: Píceo/o Rancho S.A.
Cando comezan as obras de
derrube, incumpre o proxecto
de medidas de seguridade -:-Un
proxecto prE~supostado en once
millóns de pes~tas- e mete unha paa excavadora sei:i preocupación, provocando un derrube .
das partes que tiña que conservar. Non se pediron responsabilidades polo que sucedeu.

Cando adquire o balneário, Barros recebe unha subvención
de 22.200.000 pesetas para a
O proxecto leva paralisado dous
execución do derrubo do edifíanos e en Xuño a Dirección Xecio conservando algunhas par- - ral de Turismo ia concederlle
tes. A obra estaba presupostaunha subvención de 24,7 mida en 55 millóns de pesetas,
llóns de pesetas, pero tivo que
unha cantidade que coincide
botarse atrás porque non hai
coa subvención rebecida polo
certificacións de obras. Descoanterior proprietário.
·
ñécese se chegou a cobrar eses
cartos. Na actualidade Barros
O proprietário oficial do balneáanda á procura de comprador
rio é a empresa de Barros Alba
para o monte de mil hectáreas
Marketing S.A. e as obras realíadquirido cando o balneário. +

unha compañia de Vigo realizou
prospeccións de até catrocentos metros de profundidade na
busca de importantes xacimentos de seixo. As prospeccións
terian dado resultado positivo e
a explotación dunha mina seria
posíbel aproveitando que no
próprio espazo do parque -como sempre sucede- está afectada unha franxa de cen metros
de ancho.
.Made Energías Renovables está a atopar o apoio da Consellaria de lndústria nos planos para
sacar adiante os parques eólicos. En concreto no caso do
parque eólico do Carba, en Vilalba, Made enviou unha carta
aos viciños que se opoñen a
vender as suas terras, indicando
que "en caso de non chegar a
un acorde, remitiranse as dilixéncias praticadas á mencionada Delegación de lndústria, que
continuará cos trámites do expediente expropriatório".

En calquer caso, se neste parque Made comezou pagando
cinco pesetas por metro cadrado, e debido á presión da viciñanza, rematou por desembolsar cen en terreas de iguais características.
Nestes tres parques aparece
ademais un elemento, que dinamiza as operacións. E o empresário pontevedrés Aladino Barros , un home que através de
sociedades da sua propriedade
como Píceo/o Rancho, S.A. e Alba Marketing S.A. dedícase á
compra de terreas nos lugares
onde estarán os parques. As terras de Aladino Barros non son
obxecto de expropriación . Dos
tres parques de Vilalba, no do
Carba xa acumulou un tércio do
terreo, no que hai entre as parróquias de Vilapedre (Vilalba) e
Lousada (Xermade), ten a totalidade do espazo, e o de Vilapedre e lrixoa (Muras) realiza presións para adquirir os terreas.
Aladino Barros opera de diversas maneiras, ainda que case
sempre cun ton disuasório. No

parque do Carba comprou mentres se levaba a cabo a concentración parcelária, prática de adquisición que nunca se leva
adiante, xa que o normal é agardar a que conclua a parcelária.
Por regra xeral, cando Barros
compra, realiza un contrato privado máis unha cesión absoluta
de direitos acompañada dun acta notarial. Con isto, evita o imposto de sociedades. Con estes
procedimentos , tamén leva a
cabo adquisicións de terras en
Porto do Son, precisamente en
lugares nos que están proxectados parques eólicos.

Aladino Barros
A respeito dos procedimentos
seguidos por Barros na adquisición de ter ras , estes chegaron
ao Parlamento da man do BNG,
que interpelou ao Executivo sobre se houbo ou non incumprimento de abrigas fiscais.
Aladino Barros é un tratante de
terras de grande alcance, e ainda que é na zona norte do país
onde actua con máis frecuéncia,
tamén se lle coñecen actividades en lugares como A Estrada
ou Covelo. Asociada á prática
de tratante de terras está a sua
actividade de proprietárío de vacas nodrizas por todo o país.
Precisamente hai cinco anos cobrou en Pontevedra unha prima
por "vacas nutrices" e trasladou
o mesmo gado a Sárria, onde
volveu percibir axudas polo
mesmo conceito.
lnevitabelmente, as actividades
de Barros desembocan en conflitos cos viciños dos lugares onde se realizan. Un exemplo tivo
lugar o pasado 22 de Maio en
Vilapedre , onde distribuiu un
pasquín no que comunicaba a
todos os proprietários de éguas
que pastasen nos seus montes
que serian subastadas se non
eran retiradas polos seus proprietários, cando o habitual na
zona é que o gado invada os terreas duns e doutros e que o
próprio gado de Barros paste
nas terras da viciñanza. +

A. Em1:

Oposición leal e
-oposición real
Fraga pedíulle a T ouriño que teña "vontade de diálogo en Vigo",
para que o Govemo na cidade poda mudar. Non era unha arroutada
de Fraga, senón unha contestación aos oferecimentos de consenso
que lle formulara o voceiro socialista Pérez T ouriño. Constata a im,
portáncia que ten a alcaldia viguesa para o PP e os intentos esforza,
dos dos populares para recuperala, desde o mesmo dia da investidura
do alcalde nacionalista. Pero tamén mostran a indefinición política
do PSdG,PSOE. Touriño, como os seus anteriores sucesores, tentan
desmarcarse do BNG realizándolle a Fraga unha "leal oposición". A
estratéxia cae polo seu próprio peso ao impedir o PP calquer control
parlamentar, calquer diálogo. Unha "leal" oposición non é unha
oposición real. Neste senso, a intervención de Xosé Manuel Beiras
no debate de investidura foi, sen dúbida, unha das mellares que leva
realizado no Parlamento Galego, adaptada ao tempo, ás circunstán,
cias políticas, e moito máis clara que outras veces. ,+
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·o.- ·Concello de Ferrol poxará
· <·polo antigo Governo militar
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Despois· da continuada negativa por parte do Ministério
de Defensa a ceder o antigo .Governo militar de Ferrol, o
Con9ello desta cidade decidiu poxar na subasta do edifício, ..que se vai celebrar o di& 30 de Setembro en Madrid.
« ' O ptezó ae saída é de 244.500.000 pesetas e o município haberá de realizar un depósito do 20% do valor de
sa(oa para poder asistir? poxa. En realidade, o Concello
- tratará de que non se produza a-subasta e qLJe se lle outor§l,le o edifício polo prezo inicial. Por outra banda, unha
enfidade que tamén amosou interese polo imoble é a
Caixa Galiza, que non aclaFOü se concorrerá á subasta.
O Ministério de D~fensa ten unha política de non cesión
dos. edificios que xa non usa na Galiza mália que na maioria dos casos as instalacións foran cedidas de balde polos
- concellos. Neutras nacróns como Catalunya non é asi.+

un tendi~o de ·alta tensión
próximo a vivendas en Cerceda

FENOSA proxecta

Manuel Fraga no fugaz Congreso do PP galega en 1998.

)

Segundo denunciou un grupo de viciños dá parróquia de
au+ixas, en Cerc~da, un _proxec;to de Unión Fenosa
pre,nde instalar 1.in tendido elé,ctrico de 220.,000 vóltios
na citada parróqufa, cruzando zonas ricas en pultivos e
moi perto de váriás vivendas. Os viciños pediron unha
posición contrária por part~ do '. Concello e unha
negociación desta institución coa compañia eléctrica para que se soterren as devanditas liñas ao seu paso polos
núcleos.afectados. Por outra banda, o Mércores 29 de Setembro produciuse en Pontevedra o xuízo oral contra do
seci"etário da Delegación de lndústria polo suposto falseamento do inferme de afectación da variante da liña de ,Bita tensión do 'Mesón do Vento ao Alto de Undoso, ao :seu
paso por M~rza. Nó informe non constaba que a liña
pasaba por ""~rza· e afirmaba que non habia situación de
terreas inexprbpriábeis cando en realidade nQn era asi.+

A. PANARO

~icepresidéncia dos estatutos do PP galega presionado por.MadriQ
Fraga estuda a posibilidade
de nomear vicepresidente do Govemo
Elimina a

9* A. EIRÉ

Fraga lribarne estuda a posibi·
lidade de nomear vicepresidente do Governo, ante a negativa
de Madrid á que o nomease do
partido. Javier Arenas impúxolle a sua tese. Pero a loita sigue
no PPdG. Cacharro revélase e
afirma que non vai renunciar
ao Senado. Saltar reta "aos ini·
migos e aos de Madrid" apresentar unha lista alternativa,.
Madrid fixo claudicar a Fraga lribarne que desistiu de nomear vir
cepresidente do PP na Galiza, tal
e como tiña anuhciado unha semana antes. Agora, para que non
haxa dúbidas, o mesmo Fraga
apresentará unha emenda aos
estatutos na que se elimine esta
figura, adaptándose á estrutura
partidária de Madrid. Pero fontes
do PP afirman que esta non vai
ser a "derrota definitiva de Fraga
ante Madrid". Fraga garda ainda
"moito xogo na man".
Se Madrid puido impoñerlle a
eliminación da :vicepresidéncia
no partido, non. poderá facer o
m~sm,o no., Gov,er,,o. A posibili-'--~ . .dade que anun_,ciou Fraga tamén
-· -"'F- · váriasveces, -e que nunca levou
a cabo para n9n ~tizar a guerra
''
'd a ·sucesión, sémeHa.:-aparacer "
I
agora máis nídia que nunca. Seria ·un xeito de mostrarlle a Madrid quen manda e, ao mesmo
tempo, seguir cos seus planos
sucesórios sen deixarse condicionar. totalmente por Arenas e ·
Aznar. No debate deixoulles claro que n6n pensa retir~rse nen
delegar poderes.
1

Fraga non está disposto a que
Madrid lle marque a sucesión.
Teno afirmado várias veces. ·Agora, segundo_publicou Faro de Vigo, ·Fraga ameazou a . Aznar ·coa
sua dimisión se continuaban as
-inxeréncias desde, Madrid ao proceso galega que sempreanuncioµ qu~ tutelaria. Fraga nega a

existéncia destas tensións, per.o
fontes do PP voltáronlle a confirmar a A Nosa Terra que "Fraga
plantouse ante Aznar, porque pinta moito máis do que di Beiras".
A batalla continua no PPdG. Xosé Luis Saltar, o home forte de
Ourense, non só acusou aes
seus compañeiros de querelo
apartar do partido filtranoo irregularidades na Deputacion, senón que acusou directamente a
Madrid desta manobra. Pero foi
máis alá, anunciou que se voltará a apresentar a presidente
provincial retando a calquera a
que apresente outra lista;
Cacharro Pardo, que xa mandara
á merda a Fraga segundo conta
o ex secretário xeral do PP, Jorge Vestrynge, realiza tamén unha aposta firme pola sua autonomia contra:-iando os pactos de
Fraga con Madrid e afirmando
que, se ten que deixar algun posto, que deixa a presidéncia provincial, pero non o Senado. Máis
alá de interpretación sobre o interese sobre a imunidade que lle
dá o cargp de senadqr,· Ca9h~rr_o
ret~ a que o releven comt> presidente_provincial. Este cámbió
n9_n se_r,ia tolerado polas ,ba,s_es

s:

Q Govemo central e Xunta desenténdense
-da gal~ui1ación da Xus~1a

O Execu~ivo de Madrid afirma que a inclusión do galego nos sistemas informáticos da Administración de Xustiza de
existirá unha trégua. Daquelás
Galiza non é competéncia sua senón da Xunta. Esta foi a
voltarase a entablar a batalla. E"o
resposta que recibiu o deputad0 do Bloque Nacionalista
que está ágardando Fraga para ·
Galego (BNG) Guillerme Vázquez a unha pergunta sobre
mover as últimas fichas, incluida
o tema. -O Governo central abondou na responsabilidade
o nomeamento dun vicepresiden- ·
da Xunta ao dicer' que prestou ''toda a colaboración requete do Governo que, en Madrid
rida", pois a Xunta é a que leva os meios materiais para a
pensan que pode ser Guiña Gres.~ · , · Administración de Xustiza_ Segundo Vázquez este feíto
po, relevado das funcións partidá· evidéncia que a Xunta "non fixo nada" para que o novo sisrias. Guiña, vai xa a coordenar
tema ¡nformático da Xustiza galega, o proxecto Libra, adagora ao grupo parlamentário, ·
mita tamén o galega e non exclusivamente o castelán. +
función que non lle correspqnderia no organigrama. Roma! e Rajoi serán presidentes de honra,
con novas funcións. Madrid tenta
que sexan os presidentes de ,
honra os que sucedan a Fraga de : ,
Os vindeiros dez e once de Xuño do ano 2000 celebrarase
producirse algunha eventualic!ano Centro Cultural Caixa Vigo o X Congreso da·Unión do
de. Pero os no'vos estatutos 1reeo- ·
Povo Galego, UPG,
, · .
llen que será o·secretário xeral.
organización integrante do .
BNG. O acto coincid' coa celeO congreso rápido , .
bración dos·35 ano.s de
de tres dias . .
existénciá desta -orgál"!izac1ón
.
;
nacionalista e co primeiro aniTres cuartos de hora terán os
versário da chegada do BNG á
. delegados do PPdG no próximo
alcaldia de Vigo, a primeira cicongreso para coñecer as podade de.Galiza en número de
néncias e aprobalas. A posibilihabitantes. O Congreso
dade de apresentar emendas no
celébrase despqis das
próprio pleno non sequer se coneleicións xerais e non -antes templa. Ci.nco m,inutos se.r~, o:
para p,oper analisar a política
'J
tempo ·dedicado ~ proclamac1on ,
Bautista Álva'r ez.
cara adiante e pi modelo esta- "·
· das qandidaturas. Vínte minµtos -· - -. l
,
l.
'
tal. Tanto a UPG. domo o ·
para a intervención dos candiqa- . . _ - . a·iQque traballan c9a perspectiva.de que.o nacionalismo - _ ·._tos,... Nos ,discurs~s finais, . q~e._- _: " .,,. gál~~t;> .a,c~de'-grup'o. parlémentar e~ - Ma~tid.-~ :· ·'-." ·~ ' · · ·~'.\:":",,. .. ·'_'>/'°': ·p~chará -fraga; non se sabe. am~ '."' ·~ . . . ·- ,_ 1:
' '
·
.':·.- !_-.- i. ",·_·-. ... ·-_
\:
1

XCongreso da UPG

.
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~~ ~~r~~e~i~:~~s ~~n~~~ --:~;~~:s~s~~e~~~trrºn-~~~~:~J'.- ,-0.-~\ Bl-oque· ue·r ··.u
-'n'.·_~..:..'..le
' lo e prod
¡_ u
- 1'0'n·
que fon mostrado Cacharro des-._ será Maria(lo Rajoi quen tale en
UU
de os seus tempos en AP.
~~m~a~~de~=~~t~v::w~j~~~~~¡ - de calidade na Ronda-do Mil~nio .
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Pero Fraga segue afirmando que
militantes q~e están -dispostos ~
· -·
. ._
,
- ~ . ·.·:\\:
"existe sintonia total con Madrid", -·sair dó Auditorio _de Galiza para , - A -~o~a do Milén.io é a continu::ipión das neg.oci~~ións da
· i '.'"
mentres Palmou trata, inutilmente
mostrar o seu descontento. Será ---.._~onda c:lfe Urugua1 que levou a ~abo a Orgarnzac1on Munde calmar o mar revolto que se
un congreso rápido coma sem-¡ _ -' dial do Cpmércio baixo unha perspectiva de liberalización ·
levantou no Fis~erre ante qs 'ven:pre, só que, nesta ocasión dura- · _ que fáciá.-ao·T.e.rceiro. m_undo máis ..d~penderitée que·traia
tos de cámbio· propiciados por
rá tres dias e existirán delegados
como consecu~ncia .un modelo produtivista -_no que a caliAznar. O intento é conseguir un
elexidos polas bases.
dade era sacrificada. Destas, vaise celebrar en -Seattle o
acorde para o congreso a ceíevind.eiro mes a :Ronda do Milénio, na que ~articipará a
brarse este fin de, semana. Pero,
No anterior congreso os militan- · i :· Unión Europea. Ante esta negociación, o Pat!ament<;> euro.,
cargos.dentro do PP;, afirrna~ qµe
tes non c~ñeci~_ry a composi~i~n -.¡ , p~~J,, 9ue~ fixa/; LJnha JDC?~ici(>¡;l qu~ 1 ;d~fendan 1 os rep'resen.:.¡ · 1' \ •
n_on .va1 ser a paz, que Ma9nd es-.. · \~ ,d~ exe.cut1~~ ate o. n:iesmo.}n_s, "-; :-., ·1 lante~ do c?nttnerite .. O parla!11er1tano do Bl')LG e~ Estrast~ d1sposto a seguir metendo os ~ --tante de votar. D~s_Qe · a Coruna
· burgo¡ Camilo Nogue1ra levC;Ira unha proposta_que defenda
·fuciños e que "nós non irnos deianunciaron que era a última vez
os asentamentos na terra como parte ~un . modelo de proxar que nos desfagan o partido", que votarian untmimente. As vadución agrícola tradicional, no que se1)rime a defensa da
Todo semella indicar que, até as
tacións finais serán un d,os indicualidade frente a un produtivismo que sacritica este asxerais, coa elaboración das listas,
cadores deste éongreso. +
pecto e que só beneficia aes grandes sectores,' do capital.•
/
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A DESARTICULACióN·Dó MtfNbÓ'R:tJRAL GALEGO
A diario lemes e escoitamos manifestacións públicas e privadas que falan da desarticulación da sociedade rural galega:
"noventa municipios galegas perderán a
metade da povoación de aquí ao 2000.
Un informe vaticina a desarticulación de
Lugo e Ourense donde un 40% vive das
pensións da seguridade social". O estudo
coordenado polo catedrático Andrés Precedo Ledo parte dos datos do 91 e realiza
unha proxección cara ao 2010. "So oito
municípios terán crecemento contínuo,
en 12 será lento, 203 entrarán en declive
e 91 rexistarán perdas de até a metade da
povoación".
O padrón municipal de Monforte de 1996
ofrece a seguinte composición da poboación laboral en relación coa ocupación.
Poboación de dereito 19.180; ocupados
5.215; il).activos 9.912; xubilados 3.402;
residentes ausentes 651. Díganme en que
economia desenrolada traballa un por cada carro?
Abel Losada, doutor en Economia na univer~idade galega comenta: "A inexisténcia de calqueira tipo de política pronatalista, as diferéncias no acceso ao mercado
laboral e os níveis de desenrolo económico, ademais da importáncia dos factores
culturais sobor dos comportamentos reprodutivos dificultan as predicións sobor
da evolución da fecundidade en España e,
naturalmente, en Galicia."
Mais, retirémonos da friaxe dos números
_e percorramos a pel do país. Andemos co
Navia dende o Cebreiro, ou desde O
Piornedo polo rio Ser. Terras iicaces e
calias: castiñeiros, reboleiras, quercus petrae, faias, freixos; pradairos,- abelairas,
froiteiras cheas de silveiras, quilómetros
de terras a ermo en tempos cheas de ovellas, vacas, etc. Non hai cereais. Hai moitos ríos pero moita seca. E podemos ir ao
Rio Eo. Máis do mesmo. Na Ribeira de
Piquin entran no grupo escolar tres nenes iste ano. O Plan Mega sen facer. Cara á Pontenova e cara a costa, concentracións parcelarias interminábeis. Eucaliptos nas veigas do Eo que antes foron concentradas. E que dicer_do Rio Sil; das terras do Caurel de Trives ou do Bolo, para
que a vexetación mediterránea? Casas e
máis casas esbrolladas. O Xabarín fíxose
6 amo. O sr. Fraga aterrou hai anos no
cauto do Xarén para rodar un novo capítulo de "La escopeta nac.ional". Non queda xa nen agricultura nen gaderia ne!).
can que_lle ladre.
Nas terras do Cabe, outrora tan vizosas,
quedan toxos, xestas, escambrós e várias
fundacións. En Monforte até botaron ao
alcalde a pedir sufráxios ao asilo das irmanciñas da ~aridade. E que lle pedimos
ao Ulla que non sexan encoros? De que
lle sirve o seu privilexiado microclima?
Na Mariña de Lugo había en tempos un
rio· de Ouro. Agora só hai eucaliptos. Nalguns montes medraron vacas e cabalas
saltos. En Ourol os vellos marcharon para
Viveiro. Alguns noves restauran vivendas
rurais na aldea. O Miño dende Meira a
Chantada, o Xallas, o Deza e o Tambre
ainda terman anque infectados de eucaliptos dalgunhas explotacións de vacún.
Baixemos polo Rio Miño polo Arnoia ou
polo Lima: patacas poucas, vacas menos,
queda o Ribeiro con etiquetas, ou sen
elas; e outras uvas nas Rias Baixas. E son
tan míseras as terras de Bracara a Lucus
Augusti ou Íria Flávia que non dan algo
máis?

- •1 r
~·
O noso médio rural estase despovoando a
un ritmo vertixinoso. A principal activi.dade que serve e servíu para fixar povoación no médio rural está desaparecendo
pouco a pouco sen existir outras que a
susti.tuan.
Estase a esborrallar todo o mundo, están a
secar todas as ponlas dunha fermosa árbQre. Quedaban unhas vigorosas ponlas nas
que moitos levamos a podar e regar hai
anos. As do sector lácteo: o presidente da
Xunta remata de dar
un indolente machadazo hai uns dias. "Os
que están sobrepasados de cuota que deixen de producir. Son
as normas da U;E''
Nen sequer se decata
de que esas mesmas
normas lle garantizan
aos Paises Baixos ter
as mesmas ex_plotacións de leite que nós
ternos hoxe. Hai tres
diferéncias: 1 ª) Holanda ten cáseque 11
millóns de Tm. de
cuota, nós pouco máis
de millón e medio.
2ª) Iles teñen un govemo que os defende,
nós un que nos ataca
e nos reprime. 3ª) Iles
conservarán os postos
de traballo e as indústrias; a nós aplicarannos a política de xubilacións anticipadas e
abandonos.

autos chegan a cáseque todas as casas do
rural; pero nesas casas dorme a cada paso ·
menos xenté, come menos xente e convive menos xente. Moitos lugares do rural
son asilos mal atendidos.
Os avós non teñen netos. Os centros escolares e os lugares para a cultura e para
o lecer' vanse alonxando en círculos concéntricos desde o rural cara o urbang -e
xa tiveramos urbano- de tal xeito que
unha ollada cara atrás nunha xeración
xa non recoñece nada
do que herdou. Se tivésemos unha Conselleria de Cultura, mínimamente culta, teria estudado as distancias físicas e culturais que existen entre o mozo aldeán de
hai 30 anos o de hoxe
en dia.

'M.01tas areas
,

do _noso rural
están tan desabitadas
que precisarían unha
política de
reasentamentos
vinculada
fundamentalmente a
actividades do sector
primário"

• Os

DESCENDEN ..
TES DO HOMO HABILIS, por máis que nos

pese, somos gregários. Ate os heremitas
remataron facendo os seus cenóbios. O
pilar fundamental que se está a afundir no
noso médio rural non é primordialmente
·a monetário; n~n sequero económico. Iste condiciona en última instáncia. Moitos
fillos e fillas de labregos non s·e qued.a n no
rural non por medo a falla de ingresos, senón de estabilidade económica e por medo á soedade. O problema consiste ~n que
se e~tá desfacendo o corpo social. As veces hai máis posibilidades de relacións sociais nunha cadea que nunha aldeaº'· Os

Tropezarei probabelmente coa torpeza de
quen confunda con
nostálxia ou saudade
o que se refire á evolución social do noso
povo rural.

Por que a maldita teima de levar aos habitan tes do rural detrás
dos servícios e non ao
revés? Por que o Govemo do PP está obsesionado coa redución dos costos da seguridad e social aos
empresários e admite
como lóxica a perda
tan enorme de poder
adquisitivo dos empresários autónomos
do noso agro? Por qué
se pagan xardiñeiros para os parques urbáns e periurbanos e para grandes mausoleos e non se lles dá un peso a quen con~
servou as Fragas do Eume ou lles dá de comer aos lobos? Por qué o sr. Diz Guedes
malla a paus a quen manteñen cos seus
impostos a sua fachendosa arrogáncia?

Se as relacións e coesión estabelecida no
seu dia no ámbito da parróquia estivesen
hoxe trasladadas ao Concello poderiamos
considerar isto unha evolución lóxica
provocada palas comunicacións. Mais isto
só se dá nalguns concellos; primordialmente aquiles nos que a produción láctea
logrou estabelecer vínculos en cooperativas, sociedades, empresas, etc.
A comarcalización estaría chamada a integrarse nun proxecto global de ordenación do território. A mesquindade caciquil agudiza os localismos e a visión miope de quen mercan o seu universo ao traveso dos camiños polos que carrexan os
votos.

• Ü PESO DAS IDEOLOXIAS QUE SE
CONFRONTAN NO RURAL Afortunada-

mente a credibilidade do Partido Popular
no médio rural está sendo cuestionada.
Non cabe dúbida de que sr. Presidente da
Xunta ten unhas accións políticas próprias neste banco rural, e xa dixo que teria que seguir xulgando nesa bolsa de valores para evitar o pior. Ou sexa, a bancarrota do PP e o govemo do BNG. Mais á
veces en 24 horas pode haber caídas estrepitosas.
O sr. Presidente da Xunta debería correxir a notícia de que hai que tirar co leite
que excede da cuota. Non considera un
insulto a quen se crean o seu próprio
posta de traballo , poñen terras abandonadas a producir e dan de comer a quen
ten fame?
Por que non lle unce o sr. Presidente da
Xunta á sra. Loyola que propoña cuotas
para as hormonas do leite, de carne; ou
que pida a redución de bombas e bombardeiros que desfán paises e labregos e canto pillan?
Aes nacionalistas tocounos defender durante máis de vinte anos contra Medrid
contra a Xunta unha posición crftica
fronte a política agrária e rural da UE. Están ou non confirmadas as nosas t se ?
Quen son hoxe os fanáticos? Quen son o
dogmáticos? Están desde Europa a aplicarlle ao noso médio rural medidas xustas e
equitativas?

Non esaxeramos se decimos que moitas
áreas do noso rural están tan desabitadas
que precisarían unha política de reasenta- '
mentes vinculada fundamentalmente a · Quen combatimos no eido das ideas e as
utilizamos como ferramenta de transforactividades do sector primário.
- mación social estamos en desventaxa
con quen se moven no e ido da conquista
do voto cun forre aparato de propaganda
Hermo
ao seu se~izo e aproveitando prexuícios,
medos e favores reais ou fictícios. Pero
no terreo, no terrón, no "rus ruris" que
pode dicer o Govemo. Ten proxectos a
Xunta para frear a desfeita do médio rural? Ten cando menos, arrestos políticos
para plantealo a outros entes ou estamentos polf tic os, económicos ou socia is?
Pode seguer apresentándose o sr. Fraga
diante das empresas, das cooperativas,
dos sindicatos, da sociedade rural en xeral con pasivos tan desastrosos como o
do sr. Castor Gago, que en dbus anos de
conselleiro ainda non quixo reunirse en
sério coas forzas sociais para •tratar os
graves problemas da agricultura e do
agro galega?•
EMILIO LOPEZ PÉREZ é
deputado do BNG no Parlamento de Galiza

(1) Non triunfou a "caravana" de mulleres de Samas. Mais hai intermediários que están a aparellar homes do rural galego con mulleres de Centroamérica.
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No seu libro No Pasarán tala
de campos de concentración
instalados por governos democráticos.
Nas deportacións do nazismo
impuxérannos o protagonismo
central dos xudeus pero, de repente, comprobamos que novecentos mil españois padeceron
en circunstáncias idénticas. Os
paises democráticos montaron
campos de concentración para
os refuxiados da guerra, aos
que preguntaban se querian regresar a casa (pregunta completamente falaz, porque caerían
nas mans dos franquistas) ou se
preferin ir a compañias de trabal! o. Non lles quedaba outra.
Cando chegaron os nazis leváronos para Dachau, Mathaussen etc. Segundo os libros de
memórias de franceses e alemáns, non había refuxiados da
guerra de España. As memorias
dos que estiveran neses campos, entre etas as dos galegas,
cantan momentos atroces, aos
que por certo as vftimas non
respostaron coa pasividade dos
xudeus. Por exemplo, en Matthausen onde habia unha organización do PCE moi interesante.
lsto convén que se diga. Agora
vou seguir as pistas sobre os
galegas no campo de concentración de Matthausen, dos que
teño a lista completa. Seria Interesante que alguén que dispoña
de dados sobre parentes e coñecidos que ali estiveran puidesen dar informacións.
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Josér\'iale Moutinho
'Os países democrático& roeteJon en campos -·
de concentración aos que fuxian de Franco'
-0- G. LUCA DE TENA

A PUBLICACIÓN DA SÉRIE DE REPORTAXES DE JOSÉ VIALE MOl,JTINHO SOBRE A GUERRA DE 1936-

apareceron as miñas crónicas
dixéronme que eu estaba a ser
parcial ao que eu respondin
que en máis de corenta anos o
tempo de antena fara para os
outros. Tamén apareceron netos republicanos e franquistas
na mesma família que censuraban a tendéncia republicana
dos meus textos.

Con Castelao, Cario Álvarez
Limeses, Anibal Otero ou Díaz
Baliño, trátase a preséncia .
dos nacionalistas na guerra
que evitan outros autores.

A 11 República ten unha grande
1939 NO OIÁRIO DE NOTÍCIAS, REVELARA UN INTERESE ENTRE OS-LEITORES PARA ACONTECIMENTO . falta
de sensibilidade con relaDE HAI 63 ANOS. COÑECIDO ENTRE NÓS POLA SUA ATENCIÓN AOS ASUNTOS DA GALIZA, JOSÉ VIALE ción ao nacionalismo galega

MOUTINHO, XORNALISTA CUNHA EXTENSA OBRA NARRATIVA E VÁRIOS LIBROS DE POESIA, PUBLICA
AGORA A SEGUNDA EDICIÓN DA SUA SÉRIE DA GUERRA, QUE PROVOCA AINDA ACALORADAS REACCIÓNS.

por medo a fragmentación; temían perder" poder na Galiza
de'spois de o perderen en Catalunya e o País Basco. Doutra
parte advirto que na esquerda,
P,ersonaxes coma Santiago
Alvarez non tiñan moita sensibilidade polo nacionalismo galega. Organizara na Guerra o Batallón Galego, que tiña como
elemento integral a língua, pero
só andando os anos comezou a
escreber en galega.

Polas anécdotas que conta no
libro, o tabu sobre a Guerra
permanece.
No Estado Español pouca xente
quería talar. No ano 96, a viuva
dun republicano recebeume na
sua tenda, botou os clientes fóra. Pechou a porta e cando estabamos sós continuaba a falar
baixiño, a pesar de estar a ser
fotografada. Tiña vontade pra
talar pero estaba coartada por
tantos anos de medo. Outros
están abertos a contar a sua
experiéncia pero viven ainda situacións dramáticas , coma un
home co que falei perta de Badaxoz, que tora durante a guerra perseguido polo seu cuñado
franquista. Hoxe, na democrácia, o seu perseguidor é alcalde
e continua a perseguilo con
máis de 80 anos. Tamén na Extremadura, nun grupo de xubilados que xogaban todos os
días ás cartas, as miñas perguntas descobreran que só un
deles estivera no exército franquista. Os seus compañeiros
de xogo levaron unha enorme
salpresa pero el tamén. Aqueles homes levaban anos sen talaren nen palabra do seu pasado político. En Guernica, nunha
institución negáronmme información sobre a Guerra pero
unha funcionária insisteu en
que tiña que tomar un café. No
sobre do zucre anotara un número de teléfono de alguén que
podia informarme.

En As contas do sangue da
unha cifra de 131 portugueses
nas Brigadas lnternacionais,
fronte 15.400 franceses ou
5.411 polacos.
É unha cifra perfeitamente ridícula porque os portugueses non
ian para as brigadas. Aparecen,
por exemplo, nas minas de Astúries, dali van para a fronte e
un Joáo Martins convértese decantado en José Martinez, ou os
Gomes en Gómez e os topónimos de procedéncia semellan
identificábeis a primeira vista
porque foron corrompidos. Os
portugueses non podian declarar que ian combater ao lado da
República. Había dificuldades
para sair do país por calquera
causa. Don Pedro Rocha, cóntanos nas suas memórias que
cando o Ministério de Asuntos
Extrangeiros abrira as inscripcións para ir para España el pedeu pasaporte para estudar na
Franga. Despois foi capitán no
bando popular. O próprio Alvaro
Cunhal chegou a Madrid por
Franza. Dous militantes do PCP
pasaran por Badaxoz e taran
presos pota lei republicana contra o pistoleirismo por teren unha pistola. O Cunhal foi negociar a liberación pero as tropas
de Franco avanzaron e atopáronnos na cadea. Ao final entregáronos en Portugal e Cunhal
atopariaos andando o tempo na
mesma cadea.

No Estado Español ainda non
se poden consultar fontes oficiais; en Portugal é diferente.

Tamén fai referéncia á liberdade de movimentos das tropas
franquistas en Portugal.
Teño as memórias dun home
que estivera escondido en Tarres Novas, perta de Lisboa,
que veu desde o seu agacho
pasar colunas falanxistas que
viñan para Galiza e observou
como apañaban un camareiro
galega que daba vivas á República e qi.Je foi despois fusilado.
En Maura, no Alentejo, o alcalde.
estableceu uri campo de concentración municipal r~.m monte
que chegou a ter 600 persoas
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que chegaran fuxindo de Extremadura e cando a PIDE chegaba reclamar alguns deles xa os
mandara para embaixadas ou
para Latinoamérica. Era un home de confianza do Estado Novo pero non permitia que os prisioneiros fosen devoltos a unha
marte segura na España. No
campo tiñan rexisto de entrada
pero non de saída.

Hai casos da Guerra do 36
que non se poden co.ntar sen
desafiar a língua os convencionalisn;tos da narración.
Os libros de memórias son na
maioria extremadamente prolixos. As veces unha carta dun
condenado a marte ten máis
información e desafio ·á imaxinación ca un-libro de 400 páxi-

Cando preparaba o libro estaba
en Xixón talando cun meu amigo de asuntos da Guerra e díxome que estaba a facer un
traballo nos arquivos militares.
Ao dia seguinte apareceu conmovido: o arquivo no que traballaba fara metido nun camión e
traido para un cuartel da. Coruña. Téñase en conta que non
A.N.T .
era el o único que investigaba
nas. lnterésame a recente cona altura con aqueles arquivos.
m arcalización da guerra, da
Estamos a talar dun comportamento terceiro-mundista na Euque eu pretendo dar unha síntese no libro. Até hoxe ternos
ropa do ano 2000. Habia refuos grandes tratados de Tho- . xi ad os políticos españois en
mas, Payne etc. e de hai pou- . Portugal que despois da Ditadura: foron con moito medo volca .aparecen autores que tratan
vendo para o lado de alá até
a guerra á volta de Noia, no
Ferrol, na cadea de Celanova
seren amnistiados; en Portugal,
ou na Coruña. Despois hai una Revolución liberou de vez toha hipocrisia grande: cando
dos os presos políticos.•
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Xosé Luís Barreiro certifica as afirmacións de Jorge Verstrynge

lncúmprese
o decreto de ensino
en galego

~Na sustitución de Albor estaba de acordo

Un inquérito da Dirección
Xeral de Política Lingüística
revela numerosos
incumprimentos do Decreto
247/95 que regula o uso do
galega no sistema
educativo. Son dados que
manexa a Consellaria pero
que oculta a institucións de
defensa da língua como a
Mesa, que foi quen
denunciou o incumprimento
e a existéncia do inquérito.
Un dado de importáncia
decisiva que oculta a
Administración é o relativo
ás porcentaxes de uso de
galega na docéncia. Pero
sobre os dados si
difundidos pala Dirección
Xeral , a Mesa denúncia uns
resultados alarmantes
quince anos despois da
entrada en vigor da Lei de
Normalización.•

Fraga pero despois botouse atrás'
*

XAN CARBALLA

O ex vicepresidente da Xunta
corrobora as afirmacións do
ex secretário de AP e PP, Jorge Verstrynge, que no seu recén editado libro autobiográfico aseguraba que Fraga estivo
ao tanto, e planificou conxuntamente, a sustitución de Xe_rardo Fernández Albor á fronte
da presidéncia da Xunta en
1986. Daquela Barreiro foi demonizado polo PP e acusado
de felonia igual que Verstrynge.
"O de felonia foi unha causa de Alb~rto Ruíz Gallardón, -lembra Barreiro. Polo demais coido que o
que recolleu A Nosa Terra de
Verstrynge, porque ainda non lino
libro é correcto. O proceso-de sustitución de Albor está contado mil
veces e sabíao toda a xente. En
todo caso a situación era máis
complexa. Porque pode dar a sensación de que había uoha operación a costa de Albor. Nós levabamos unha discusión a costas de
Madrid pero había unha tendéncia
na que Fraga concordaba. Despois considerou que non conviña
nese momento e a disculpa foi o
cese/demisión de Verstrynge".
Segundo Xosé Luís Barr~iro o
sucedido, e o trasacordo de Fraga, hai que enmarcalo no quente
verán do 86 para AP. "Todo se
producíu, despois da reunión veraniega de Torremolinos na que
con motivo dun Congreso reunír,onse, entre outros, Verstrynge,
Alvarez Cascos, Arturo García
Tizón, Mariano Rajoy e Hernández Mancha. Fraga interpretou
aquelo como un intento de sustitu ílo. Daquela botou a Verstrynge e paralisou todas as operacións. Nós estabamos tora dese

Aniversário da execución
de Humberto Baena

En pnmeiro termo, Mariano Rajoy e Xerardo Fdez. Albor, por tra á direita, Xosé Luís Barreiro Rivas.

lio, pero non se esqueza que eu
dimitin o 30 de Outubro e Fraga
dimitíu o 30 de Novembro porque perdeu as eleicións bascas.
Vir para Galiza foi reabrírselle o
camiño para estar na política".

O afán de poder de Fraga
Sobre a fame de poder de Fraga
Barreiro entende que "a idea é
quizais moi demoledora. Nós estabamos no partido daqu.ela e as
causas acéitanse no momento no
que se está Tanto Verstrynge co,ma eu estivemos con Fraga. E
certo que non ten unha persoalidade fácil, pero ten as suas vantaxes como dirixente. Eu nunca
me animo a facer o seu retrato"

Respeito ás anécdotas sobre as
relacións de Fraga con outros
dirixentes "as que coñezo están
ben contadas. O caso .de Cacharro [que mandou á merda a
Fraga cando lle quixo impar a
António Carro como candidato
por Lugo, segundo Verstrynge]
é tradicional, porque sempre
estivo nunha posición bastante
independente. Non é unha novidade".
Sobre a implicación de AP e o
próprio Fraga no caso das Lotarias, que finalmente custoulle a saída da política, Barreiro
é reservado "AP tendia a intentar ese tipo de causas. Pero a postura do partido e máis

A.N.T.

a miña eran diferentes , e quizais por isa quedaban doidos".

lnquéritos inventados
Segundo Verstrynge, en 1981 el
inventou un inquérito sobre as autonómicas que daba gañador a
AP: Barreiro coido que "o máis famoso deses inquéritos quen o fixeron fumos Fernando Garrido,
Javier Carabias e máis eu. Un inquérito para respostar a outro que
sabíamos que era falso. Dixemos
que era do Boston Consulting
Group, esspecífico para a embaixada americana e esquecémolo a
mantenta nunha cafetería de Pontevedra. Saíu publicado e coido
que atinou cos resutados".•

Mobilizacións en defensa
da cualidade asistencial
nas residéncias
da terceira idade

Desde oBNG recoñecen que Príncipe tenta ir por libre

Vigo, un pacto de oposición interna
*

B.L.

nar o Governo municipal, tentando de que apareza ante a
opinión pública como duas
equipas diferenciadas, a nacionalista e a socialista.

Carlos Príncipe chegou á sala
de Comisión do Governo do
concello de Vigo cinco minutos
antes que o alcalde e os repreEsta idea é a que o leva a nesentantes do PSdG e BNG: "a
gar estes tres meses de xesver, cando veñen esos", foron
as primeiras palabras que pro- · tión do BNG: "agora vai comezar a xestión, o cámbio", afirnunciou dirixíndose aos xorna1istas que xa se atopaban na
ma contínuamente. "Agora
sá o 25 de Setembro, en clara
vanse facer causas", repite.
Tanto é asi que se nega a adreferéncia aos concelleiros do
BNG. Nacionalistas e socialismitir que sexan os concelleiros
tas pactaran que os membros
do BNG, que levan traballando
da equipa de governo entraron
estes tres meses, os que realitodos xuntos para dar idea de
cen o traspaso de poderes e
unidade ante os meios de coteiman en reunirse, a tal· efecmunicación.
to, cos antigos concelleiros populares. E eles, certamente,
Esta anécdota pode ilustrar o
moi ledos de tal protagonismo.
que vai ser o Governo vigués
nos próximos meses. Carlos
Nos próximos días, o PSOE
Príncipe quer apresentarse por
vigués comezará unha campalibre. Pero non só isa, tentará
ña de prensa que espalle esta
ningunear ao alcalde e ao próidea entre a cidadania viguesa
prio BNG . Príncipe entra no Goe demostrar que "unhá causa
verno de Vigo na atitude de ser
e o Governo do BNG e outro o
oposición interna e para tensiodos socialistas-pro gresistas ".

Perguntado o alcalde Lois
Castrillo por estas atitud.e s,
non foi quen de negalas, ainda
que lles restou importáncia
afirmando que "sabemos que a
coexisténcia ca PSOE vai ser
difícil, polo menos até as eleicións xerais, pero agardamas
que muden de atitude". O BNG
segue teimando en que o pacto de governo non só é posíbel
"senón positivo para Vigo",
afirmando que o de menos é
quen "aparece capitaneando a
xe?tión, pois nós ·ao que nos
comprometemos ante o pavo
vigués é a realizar unha xestión eficaz e transparente. Esa
é a nasa meta e o naso pacto
cos cidadáns".
O mesmo dia da asinatura do
acorde, tanto Príncipe como
Castrillo recoñeceron que existi ran discrepáncias públicas
como algo lóxico da acción de
goverrio, "como xa existiron no
Tripartito", pero agardan que,
como daquelas , estas diferén-

O 27 de Setembro
produciuse o vixéxi mo
cuarto aniversário da
execución do militante
galego da Frente
Revol ucionária
Antifascista Patriótica,
FRAP, que foi fusilado pota
ditadura franquista o .27
de Setembro de 1975 en
Madrid xunto con
Sánchez-Bravo, Txiqui,
Otaegi e García Sanz. Os
seus compañeiros,
amigos e familiares
lembraron a sua figura no
cemitério vigués de
Pereiró, onde foi
soterrado, sob a consigna
do "Dia do loitador caido
baixo o fascismo" . Baena
e os seus compañeiros
foron os últimos fusilados
na ditadura, dous meses
antes do falecimento do
tirano.•

cias non obstaculicen a xes tión e, na maioria dos casos,
se podan consensuar antes de
publicitalas.
Desde o BNG incídese en que
non hai diferéncias esenciais
"nos programas que un partido
e outro queremos aplicar na cidade", agardando non só que a
acción de governo sexa positiva, "s~nón que a cidadania saiba darse canta da seriedade e
aposta política de cada quen".
Alguns destacados dirixentes
socialistas están dispostos a
apoiar publicamente ao BNG
se Carlos Príncipe seg,ue "cunha acción obstrucionista do
Governo municipal , dilapidando as ilusións de moitos cidadáns e a posibilidade dunha
alternativa galega ao PP'', segundo lle manifestaron a A Nasa Terra. Nos próximos dias
poderian facer públicQ un manifesto sobre as actuacións do
Governo municipal. +

Os Comités Provinciais de
Sanidade e Servizos
Sociais da Xunta
anunciaron protestas para o
dia catorce de Outubro en
defensa da cualidade
asistencial nas residéncias
da terceira idade. Estes
centros padecen unha
insuficiéncia de cadro de
persoal xunto a
reconversión de prazas
necesárias e mesmo casos
de escaseza de material.
Os Comités Provinciais
reuníronse coa oposición
parlamentar para conquerir
apoio nas suas demandas.
Asi, haberá visitas aos
centros para comprobar a
sua situación, apoio ás
convocatórias
mobilizadoras, tramitación
parlamentária de iniciativas
tendentes á mellara dos
· servizos sociais e emendas
nos orzamentos para unha
mellar dotación para estes
centros. +

GALIZA
30 DE SETEMBRO DE 1999

11

ANOSATERRA

Nº 902 - ANO XXII

C*MARCAS

Compoñen os tribunais os que xulgaron as
oposicións de 1998 eos que as aprobaron

Oescándalo salta de novo
na Deputación de Ourense
*B.L.

Unha nova oferta de emprego,
sen se ter aprobado o catálogo
de postos de traballo, voltou a
levantar o escándalo do enchufismo na Deputación de Ourense. Baltar, que afirma que a fil·
tración é cousa dos seus inimigos do PP, volta a presidir uns
tribunais que os integran os
mesmos que en 1998, coa inclusión dalguns dos máis polémicos aprobados daquelas.

"Estas oposicións convócanas,
simplesmente, en función da
xente que queren colocar. En
nengun sítio se xustifica a necesidade destas prazas que convocan", afirma a deputada do BNG
Tereixa Paz. Só con estas premisas os nacionalistas se poden
explicar que, despois de comprometerse Saltar Pumar a elaborar
un catálogo de pastos de traballo
a cobrir, o "único que están facendo e paralizalo até ir colocando, pouco a pouco, aos amigos".
Despois do escándalo que se levantou nas oposición de 1998,
onde se acusou ao PP de enchufar aos tillos e parentela dos
cargos públicos do partido (deuse a circunstáncia de que un
opositor levou un cero nunha última proba, de galega, para que
así puidera entrar un aspirante,
xa funcionário da Deputación),
agora voltan a repetir os tribunais, presidindoos Saltar Pumar.
Pero non paran de acrescentarse as sospeitas, pois alguns dos
"polémicos aprobados" hai agora
un ano, forman parte do tribunal.
Existen, ademais, outras circunstáncías que anchen de névoa toda esta convocatória de oposi-

cións. Foron convocadas o 28 de
Xuño, cando todos os órganos
da Deputación estaban en funcións. A publicación das prazas
fíxose en plenas vacacións e,
unicamente, no boletín oficial,
polo que moitos interesados quedaron fóra, ao non enteirarse.
Ainda existen máis elementos
controvertidos nesta convocatória
como que para a praza de "promotor cultural" unicamente se
admiten licenciados en Ciéncias
da Educación. Dase a circunstáncia de que esta titulación é a que
posue o responsábel de comunicación da institución, con dez
anos de servício ao PP, e que
agora é un dos que se apresenta.
O vicepresidente da corporación provincial, Roxélio Martínez, xustiticou a composición
dos tribunais "porque ten que
haber un técnico, e, dentro dos
que hai na Deputación, os tillos
dos alcaldes cubriron as prazas
que faltaban". Semella ir de
pais a tillos porque o secretário
da Deputación, Benito González, ten a tres dos seus tillos
xa funcionários, nos tribunais.
Pala sua banda, Xosé Luis Saltar, na vez de negar as acusación, arremeteu contra os seus
compañeiros de partido, afirmando que a filtración das oposicións era unha campaña para
desprestixialo dirixida desde
Madrid.
A CIG denunciou a persecución
que existe na Deputación contra
o sindicalismo de clase e a imposibilidade de garantir a limpeza das oposición ao non poder
estar presentes nelas os representantes dos traballadores. +

Detectáronse graves iíregularldades laborais esanitárias ·
.

-

Aface oculta das casetas do polbo
de San Froilán
*

CÉSAR LORENZO GIL

Unha das tradicións máis
asentadas na Galiza é o percorrido calmoso polas casetas de polbo que se asentan
en Lugo durante as festas do
San Froilán, que comezan na
cidade amurallada o Venres 1
de Outubro. Mais, detrás do
costume gastronómico, xorde
unha sombra que pon en entred ito tanto a calidade dos
alimentos que se venden nestes chigres como o servizo
dos seus empregados, que
_traballan, moitas veces, en
condicións decimonónicas.

A. PANARO

Milleiros de persoas en Compostela contra os depósitos do Ferrazo en Vilagarcia.
O Sábado 25 de Setembro os opositores aos depósitos de combustíbel do Ferrazo, en Vilagarcia, levaron as
suas protestas a Compostela, onde celebraron unha manifestación na que participaron vários milleiros de
persoas. Os asistentes á mobilización reclamaron un estudo de impacto ambiental convencidos de que o
mesmo impedirá o funcionamento destas instalacións. Os depósitos do Ferrazo están impulsados pola.Autoridade Portuária de Vilagarcia co fin de atraer actividade a un porto que esmorece, como todos os galegas,
por falta de investimentos. A oposición prefire un plano especial do porto que aborde a süa revitalización.+

enfermidade grave. Como
Mediante un informe sobre o
S;:in Froilán de 1998, a CIG deexei:nplo, o informe recolle a exnunciou as práticas irregulare$. periéncia dunha traballadora
que non puido darse de baixa, a
de vários estabelecimentos púl
pesar de sufrir gastroenterite,
blicos de venda de polbo e a acpara non perder o soldo.
titude dos inspectores de Traballo e Sanidade, que permitiron
Polbo conxelado
os seus graves comportamen__tos. Estas casetas chegan a Luduas veces
go a principios de Outubro e fiOutro dos pontos mauros des- ·
can na cidade durante máis dun
mes, constituíndo o elemento de · tas casetas denunciadas estaba na manipulación dos alimenreferéncia máis duradeiro do
San Froilán.
tos e na calidade dos produtos
que ~e vendian. O próprio polSegundo a ·clG, ~on_ duas as
bo, procede,nte do bancal sahariano · ainda que se afiÍ'fTlaba
casetas que com~ten irregulaque fara pescado nas rias _.garidades: a de Aurora do Carballiño e a caseta de Manolo ·de
legas, era conxelado en alta
Marce. En canto aos -traballamar. "No Carballiño", di o informe, "desconxélase para procedores das casetas, a maio.ria
der ao seu lavado e despois · é ·
dos que estaban empregados
enviado a unha nave conxelanelas carecian de contrato e de
dora de Rábade onde se volve
~eguro laboral. As pagas por
conxelar. Para a sua cocción,
37 dias de traballo continuo,
desconxélase unha vez máis". ·
sen nen sequer un dia de descanso, cun horário que case
Normalmente, as autoridades
sanitárias desaconsellan connunca baixaba das 17 horas,
sumir produtos que foron connunca pasaban das 100.000
pesetas, salário no que· se inxelados en máis dunha ocacluía normalmente o xantar,
sión, non só pala perda das
suas prop_
r iedades nutricias,
composto moitas veces por un
senón pala posibilidade de
bocadillo. Aos empr_egados non
transmitir virus. O informe indise lles permitia córner nas horas non sinaladas para este fin
ca tamén que os polbos en
mao estado -as putas, no argot
pala dirección -e tamén estaba
prohibido sair do pasto.
·
das polbeiras- xuntábase co
bon para facelo irrecoñecíbel,
A situación destes operários, - ainda que a diferéncia se nota
ademais de precária, era de toao mastigalo, xa que o seu satal indefensión. Todos os trababor é metálico e agre. O consumo deste tipo de polbo pode
lladores estaban abrigados a
compaxinar traballos de camaacarrexar doenzas dixestivas.
reiro, cociñeiro, descargador de
caixas, limpador e z'oupador
O informe tamén se retire ao labor do Delegado de Sanidade,
(encargado de .lavar o polbo).
Ao mesmo tempo, ao careceren
que "pasou palas casetas duas
de seguro e de contrato, os emou tres veces cada semana",
pero non fixo nengunha investipresários abusan da sua posición e ameazan aos traballadogación nen traballo. "Viña comer
o polbo, como calquer outro lures con non pagarlles se fallan
ao seu posta por calquer moticense, coa salvedade de que a
vo, ainda qüe este sexa unha
el non se lle cobraba".+
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A Transcantábrica

terá que ir
polo interior do litoral
O Parlamento de Astúrias
aprobou por unanimidade unha iniciativa para demandar
do Ministério de Fomento un
cámbio de trazado na Autoestrada Transcantábrica para
que non cruce a ria do Eo pala
Ponte dos Santos. Se se quer
que este vial chegue até
Ferrol, haberá de pasar o rio á
altura da Veiga do Eo e lago
transcorrer pala parte interior
do litoral, evitando prexufzos á
Raxa pero sen apartarse da
Mariña. Unha declaración como a do Parlamento asturiano
abrigará ao Ministério a negociar unha alternativa que sexa
satisfactória, pero ao tempo
permitiría á Administración galega a negociar coa estatal
para o vial chegue até Ferro!.
Neste sentido, o Congreso
aprobou unha iniciativa do
BNG para que a Transcantábrica chegue até Ferro!.+

A.N.T.

Baixa a calidade do servizo entre Vigo e Porto, sobre todo no traxecto galega, mentres se prometen mellaras.

Ao mesmo tempo anúncia un estudo para mellorar aliña antes ·do ano 2005

recorta o tren entre Vigo e Porto, e suprime
o primeiro servizo da mañá entre Ourense e Vigo
RENFE

·rota que viaxa en todos os trens . ruña, nesta liña. En todo caso, a
' supresión do tren de Mércores
inter-fronteirizos.
A RENFE prescinde desde o
entre Vigo e Valenga débese
exclusivamente a RENFE. A
pasado dia 27 dun dos tres
O percorrido desde Vigo deica o
compañia española tamén elimiMiño faise tamén sen a>éente de
servizos diários de tren entre
Porto e Vigo, asi como o d9 . acompañamento, que ten como
nou neste dias o primeiro tren
función separar
entre Ourense e
Mércores a Valenc;a e a Xunta
anúncia dous dias despois un
vagóns en caso
Vigo, que saia as
novo concurso para a modernecesário, avisar
6 da mañá, e peao maquinista de
nización·do traxecto que debechou as estará estar rematada no 2005. A calquer incidéncia
cións de Figueirido e Rubiáns.
realidade, da degr1¡1d~ción duo . ou dar saída .n·as
servizo de ferrocarril cámbia- · estacións que_case outravolta por promesas.
recen de servizo.
Portugal
Este · axente fai
mellora a via
1
igualmente as veA comunicación por tren entre
Porto e Vigo queda reducida un . ces de intervenDentro da Comitor. A sua ausén- ·
comboio que sae de mañá, ás
sion de Traballo
cia durante quin8.30 de ambas cidades e a ouGaliza-Norte de
ce meses ten
tro que fai _os mesmos percorriPortugal, a Conconsolidado o uso
dos desde ás 7 da tarde. No
sellaria de Polítientanto, o Governo autonómico
ca Territorial arrógratuito desta liña
entre as paradas
promete un investimento de
gase un protago10.000 millóns de pes~tas que
de Vigo, Redonnismo en relación
dela, O Porriño,
espera obter da UE dentro dos
co enlace ferrofondos do INTERREG, pero
Guillarei ~ Tui.
vi ári o de entre
mentres este anúncio non pasa
Douro e Miño
Doutra parte, os
de ser un mero propósito de inque non corres ~
tradicionais com . tenci6ns, que se repete periódipande en absoluboios _de alumínio
camente, a suprésión dun servito coa realidade.
zo de alta demanda coma é o
portugue.ses, coñecidos co noPortugal está a mellorar a liña e
me de motoras, foron su$titui- · xa dispón de 'reito dobre entre
tren que vai de Vigo a Porto e
desta cidade a Vigo, nas mesdos por trens lixeiros de dous
Famalicáo e Porto mentres realivagons con menor aforo de viamas horas, é algo concreto.
za obras no resto do traxecto enxei ros. Dentro da RENFE atri~re Valenga Porto. O contraste
O ferrocarril de entre Douro e
bu.en á compañia portuguesa de
é notavel no acceso a Porto, que
ferrocarrís a supresión do serviMifío experimenta desde hai
dispón desde hai anos dun trazo diário de tarde entre Porto e
quince meses unha paulatina
xecto de ferrocarril ínter-urbano o
Vigo, e localizan a causa en que
degradación na calidade do serque permite ao viaxeiro elixir ena rede lusa non canta con univizo, sobre todo no traxecto de
tre a estación de Campanhá, no
Vigo a Valen<;a. Neste treito o
dades abando para cobrer o
noroeste, cu a de Sao Bento, ao
tren non ten prático de via, peservizo. Na compañia portuguepé da Praga da Liberdade. O
sia a que o recente acidente das
sa comentan con disgusto a
tren luso dispón plenamente da
presión de RENFE por utilizar
Gándaras do Porriño cargouse
dotación de personal de segurios · comboios coñecidos por
ao feito de non dispar o tren
dade en rota de que carece a
TRD, que unen Vigo con A Codeste imprescindíbel asesor de
mesma liña no treito galega. A
-0- G. LUCA

O tren de Vigo
aValenc;a vai-

_sen prático
de via e
sen axente de
acompañamento
desde hai
i quince meses.

e

RENFE incumpre de Vigo a Valenga o Regulamento da Orde de
Transportes Terrestres de 1990.
En contraste con este recorte
concreto que degrada un servizo de alta demanda, pouco se
abriga a Xunta co anúncio do
estudo técnico dun melloramento do trazado. Este traballo debe
orzamentar as obras necesárias
para tres velocidades diferentes:
120, 140 e 160 quilómetros por
hora. A velocidade deste tren
hoxe é 32,5 quilómetros por hora e a demanda mantense por
mor dos sistemas de subvención indirecta e pala superior
cualidade do servizo de acceso
ínter-urbano a Porto.
O feito de estudar as tres velocidades, significa que a consellaria de Política Territorial consideria aceitábel, segundo a importáncia das aportacións da
UE, un tren con velocidade máxima de 120 quilómetros por hora para o ano 2005. Esta média
é inferior á velocidade normal
dos ferrocarris británicos no ano
1963 e semellante a velocidade
média da rede francesa no mesmo ano o que pode consolidar o
atraso histórico do máis importante servizo interurbano de
transportes·do Eixo Atlántico para o primeiro cuarto de século. A
consellaria de Política Territorial
calcula que a mellara do treito
desde Vigo á fronteira terá un
custe de 30.000 millóns pero o
investimento anunciado polo
concurso que convoca a Comisión Galiza-Norte de Portugal é
de 10.000 millóns. +

Odelegado do Govemo
leva persoalmente
o conflito do Úmia
O subdelegado do Governo
en Pontevedra, Alexandre
Millán Mon mantivo unha
reunión con membros da
Coordenadora Ánti Encoro
do Úmia o pasado Luns 28
de Setembro na que confirmou que todo o conflito é
levado polo próprio delegado do Governo, Xan Miguel
Diz Guedes. A Coordenadora entende que hai unha
persecución e que as
multas chegadas son proba
diso, pero Villar Mon asegurou que non son sancións
en firme e aclarou que non
ia facer máis declaracións
porque, insistiu, é un tema
que leva direitamente Diz
Guedes. Por outra banda,
continuan as obras da presa, cunha nova galeria, ao
tempo que a conceslonária
Hidroeléctrica Cortizo
prosegue a sua campaña
para desvirtuar os argumentos da Coordenadora. •

Apreséntase
a Plataforma contra
a Vídeo-Vixiláncia
en Compostela
Integrada por diversas organizacións cívicas e P,olíticas
de Compostela (ANA, AMI,
Francisco Villamil, CAR, Comité Ánti Sida, CUT, FPG,
MNG e Primeira Linha, entre
outras), apresentouse nesa
cidade a Plataforma Cidadá
contra a Vídeo-Vixiláncia. A
nova organización maniféstase en contra da medidas
tomadas polo concello de instalar cámaras de televisión
para controlar a delincuéncia
e preservar o património. A
Plataforma lembra que Compostela é unha das cidades
máis tranquilas do Estado e a
medida supón un grande ataque á liberdade de expresión .
e o direito á intimidada.+
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Ven sendo habitual escoitar ou ver na información perio;
dística diária referéncias ao despilfarro que as "autono;
mias" realizan cos recursos públicos, en particular, no rela;
tivo aos médios de comunicación, nomeadamente, as tele;
visións autonómicas. Pois ben, este aserto é unha completa
e vulgar falsificación da realidade tal como pode compro;
bar calqueira que faga unhas mínimas e elementais compa;
racións. Non estamos <liante dunha opinión respeitábel se;
nón dunha falsidade interesada que responde a unha estra;
texia de manpulación e desinformación programada por
parte de determinados grupos de presión e vinculada por
moitos médios públicos e privados de ámbito estatal que,
por razóns diversas, temen o auxe dos médios audiovisuais
autonómicos e fan todo o posíbel por desacreditalos e sub;
metelos a un proceso de deslexitimación sistemático dian;
te da opinión pública española.
Unha somera revisión a datos como or:zamentos dos me;
dios de autonómicos, orzamento global e povoación total
proporciona uns resultados que non deixan lugar a dúbi;
das. Analisando os orzamentos de 1998 das TV en relación
co orzamento público total resulta que a participación dos
medios de autonómicos oscila entre o 0'93% (Canal Sur) e
o 2% (ETB) coa excepción de Telemadrid co 3'5%. Para
TVE o ratio é menor (0'65%) pero haberá que rnatizalo
pola década acumulada e os ratios en relación á povoa;
ción. Unha percepción máis real do que representan os
gastos dos médios de comunicación autonómicos pode ver;
se na comparación coa povoación tanto en custo por habi;
tante/ano e por habitante/día. O custo diário por habitante
das TV de Galicia, Valencia, Madrid e Catalunya é un
pouco superior ás 12 ptas sendo de 8'7 para Andalucia. O
maior custo é para ETB con 19 ptas diárias e para RTVE
con 15'6. En calqueira caso, o custo <lestes medios é moi
baixo se o comparamos co de calqueira outro servicio bási;
co como Auga, Gas ou Electricidade. Nun recibo himen;
sual dunha vivenda media baixa págase máis por estes ser;
vicios que todo o ano polos médios autonómicos.
O engano e a manipulación é máis espectacular, aínda, se
facemos refereéncia á pretendida débeda ou "saco sen fon;
do" no que se converteron as TV autonómicas. Asi, con
dados de 1998 a débeda acumulada por RTVE cústalle a
cada galega 41 ptas/día mentras pola débeda de RTVG só
pagaría 6 ptas diárias. O custo anual da RTVE é para os ci;
dadás das CCAA bastante máis gravoso que o que teñen
que pagar polos seus próprios médios de comunicación.
Mesmo para a CRTV de Catalunya que é amáis ende;
bedada, en ningun caso, chega ao custo que teñen que so;
portar pola RTVE. Afnda que as con tas dos médios de co;
municación públicos teñen unha credibilidade relativa e
son utilizadas corno arma arroxadiza dos debates e canten;
das eleitorais a última cifra proporcionada polo PSC na
liorta preeleitoral eleva a débeda da CCRTV, no pior dos
casos, a 36 ptas diarias para cada cidadán de Catalunya.

'As cantas dos médios de
comunicación públicos son
utilizadas como arma arroxadiza
dos debates e contendas
eleitorais"
Nótese que RTVE acumulou esta débeda desde 1990 par;
tindo dunha situación de monopólio mentras que as TV
autonómicas tiveron que .partir de cero tanto en instala;
cións, equipamentos, profesionais, etc, nunha situación de
inferioridade e alegalidade chamativa. •

Os estabelecimentos fecharon e as ruas pennaneceron desertas no,Morrazo.

A.N.T.

OPartido Popular abstense no apoio á folga

·Paro total no Morrazo a prol
dos mariñeiros de Marrocos
-0- ALEXANDRE XIRALDEZ

O Mércores 29 o Morrazo parou a sua actividade en solidaridade cos afectados polo
convénio de pesca con Marrocos. A bisbarra expresaba_asi
a preocupación coa que vive
a finalización o 30 de Novembro do acordo pesqueiro. Este
convénio permitiu faenar no
caladoiro canário-sahariano
durante catro anos a 1.800
mariñeiros desta comarca, do
Baixo Miño e do Barbanza, a
parte restan os empregos
criados en terra polo mantemento dos barcos e o tratamento do peixe. A dous meses do remate do convénio e
cos barcos xa en terra por mor
dun paro biolóxico as expectativas de renovación nas mesmas condicións son escasas.
Odia antes da folga os panadeiros de Cangas, un dos catro concellos que·forman O Morrazo, reparti ron máis pan _que o usual
nun dia de semana. Era o presáxio do que ia acontecer ao dia seguinte. Supermercados, tendas,
as prazas de abastos ... todo fechado. En Cangas, Bueu e Moañ a unicamente permanecían
abertos o Centro de Saude, algunhas farmácias e o Xulgado,
amén dos locais das Forzas de
Seguridade. Nin sequera os
meios de transporte, por mar e
por estrada, prestaban os seus
servizos. "Aquí cando se fai folga,
faise .de verdade'', responde un
piquete informativO' a respeito da
inexisténcia de servizos mínimos
nos transportes. En Marin o seguimento da folga cinxiuse das
once da mañá ás tres da tarde
por mor de que o mércores era
dia festivo .n esa localidade. A
Asemblea de Mariñeiros en Loita,
convocante do paro, cualificaba a
xornada como un "éxito" en boca
do seu voceiro Xosé Torres.

Abstención do PP
O Governo municipal de Marin

foi o único que rexeitou secundar
a convocatória de folga. O Gove rn o do Partido Socialista
(PSOE) negouse a convocar un
pleno estraordinário para debater
o tema. Fora deste caso, os outros tres concellos secundaron a
folga grácias á abstención do
Partido Popular (PP). Os populares, mália manifestarse publicamente en contra deste tipo de
mobilizacións, evitan asi o enfrontamento direito con este colectivo mariñeiro que ten neses
tres concellos unha gran forza.
A iilibición popular foi criticada
pola oposición, especialmente
polo BNG, a única formación política dos catro concellos que
apoiou a taiga. Segundo o concelleiro nacionalista de Cangas Xoán Chillón, a c~ada dos populares ao poder en Cangas, Bueu
e Moaña provocou "un cámbio de
actitude no problema pesqueiro
de f~rma que se perdeu o papel
motor dos concellos nas reivindicacións dos mariñeiros".

como tal a fin de manter os empregos". Fora deste compromiso
real, demanda "políticas sociais
contra a precariedade": axudas
económicas "en condicións" para compensar os paros biolóxicos, homologación laboral de
traballadores en barcos de bandeira non estatal, planos concretos para reestruturar a comarca
e a o establecemento de xubilacións antecipadas voluntárias.
A parte da CUT, unicamente a
Confederación lntersindical Galega (CIG) manifestou o seu apoio
a taiga, se ben non participa na
convocatória pois, consonte o
seu secretário da seción de mar,
"non foron consultados". Comisións Obreiras (CCOO) e a Unión
Xeral de Traballadores (UXT), os
dous principais sindicatos por afiliados· do Estado, desmárcanse
das mobilizaeións por seren "precipitadas". Para o responsável de
organización de CCOO Mar, Ramiro Otero, "o único que queda é
o diálogo e ver como se desenvolven as n~cia9_!óns". Esta actitud e vai polo mesmo rego que
mantén a Consellaria de Pesca e
o Ministério ·da mesma matéria:
"as mobilizacións unicamente benefician a Marrocos pois delatan
· o noso nerviosismo".

O certo é que o novo alcalde
cangués, que asemade é presidente da mancomunidade do
Morrazo, Xosé Enrique Sotelo,
decidiu non presidir a Plataforma
en Defensa da Pesca como fixera o seu prSdecesor no cargo, o
nacionalista Eulóxio López. A
Asemblea de Mariñei;os en Loita
ten criticado o comportamento
do alcalde cangués desde que
na madrugada do Martes 21 chamou á Guarda Civil para desaloxar a un grupo de mariñeiro fechados na Casa do Concello.
Lamentabelmente Enrique Sotelo non atopou tempo para falar
deste asunto con A Nosa Terra. .

Sen embargo, sindicatos e partidos de ámbito galega fan fincapé en que o "inimigo" nas negociacións non é Rabat, senón
a própria Unión Europea (UE).
Como consta nunha moción do
BNG aprobada polo Congreso
de Madrid, "a UE non pode seguir por máis tempo defendendo políticas que só favorecen
os intereses dos estados con
máis peso no seo da Unión".
Apóio das forzas galegas
Neste senso, o direitor xerente
da Cooperativa de Armadores
O "home forte" da Asemblea e
de Vigo, considera "preocupanmembro da Central Unitária de . te que a Comisión Europea ainTraballadores (CUT), Manuel
da non fixase o mandato de neCaamaño, explica que as mobiligociación da UE con Marrocos"
zacións persiguen a "consideraque fixe os obxetivos por acación da pesca como un ·sector
dar e permita o início formal das
estratéxico para que se defenda
negociacións. •
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Tres labregos expedientados acudiron ao xulgado de Outense oLuns 27'-

Os presupostos
do Estado, i
nc:gativos para Galiza

Absolven a outros nove gandeiros·de tugo
po~a tratOrada

Os presupostos do Estado
son insolidários e negativos
para o país, a xulgar dos
grupos da oposición e dos
sindicatos. Estas
organizacións eren que non
dan unha resposta aos
desequilíbrios dentro do
Estado, máis ben
incrementan estas
desigualdades, aumentan
as contribucións dos
sectores máis febles
mesmo por riba da
previsión de inflación , son
antisociais porque os
gastos sociais son mínimos
e son insuficientes na
protección dos máis
desfavorecidos . O proxecto
de orzamentos do Estado
foi apresentado polo
ministro de Facenda
Rodrigo Rato e serán
submetidos a debate no
Congreso dos Deputados. •

-0- A. ESTÉVEZ

Outros nove gandeiros foron
absoltos en Lugo tras os expedientes abertos contra eles
a raiz da tratorada do 20 de
Xaneiro do pasado ano. O xuiz
do contencioso admini$trativo
considerou o argumento do
avogado defensor dos labregos, que sinalara a aplicación
dunha normativa de tránsito
para impedir o direito a manifestarse dos gandeiros. Esta
sentencia súmase á anterior
absolución no mes de Maio de
vintenove labregos que se
manifestaron nas estradas de
Lugo con motivo_da tratorada.
As senténcias emitidas o 21 de
Setembro subliñan que os feítos
polos que se pide a estes gándeiros unha sanción de quince
mil pesetas remitense á tratorada e que a causa desta existen
multiples expedientes sancionadores en todo o país. O maxistrado de Lugo tivo en consideración o recursos ás sancións
apresentados polo avogado do
Sindicato Labrego, xa que entende que se utilizou a normativa de tránsito "para constreñir o
exercício pacífico dun direito fundamental", recoñecido na Constitución. A senténcia reseña que
o princípio do direito da manifestación ten limitacións pero que
neste casos non se pode probar
que traspasara "o ámbito da liberdade constitucional fixado".
· No Sindicato Labrego destacan a
rapidez coa que se solucionaron
estes nove casos, cuxa resolución reforza o convencimento de

A multa por exceso

de produción láctea
ascende a 2.398 millóns
A Guarda Civil requerindolle a documentación aos participantes nas manififestacións do 20 de Xaneiro do 98.

tes tres gand~iros seguíu o modelo dos centOs que se emifiron
por participar nunha protesta con
tractor o 20 de Xaneiro de 1998
sen comunicalo á Subdelegación
do Governo. Xosé Manuel Puga,
do SLG, explica que esperan a
absolución. Xa no mes de Maio
en. Ourense a maxistrada do xul::
gado do contencioso-administrativo número 1 rebaixara á metade
as sancións de cen mil pesetas
demandadas a un gandeiro por
considerar que a Administración
impuña un castigo esaxerado.

que os expedientes sancionadores non tiñan razón legal de ser.
A cada un dos nove expedientados, pedíaselles unha multa de
quince mil pesetas por non levar
as suas matriculas "perfectamente visíbeis ou lexíbeis".

Retencións de tránsito .
Por outra parte, o Luns 27 de Setembro tres gandeiros apresentáronse nos xulgados de Ourense
tras interpoñer recurso contra as
sancións de cen mil pesetas que
lle viñan impostas pola Delegación do Governo. Acusados dunha falta grave, o expediente a es-

As recentes senténcias de Lugo
entroncan .coa que en Maio absol-

X. MARRA

vía a vintenove gandeiros, de Baralla e Guitiriz, e que no SLG calificaron de "histórica". Ao sindicalista Xurxo Álvarez solicitábaselle
naquel momento unha multa de
250.000 pesetas e ao resto dos
expedientados 150.000. O xuiz tivo en canta as consecuéncias
inevitábeis nas estradas debido á
concentración de tractores como
"norrnais" e considerou que prevalecia o direito a defender a produción por parte dos manifestantes. Para o xuiz, este direito é "unha cuestión crucial". Asimesmo,
negaba que se produciran desordes públicas e que non se precisou facer uso da forza. •

RAMÓ:" MACEIRAS

Estafa colectiva
O Govemo Aznar e o Govemo Fraga andan
en perpétua campaña eleitoral. Vivemos na
era da simulación e o obxectivo dunha boa
parte dos políticos do PP é facer que fan ain,
da que non fagan nada. Sen política e sen
alento, o que queda é o xogo mediático.
Unha boa parte do PP non aprendera ainda
com~ era iso do comportamento "centrista",
cando chega o señor Amar e se posiciona
como '¡progresista" de uryéncia. O seguinte
é poñer a funcionar o aparello comunica,
cional. En menos de un mes asistimos a un,
ha poxa por apóntarse· a suba das pensións
mínimas, coa excelente boa vontade de
CCOO e UXT que asinan praticamente to,
do o que lles pon por <liante o ministro Rato, e agora sofrimos a cantilena dos "presu,
postos sociais" para o ano 2000. Neste se,
mana, Rato e Pimentel (ministro do Traba,
llo) deron catro roldas de prensa para desglosar .os benefícios sociais dos presupostos
do 2000. Na primeira rolda de prensa, Pi,
mentel pronunciou 14 veces a palabra "so,
cial", machacou outras tantas con aquelG do
"presuposto máis social da lexislatura" e ca,
lificouno seis veces de "inovador". Para evi-·
tar "moléstias" aos informadores, o ministro
só submin~strou dados da evolución do gas,
to, non dos ingresos.
Hai que mirar con lupa toda esta montaxe
para decatar,se do fraude, porque o único
(
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que medra nos presupostos do 2000 son os
ingresos xa que o gasto (incluido o social)
faip.o por debaixo do PIB nominal, e a cousa é 'pior ao descontarse a inflaclón. O resto
do conto consiste en vender fume: previ,
sións, desexos: catro,
centos mil pastos de
traballo de calidade,
inflación sobre dous
por cento, control do
gasto público.

presário por cada posto de traballo criado.
En resumo, son de dubidosa credibilidade as
previsións de Rato e dé novo os meios de co,
municación préstanse para unha farsa cada
vez máis evidente. Vi,
vemos na era da simu,
lación e os meios de
1
comunicación cada vez
fan menos xornalismo
e máis propaganda. Al,
gunha vez pensei que
este ofício de xomalista formaba parte das
ciéncias da informa,
ción, pero alguns o incluen nas artes do en,
tretemento.

'S on de dub'dosa

credibilidade as
Previsións de Rato e de
novo os meios de
comunicación préstanse
h r
d
pára un a 1arsa ca a vez
d
"
máis evi ente

Sen ir moi lonxe, bas,
te con contrastar as
previsións de Rato pa,
ra 1999 cos resultados
finais da exe~ución
presupostária para non
crer neri média liña do
que hoxe se di sobre o
ano 2000. Vexamos.
O ano pasado Rato tiña previsto que o gasto público medrara
1,5 %. A realidade é
que sen rematar o ano xa vai polo 4% . O da
inflación xa o comentáramos aquí. Rato ti,
ña prevista unha inflación de 1,8% para
1999. E rematará perta do 3 %, como xa é
coñecido. En relación á criación de postas
de traballo xa é coñecida a análise: o no,
venta por cen dos pastos criados son eventuais e todo iso cun subsídio directo ao em~
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Pola banda galega pasa
tres cuartas partes do
mesmo. Pe"ro aquí é '
máis surrealista, por,
que as promesas son a
sete, oito e máis anos.
O que se promete agora que esté listo paro o
2007 dábase por descontado que estivera
inaugurado este ano. E non pasa nada. A
prensa confesional, que é a que abonda en
Galiza, minte descáradamente e alimenta as
promesas do poder estabelecido. Os cidadáns
terán que fiar moi fino para afrontar este novo intento de estafa colectiva.•
_.'J:,;1) ·.r .,. . . ?
e,. i ... -· • ..., ~ C ....i J'H3' ... ~..f:, l.-:t.f.'~'l

Na tempada 98-99 a
supertaxa, é dicer, a multa
por exceso de produción
láctea imposta aos
labregos, vai ascender
finalmente a 2.398 millóns
de pesetas. O
sobrepasamento da cuota
atinxiu a 40.450 toneladas,
segundo informou o
Governo ao BNG, cuxo
deputado Guillerme
Vázquez presentou unha
pergunta no Congreso. O
Bloque pediu no
Congreso que sexa o
Estado quen asuma o
custo da multa, ademais
de exixir que se aclaren
os critérios de reparto das
550.000 toneladas
adicionais de cota láctea
atribuidas ao Estado por
parte da Unión Europea. A
Xunta informou que os
galegos xa poden solicitar
47 .000 toneladas máls de
cuota.+

Amariña mercante
seguirá sometida
a dumping laboral
As tripulacións dos barcos
incritos no rexisto de buques
e empresas navieiras
continuarán sen estar
submetidas á lexislación
laboral e da Seguridade
Social vixentes no Estado
español con independéncia
da nacionalidade europea
ou non dos mariñeiros. O
Congreso rexeitou unha
iniciativa do BNG para
reformar a Leida Mariña
Mercante secundada polo
PSOE, IU e o PNV e que ia
na dirección de garantir a
seguridade, a igualdade
laboral e o direito ao
descanso no mar. Ao
desbotarse esta iniciativa,
os empresários navieiros
poderán contratar no
terceiro mundo cunhas
condicións laborais de
explotación, incorrendo en
dumping laboral.•
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O 10 de Setembro cele,
brouse o xufzo despois da
negativa de González Alon,
so a apresentarse no acto de
conciliación prévio, no que
os avogados da C IG que re,
presentaban á empregada
so licitaban ademais da in,
demnización o pagamento
dos salários que deixou de
percibir. A senténcia consi·,
dera probado que "de forma
constan te e reite rada" o
proprietado da estación de
servizo reclamo ulle q ue o
acompafiara a face r as com,
pras, que a quer i~, que que,
ria deitarse con ela e "que
se o seu home non a deixa,
ba embarazada, farfao el".
T amén considera un fe íto
probado que cando A.O.A
acud í u a cobrar a liquida,
ción "produciuse unha rifa,
agresión entre este e o ero,
presário".
Baseándose en duas sentén,
cías de Murcia e unha de
Galiza, a xuiz considera que
a presión foi tanta que á tra,
halladora non lle quedou
máis remedio que abandoar
o seu pasto de traballo. Se,
gundo explica a secretaria
comarcal da muller da CI G,
Maria Reza, "o importante
non é a indemnización, se,
nón que que a senténcia re,
coñeza o acoso sen nengun
tipo de dúbida". Reseña que
son estas senténcias as que
fan. que a cada roáis mulle,
res traballadoras denúncien
as atitudes sexistas dos em,
presários •
:>)
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Aumenta a hos~lidade
de Telefónica
pcira o galego

Unha xuiz
de Vigo
recoñece
o acoso
no traballo
Manuel González Alonso,
proprietário de Combustibles
del Noroeste, ven de ser
condeado a pagar cincocen,
tas mil pesetas a A.O.A
"polos prexufzos causados
polo acoso sexual á que foi
sometida". O caso desta tra,
halladora dunha gasolinera
de Gondomar xa protagoni,
zou esta sección (ver ANT
nº 897). Tras aturar a atitu,
de de acoso do empresário,
tivo que acollerse a unha
baixa e posteriormente
abandoar o traballo. Agora,
o xulgado do social nº 2 de
Vigo emite unha das escasas
senténcias que recoñecen o
acoso xa que "o proceder do
demandado criou un am,
biente hostil para ela, ante
as propostas e insinuacións
que determina.ron que se fo,
ra do traballo e finalizara a
re lación labora l antes d o
tempo pactado».
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Nas últimas semanas numerosos usuários de Telefónica
queixáronse das malas
contestacións recibidas por
operadores desa compañia ao
expresarse en galego ou pedir
que lles pór con alguen que
endendese a nosa língua. En
vários casos os operários chegaron a colgar o telefone e en
Compostela, unha usuária que
recebeu unha chamada da telefónica para venderlle o servizo de chamada múltiple. Ao
·pedir que o operador se
expresase en galego, comprobou como lle cortaban a
comunicación e acto seguido
recebiu unha nova chamada
do m~smo operador que lle
berrou: "España una, grande y
libre~ + -

O xavarin é un dos animais que mellar venta.

A.N.T.

Solicitáronse ao redor de 11.000 batidas contra oxabarin

AXunta non atende os
desequilibrios da fauna salvaxe .
-0- CÉSAR LORENZO GIL

Desde hai dez anos o campo
galego sofre un problema cada vez máis incontrolábel que
vén sendo unha causa máis
dos abandonos dos pequenos
cultivos. Ademals dos incéndlos forestals, da perda de calidade dos produtos sementados, por mor das pragas, os
labregos ven como as veigas
de millo son arrasadas, verán
tras verán, pola crecente colónla de xabarln. Neste tempo,
as únicas medidas para deter
os ataques destes mamíferos
xurdlron da imaxlnación dos
afectados. Mentres, desde a
Administración só saen diariamente autorizacións de caza.

de moitas denúncias por danos e
prexuízos contra os cotos de caza, obrigados a indeminizar aos
afectados por estes ataques. A
proliferación de caza de xabarin
permitiu incluso recriar costumes
alimentários que Galiza perdera
e os pernís de parco con sabor
ao bravio volven pouco a p9uco
ás mesas do rural galego. "E curioso", reflexionaba con retranca
un agricultor xubilado da comarca do Paradanta. "Botamos millo
para alimentar as galiñas e os pitos e acabamos comando carne
de porco bravo. Vai haber que
seguir botando as leiras para poder seguir cazándoos".

Ante a falla de planificación da
administración pública, os próprios labregos idearon sistemas
variados, curiosos e incluso exOs ecoloxistas cualifican o .comtravagantes para evitar os ataportamento da Xunta de "parche".
ques, que se producen sempre
Para Pepe Salvadores, membro
a altas horas da noite, durante o
de Adega, o aumento de animais
estio. As receitas van pasando
bravos nos montes do país resde boca en boca de comarca a
ponde a un desequilíbrio profuncomarca e, de ano en ano, desdo nos ecosistemas rurais que
cúbranse novas métodos que as
debe ser estudado polos expervítimas da fame do animal to- .
tos. "A Conselleria de Meio Amman cos ollos pechados da debiente non dedicou nengun proses pe ración e mais do sono.
grama a coñecer por que hai tanQuen teña paciéncia de pasear
to porco, esquio ou corzo -que o
á noite por calquer zona agríco- ,
destroza todo, incluso a vide- e
la lindeira co ·monte durante a
tan poucas pitas do monte, por
madrugada do mes de Agosto
exemplo. A política do Governo
pode comprobar que o agro, a
galego para este tema non existe
esas horas, é {Jn ·espectáculo.
e as consecuéncias están ai".
Complicados enxeños pirotécnicos que fan estalar un petardo
Na tempada 98-99 de caza
cada cuarto de hora, viCiñO$ que
maior, a Xunta tramitou ao redor
pasar. a noite batendo cun pau
de 11.000 solicitudes de batidas
en baldes ba~eiros de pintura,
para o xabarin. Máis da metade
radiocassettes con -música de
destas solicitáronse desde a proSlayer e outras bandas de hevíncia de Lugo, onde máis se noavy, coches que cruzan pi stas
ta o despoboamento rural e o
descaído do monte.l f!.. Adrninis-_'. de te.rra dando rápidos lampetración, ademais, ten ·constáncia
xos coas luces longas mentres

brama o craxon. Calquera cousá
serve para salvar a colleita de
millo, un ha das que precisan
dun maior coidado.

A opción

do 11 pastor eléctrico"
O único método que parece ter a
eficácia gar¡mtida é a utilización
do denominado "pastor eléctrico", un dispositivo que consta
dun cabo electrificado conectado
a un reóstato e a unha bateria,
que despide leves pero contundentes chispazos ao tocalo.
Usado normalmente para evitar
que as vacas abandonen os prados, parece comprobado que os
animais salvaxes, logo de sufriren a primeira descarga, non se
volven achegar ao lugar. O prezo deste aparello está entre as
25.000 e as 40.000 pesetas e a
sua adquisición é moi doada, especialmente nas zonas tradicionalmente gandeiras.
Mais estas solucións provisionais
non ocültan a realidade do problema. A pesar de que non están comprobadas as causas do
grande aumento destas espécies, moi prexudiciais para os labregos, sábese que Galiza non
conta con depredadores carnívoros, como lobos, raposos ou donicelas; os incéndios e o abandono do rural provocaron a oesaparición do arborado que alimentaba a fauna e ademais, os tobas
están cada vez máis perto das
casas, polo aumento desmésurado do monte baixo. Segundo
Salvadores, "a úniG_a via para reestabelecer a harmonia entre home e fauna é coñecer que fall a
no monte e, corrixir as eivas de ~
xeito-sério e programado".+

Acolectividade xorda
maniféstase
pola igualdade
O Dia Mundial das Persoas
Xordas congregou en Compostela a máis de
trescentas persoas para reivindicar mellaras na calidade de vida dos xordos. Entre as reivindicacións.
formuladas o Domingo 26
polos manifestantes figuran
a existéncia de máis
intérpretes da linguaxe de
signos nos servizos
públicos e p,rivados e máis
programas de televisión
con subtítulos. Pero a principal demanda dos
convocados pola
Federación de Asociaci6ns
de Xordos do País Galega
(FAXPG) foi a incorporación
da linguaxe ao sistema educativo a fin de facilitar unha
aprendi~axe como todas as
pe~soas. Os atrancos
, denunciados polos
manifestantes afectan aos
10.000 xordos galegos. •

Celebran en V190 o Dia
internacional das Aves
Do dia 27 ao 30 de Setembro
celebrouse, no Centro Cultural
Caixa Vigo, un ciclo organizado pola sección de Pontevedra
da Sociedade Española de Ornitoloxia, no que se puxo de
manifesto a necesidade de investigar o meioambiente e de
promover a conservación das
espécies a longo prazo. Neste
ciclo celebrarase tamén a proximidade, os dia 2 e ·3 de Outubro, do Dia Internacional das
A ves, e convidouse a tres biólogos a qve contasen as suas
experiéncias na conservación
de paxaros en perigo: Francisco Purroy sinalou a necesidade de poñer en marcha medidas urxentes para non perder
a riqueza meioambiental,
Agustin Ferre.ira, p r~sidente dp
Asociación Naturalista do Baixo M/ño, q4en comentou a situación das aves invernantes
nesta comarca e Xurxo Mourifío, querr investiga a colónia de
gaivotas nas lilas Cies. •
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Os doutores do Celta
consideran
que oseu
estado físico
émao

Mazinho
1mpona sua
volta aos
1

I

, .

campos
de futbol

palabrts de reproche para os
médicos do clube. "Creo que
houbo unha falta de respeito cara
a min. Dóeme que se dixeran
tantas causas afastadas da verdade, tantas palabras absurdas.
Constantemente me chegaron
comentários negativos, pero eu
aproveiteinos para traballar con
máis fe e confianza". O futbolista
considera que a alta médica é un
triunfo persoal e serve de culminación a un proceso aoque se
adicou completamente. "Todo o
mundo puido comprobar que loitei por cambiar o que parecia inevitábel hai catro meses. Custoume moito esforzo arrepoñerme a
todos os problemas e aparecer
de novo aqui, diante do Celta e _
de Vigo, coa vontade intacta para
dalo todo nos partidos nos que
teña que xogar", dixo en declaracións a A Nasa Terra.
A festa de recuperación de Mazinho incluso contou cunha
grande preséncia de afeizoados
nos -adestramentos solicitando
sinaturas e fotograf ías como
nunca antes desde Xuño, a auténtica confirmación de que os
siareiros célticos recuperaron a
ilusión nun dos seus símbolos
máis queridos. Pero a outra parte do conflito, os doutores Borrás
e Galán, seguíu botando cinza
sobre as costas do xogador. "A
responsabilidade da alta tena o
próprio Mazinho, que foi quen a
solicitou insistentemente", dixo
Borrás. "Nas nasas análises, seguimos vendo unha degradación
permanente do cartílago do seu
xeonllo, que fai moi perigosa a
volta aos campos de xogo. Pero
eu non son ninguén para prohibirlle nada a un profisional que
xa pasou dos 30 anos".

-0- CÉSAR LORENZO GIL

lomar do Nascimento "Mazinho", o xogador máis veterán
do Celta, con 33 anos, e un
dos piares da equipa desde a
sua chegada _a Vigo hai xa
catro anos, volveu definitivamente ao tUtbol logo de obter a sua alta médica o pasado 27 de Setembro. Oeste
xeito remataba a loita do brasileiro cos servizos médicos
do clube, que _desde .o mes
de Xullo veñen dicindo que o
mediocampista sotre l.inha
perda irrecuperábel de ~rtíla
go no xeonllo e que só poderá
xogar en ocasións contadas.
Ao final da pasada tempada, Mazinho caia lesionado. ·Cando o
plantel tomou vag¡cións, os dou- .
tores do clube vigués, Xenaro
Borrás e-Mário Galán ·tacian público un diagnóstico pesimista·sobre o estado físico do futbolista.
Mazinho tiña moitas posibilidades
de non volver ao futbol activo. O
xogador saíu rapidamente ao paso destas declaracións e abandonou a sua recuperación na Galiza. Durante todo o verán foi tratado en Ria de Janeiro, pola· mes;ma equipa médica que atendera
-a Juninho cando se lesionara en
Balaidos hai duas tempadas.
Cando o resto da equipa volveu

a Vigo para comezar a pretempada na Suíza, Mazinho ficou no
Brasil e os rumores sobre a gravidade do seu estado físico volveron pairar sobre o ambiente
deportivo e médico de Vigo. Den antes do início
da _liga, Xenaro
· Borrás volvía poque un
ñer en dúbida os
progresos do deportista. "No me1lo r dos .casos,
méd~co,
Mazinho poderá
desputar algun
que outro encontro-, pero non podará ser de novo
ese xogador bási- I·
'
co no esquema
que
de Víctor Fernánd e z", declaro u. 1 lle
Desde o outro la. do do Océano
Atlántico, o futbolista -reaccionaba
con fúria. "Estou
moi mellorado do
meu problema no
xeonllo e vou estar listo para xogar antes de Outubro".

Estas palabras acabaron de enle¡:¡r a situación e baten entre si
as circunstáncias do caso , facendo invisíbel a realidade deste asunto. Parece estraño, alomenos, que un profisional médico, coa experiéncia e prestíxio
de Borrás confese que un paciente lle ditou un diagnóstico e
conseguíu unha alta, en contra
da sua vontade e dos seus coñecimentos. A non ser que a excusa que o doutor ensaiou oculte as reticéncias a aceptar que
se trabucou totalmente cando
meios de c,omunicación, a alta
declarou
que nunca máis Mazinmédica. A meados de Setemho volvería ser quen foi . Tamén
bro, celébrase unha reunión encrian confusión as palabras dun
tre o presidente céltico, Horácio
alto directivo do Celta, quen maGómez, o adesnifestou
que existe unha cláusutrador, Víctor Ferla no contrato do sulamerícano
nández, os dous
pola que se debería renegociar
médicos e o mea duración e a retribución ecodiocampista, · a
nómica deste. Outro dos implipetición . deste ,
cados é o adestrador. Se é cerpara ver de calito que o futbolista está arriscanbrar cal era o esdo e pode volver lesionarse nun
tado da lesión e
breve período de tempo , Fero posíbel futuro
nández perdería, non só un xoimediato do núgador para un pasto fundamenmero 6 celeste.
tal no seu debuxo táctico, senón
Daquela xuntana posibilidade de explotar totalza saíu a decid~
mente a Celadas ou Giovanella,
sión de someter
que chegaron, xustamente, para
a ünha resonáncia magnética a , cubrir a sua suposta baixa.
Mazinho, e resolver, cos resultaA única certeza sobre o estado
un
dos na man, o
físico de Mazinho, sen velo ainproblema.
da xogar nengun partido, é que
ranguea nos adestramentos, pe. O 27 de Setemro que suple este defecto -que
pode deberse a un medo inbro Borrás, como
xefe médico do
consciente de apoiar totalmente
Celta, recomen- ' o pé- coa habitual entrega coa
daba que- se lle
que se adestra. "Eu non sei xogar sen entrar ao ·corte", ' aclaconcedese a alta, ainda que d_eixaba constáncia por escrito que a
rou. "Cando valva xogar, \vou facer o que fixen sempre, sen me
decisión de volver aos campos
de futbol era do brasileiro e nela,
limitar. Odia que non poida xogar ao meu estilo, son o primeios médicos se abstiñan de tomar
nengunha responsabilidade. Maro en rescindir o meu contrato".
zinho, xa de novo rejncorporado
Agora é o tempo o que debe coao plantel vigués , tivo veladas
loc_?lr a cadaquén no.seu tugar.+

Parece estraño,
alome nos,
profisional

cóa ·experiéncia
e _.prestíxio
Borrás confese
i t;Jn paciente
! ditou
i .-diagnóstico.

Unha vez chegado a Vigo, Mazinho seguíu defendendo a sua
enorme melloria e traballou a
reo para estar a punto canto antes , solicitando, ao través dos

Homero
en bicicleta
A Volta a España deste ano

foi a máis interesante, desde o
l?Onto de vista do espectáculo
deportivo, dos últimos cinco
anos. A televisión e as empresas publicitárias están encantadas coas audiéncias que obtivo TVE todas as tardes. Logo de máis dun ano de horas
baixas para o ciclismo, parece
que o final do purgatório está
perto. Duran te a carreira españ.ola non houbo nen un só
caso positivo re levante de dopaxe e os meios encargáronse
de iden tificar o deseño das
etapas coa volta ás orixes míticas deste deporte, cando
Ocaña e Anquetil rubian interminábeis costa co único
apoio dun bocadillo de xamón
e un grolo de viño.
Para resgatar e a irnaxe, convocouse de novo ao público pola via do morbo vayeur do esforzo alleo. Unipublic e as directivas das equipas ciclistas decatáronse de que a moita afeizón
ao ciclismo, desencantada e solitária peregrinando co mando
polo deserto das estradas imadas
de bicicletas, está buscando un
Mesías que a tire do valeiro e a
faga"sorrir de novo, escalando
porros de montaña co sorriso na
faciana ou quitándolle vinte segundos ao segundo clasificado
nunha contrarreloxo sen a penas despeitearse. Logo da traizón de Marco Pantani, entregado ao Mefistófeles da EPO e da
auséncia dun esgotado Lance
Armstrong, que e esgotou na
éxtase do Tour, a Volta tiña
que procurar un novo heroe, capaz de cativar os receptores televisivos e recoller o guiador réxio
de Miguel Induráin. Para iso deseñaron 22 etapas baseadas n
T raballo de Hércules, un v rdadeiro camiño cara á im rtalidade que incluso tifia un maillot
cor ouro, como se fose o vélago
que gardaba en Coleo a rande Serpe.
A epopeia foi de vello cantar
xermánico, coral, fina lmente
sen nengun protagonista único.
Para a h istória quedará o rosto
desfeito pola dor de Fernando
Esca rtín , de rrot ad o po r ese
monstro n ebuloso cha mado
Angliru, ao que venceu finalmente un Sigfrido sacrificado,
o Chaba Jiménez. O fragor da
loita foi tan cruel que no cami,
ño foron ficando os corredores
máis avezados e finalmente a
vitória foi para un alemán que
recende a mito, Jan Ulrich, se,
guido de dous aspirantes a semideyses coa toga ainda de estrea, lgor González de Galdea,
no e Roberto Heras, chamados
a herdar os capacetes de mando dos seus irmáns maiores.
Por íso sorrin os publicistas. É
certo que segue sen haber gancho.5 para o futuro imediato pero
salvouse a eséncia do deporte,
brillaron por fin as pingas de suor
mesturadas con chúvia, volveu
cheirar a pantalla do televisor a
pneumático gastado e a lama.
Salvouse o negócio, por agora.+
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Os familiares dos afectados pelo Alzheimer, ao redor de 20.000, demandan atención específica

Enfermos que esq~eCen o seu próprio nome
/

As murieres son as riláis afectadas pola enfermidade, non
tanto como doentes senón co.mo as que resultan encarregadas de facerse cargo do enfermó. "Esa é unha das razóns
para entender que a asociación reivindique os centros
de dia, lugares nos que o enfermo poda pasar o dia con todas as atencións e que, ao
mesmo tempo, permitan que
nengunha muller teña que sacrificar a sua vida por coidar a
un enfermo. A verdade é que
salvo excepcións de parellas ,
nas que enferma a muller e o
home coida dela, no resto dos
casos é a muller a que asume
a enfermidade dos pais ou dos
sogros", afirma a traballadora
social.

-0- A. ESTÉVEZ

Comezan esquecendo que
acaban de comer e rematan
por non recoñecer ás persoas máis achegadas, coas que
sempre viviron. Os enfermos
de Alzheimer son, segundo.
os datos que manexa a Xunta, vinte mil en toda Galiza.
Trátase da deméncia senif
máis grave e, por suposto, irreversíbel. O pasado 21 de Setembro celebrou o Dia Mundial
do Alzheimer e a asociación
de Familiares de Enfermos
aproveitou para demandar
apoio non só para os enfermos senón para quen os coida.
O Alzheimer, unha enfermidade
descuberta a princípios deste
século e que era diagnosticada
até ese momento como un síntoma de vellez, supón que as neuronas marren a un ritmo máis
acelerado do normal. Na primeira fase da doenza, pérdese a
memória dos feítos recentes, comeza a haber dificuldades para
realizar tarefas cotiás como lavarse ou comer, e mesmo a persoa afectada ten reaccións agresivas que non teñen explicacións para os que a rodean.
Desde hai cinco anos existe a
Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer, pioneira no país, que preside Concha
Branco e que presta apoio ás
persoas que se encarregan dos
doentes. "Nun primeiro momento, os familiares están desorientados, buscan receitas que non
existen . Co apoio dunha psicóloga tratamos de que entendan
que nesta enfermidade non hai
volta atrás, e que hai quer ter
grandes doses de paciéncia e,
sobre todo , cariño", comenta
Luz Pérez, traballadora social
daAFAGA.

Nos grupos de apoio que se
forman ao redor da asociación
participan persoas que teñen
un enfermo en casa na primeira
ou na última fase desta longa
doenza. A medida que a enfermidade progresa o familiar teñ
que estar preparado para a
perda da tala, dos movimentos
e da memória. A dependéncia é
xa total na última fase, cando
chega a incomunicación total e
a perda de control sobre as
funcións do organismo.

Sen recursos intermédios

O Alzheimer é unha doerua langa, con distintas fases de gravidade. Pode aparecer a
partir dos cuarenta anos, pero a maioria dos casos danse a partir dos 65.

A partir dos cuarenta anos pode
apresentarse o mal de Alzhei mer, ainda que o habitual é que
se manifeste a partir dos setenta. Son os máis novos os que
padecen unha maior aceleración da enfermidade. Cando o
neurólogo diagnostica o mal, comeza a responsabilidade da família ou das persoas que rodean ao enfermo. Até agora non
hai un tratamento médico definitivo para un mal que está máis
espallado que o cancro. A única
medicación serve para calmar
alguns dos síntomas como a falla de sano ou a depresión.

A Xunta apresenta estes dias o
plano galega de atención aos
enfermos de Alzheimer, un co1ectiva numeroso· para o que
ainda non .hai recursos intermedios entre ser atendido pola família ou internado nunha residénciá "Oü ten que ser a mu lera que adique a su~ vida a coidalos ou, no outro extremo, a
posibilidade de internalo, unha
posibilidade dificil porque as res idé ncias públicas non teñen
prazas e as privadas non estan
ao alcalce de case ninguén.
Non hai recursos intermédios,
nen centros de dia, nen unha
suficiente atención a domicílio,
que só está estabelecida nalgunha cidade", explican. Unhas
das navidades do plano da
Xunta, que destina 500 millóns
de pesetas máis aos vinte mil
enfermos, é a criación dun bono
de axuda económica á família,
ben para compensar o esforzo
ben para contratar a alguén por
horas para que lle bote unha
man. "E unha enfermidade moi
dura, de longa duración e que
afecta a milleiros de galegas,
· polo que precisa de unha vez
da atención da sanidade pública", concluen na asociación.•

~,

Decatarse da doenza
Para os familiares que acuden á
asociación na percura de axuda,
un dos dilemas é dicirlle ao enfermo que ten diagnosticado o
mal de Alzheimer. "Na primeira
fase, ainda sen saber con exactitude o que lle acontece, a persoa
afectada decátase de que algo
comeza a fallar, de que non se
lembra se comeu ou non, ou de
que xa non atopa palabras para
designar os obxectos. Isa provoca que se poña agresivo", explica Luz Pérez. "Ese o momento
no que as persoas que o rodean
, que conviviron sempre con el,
perciben que a comunicación se
·perde. O máis difícil é asumir a
enfermidade", engade.

Ainda que só se trata de un caso, resulta significativo: o dunha
muller que tivo que pelexar na
Seguridade Social para que a
sua nai fose operada de ·cataratas. A filosofia que subxace
na deixadez da sanidade é qué
se a persoa está atacada do
mal ·de Alzheimer, non é priori-

tário que se opere da vista. Os
familiares dos enfermos, por esta razón, demandan que a sanidade pública asuma a atención
específica deste tipo de deménc i a senil. "Se un enfermo de
Alzheimer vai a un ambulatório
a pincharse, o persoal ten que
entender que non pode quedarse só con eles. Que alguén en
quen confie ten que acompañalo, porque os enfermos poden
recoñecer o cariño'', explican na
Asociación de Familiares.

;
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Para oBNG opacto, ainda que.paseniño, segue vivo
..

...

,

.

.

A dirección-política:da. J>«l~~ciqn d~.~~,-celona .

reunirase despois .· dos·comicios cataláns
"Desde o princfpio asegura- ·
mosque o acordo de PNV, CiU
e BNG, supuña integrar nunha
estratéxia para o estado a diferentes culturas políticas, e
sobretodo con situacións de
partida moi diferentes. É lóxico que haxa diferéncias sobre
os ritmos, pero ·a Declaración
de Barcelona segue vixente.
Despois das eleicións catalanas reunirase a dirección política das tres forzas", asegura Francisco Garcia, coordenador do BNG nas reunións
da Declaración de Barcelona

Cando se formalizou a dirección
política, en Marzo pasado en
Barcelona, xa se adiantou que as
actuacións máis espectaculares
da Declaración agardarian a que
o panorama político se aclarase
·m áis, unha vez realizadas as
eleicións catalanas e mesmo as

Reunión da Dirección Pol'rtic:a da Declaración de Barcelona o pasado Marzo na capital catalana.

xerais de Marzo do 2000. Para o
BNG isto obedece a unha léxica,
"o noso pacto pretende fomentar
a idea da plurinacionalidade do
estado; e depende en grande
parte da forza que cada un de
nós teñamos nas nosas prórpias
nacións. Daquela é lóxico que as
dinámicas políticas reclamen
máis actividade para tirarlle utili-·
dade ao pacto. Pero debemos ter
en conta os condicionantes dos
acordos bilaterais de CiU co governo de Madrid e, até hai ben
pouco, do PNV. Nós somos optimistas porque os obxectivos que

nos formulamos son a long·o prazo, e as actividades que preveíamos para 1999 cúmprense".
Francisco Gárcia considera que
os grupos de traballo de língua
e cultura, financiación autonómica e difusión, teñen avanzado, e mesmo acordos no Congreso sobre cuestións lingüísticas, son produto do definido en
Barcelona, Bilbao e Compostela
en 1998 "por exemplo a iniciativa sobre o uso dos noos idiomas na xustiza e na toponímia
e antroponímia".

XAN CARBALLA

Tamén entende o BNG que nos
debates sobre o proceso de
paz , a reforma do Senado ou
do Tribunal Constitucional, a
própria Declaración de Barcelona tivo unha opinión conxunta
clara, "non hai lugar á desilusión, porque para incidir máis
ternos que ser fortes na casa.
Mesmo nestes días un acordo
que tomaramos foi adiante, a
inclusión dos deputados europeus en Estrasburgo nun intergrupo de nacións sen estado ,
independentemente da adscripción de cada forza" .•

Guerra
Leo en algures que o directivo número un
de Walt Disney gaña algo máis de 500 mi,
llóns de dólares ao ano e após cliso, xuro
que sen causa,efeito, aparece Blair e di
con telexénia de filme de Spielberg que
rematou a guerra de clases, u,lo armisticio,
pergunto,n;ie primeiro e logo busco no
campo de batalla os cadáveres, hai ou non
hai vencidos e desarmados?, haberá tribu,
nal de Nuremberg? ou ao cabo sucederá
como agora no Kosov.o, onde resulta que,
non houbo tal xenocídio, só crimes de

guerra, indiscriminados dos que acontecen
en toda a parte.
Toda guerra ten vencedores e vencidos,
mais sobre o balanza final non pronunciou
unha palabra Blair, isto é o que ten a telexénia e a comunicación de masas baseada
en fermosos eslogans, tan percutentes como
vougos, distantes sempre dunha realidade
material que nunca se ousa pór no primeiro
plano, non vaia ser que fiquemos sen audiéncia ou sen votos.

(

O Ministério de Fomento
trata de pactar con catro autonomias o tren de alta velo- ·
cidade entre Madrid e
Valéncia pala grande capacidade de integración territorial e correctora de desequilibras deste tipo de infraestruturas. A intención é conectar as duas cidades en
cen minutos. O Estado ten
unha liña de AVE entre Madrid e Sevilla, constrúese
outra entre Madrid e Barcelona, están en fase do proxecto o tren a Valladolid
desde Madrid, o de Málaga
a Córdoba, o de Barcelona
aos Pirineus e a conexión
entre as cidades bascas.
Ademais está o estudo de
Valéncia a Madrid. O treito
máis avanzado, en constru ción , é o Madrid-Barcelona,
que estará rematado no
2004. E mentres Guiña di
que o AVE chegará a Galiza
no 2006.•

-.x.c.

lñaki Anasagasti levantou a polémica ao dirixir duras palabras sobre a atitude de Convergéncia
respeito ao pacto. O portavoz do
PNV no Congreso sinalaba un
· certo malestar da sua formación,
sobre o ritmo e as actividades
previstas, e acusaba certas "renúncias ideolóxicas" do nacionalismo catalán. Fíxoo un dia antes
de estar todos xuntos no Alderdi
Eguna, a festa anual do PNV, na
que Xosé Manuel Beiras foi o líder máis aplaudido entre os convidados, entre os que se contaban Felip Puig (Convergencia) e
Doménec Sesmilo (Unió).

Fomento impulsa
o AVE ao Levante
pola capacidade
· de integtación territorial

Nese mesmo algures leo que o 20 por cento
dos gaños das empresas nos EUA van parar
finalmente aos petos dos grandes executivos,
a nova oligarquia do império, a que ateiga as
ceas de Bill Clinton e agariman a Blair e fan
acenos de sedución á sedicente Terceira Vía.
Son esas quenllas do capitalismo salvaxe as
que mandan no império. E son esas quenllas
do capitalismo salvaxe os que campan agora
ceibos, felices e podres de cartos sobre o cam,
po de batalla. •

•

Guterres perfilase
como favorito nas
lexislativas en Portugal
Segundo os inquéritos, o
Partido Socialista é o favorito nos comícios lexislativos que se celebran en
Portugal o vindeiro 1O de
Outubro, e cuxa campaña
xa comezou. Segundo unha sondaxe o PS ten uha
intención de voto do
42,4%. Séguelle a direita
moderada do Partido
Social-Demócrata, co
28, 7% dos sufráxios. Os
conservadores do PP obterian o 5,6% dos votos e a
coalición do PCP e os Verdes o 4,7%. Con estes dados, António Guterres volverá a ser prlmeiro ministro.•
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Ciscar impón
unha renovación
•
•
SUI genens
no PSOE valenciano
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O secretário de
Organización do PSOE, Cipria Ciscar quixo impor un
acorde entre os dous sectores do Partido Socialista do
País Valenciá-en realidade
catro grupos- e aproveitar a
conxuntura para introducir
unha renovación que perseguía apartar a un dos candidatos en liza: Antoni
Asunción, un díscolo da
dirección ao querer desmarcarse das irregularidades no
Ministério do Interior durante
a etapa socialista, na que
Asunción foi titular dese Ministério; e retirar a outro: Joan Lerma. Finalmente, a renovación consistiu en que
seguise á frente do partido
Joan Lerma, que continua no
seu cargo despois de vinte
anos de mandado. Ciscar,
que a última hora estaba disposto a apoiar a Lerma, tivo
que recuar ante a oposición
do seu grupo~•
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OlehendikarifracaSa no seu intento de criar unha mesa que una .atodos os partido$ bascos·
.

'

PP e PSE néganse a coldtió~ na proteSo de pa1 de Euskadi
Segundo Redondo, o PSE non
pode participar no fortalecemento de iniciativas alleas ao
Estatuto de autonomía. "Non
colaboraremos na destrución
das institucións legais, apoiando as directrices da ETA".

-0- CÉSAR LORENZO GIL

Durante o pasado debate sobre política xeral no Parlamento de Gasteiz, o lehendakari Juan José lbarretxe, apresento u unha proposta para
conseguir un novo foro, no
que estean representados todos os partidos políticos de
Euskadi, que impulse e guie o
proceso de paz e a normalización social. Mais a aposta de
lbarretxe fracasou. Partido
Popular e Partido Socialista
de Euskadi negáronse a sentar na mesma mesa ca Euskal Herritarrok. O consenso
nos métodos de pacificación
ainda parece estar moi lonxe.

Paz activa
Desde EH, o enfoque do debate foi ben diferente. Alteo á po1ém i ca do illamento de PP e
· PSE, as palabras de Arnaldo
Otegi no debate reclamaron
cámbios no deseño da paz e
medidas orixinais, novidosas e
eficaces para enriquecela e tírala do seu estado de larva. "A
paz aséptica non existe. Nós
non identificamos paz con independéncia; dicimos que a
paz é democrác~que Euskal
Herria ten direito a decidir o
seu futuro". É por isa que o dirixente abertzare xustificou a
existéncia de foros e asambleas que van máis alá da estrutura dos estados español e francés. Para EH, non se debe excluír a nengun dos seis territórios bascas e a sua vontade
debe ser tida en canta preferentemente.

O interese primordial do presidente basco estaba en criar
novos vínculos entre os partidos estatais e o nacionalismo.
Murcha xa a Mesa de Ajúria
Enea, parece claro que o Foro
de Lizarra é insuficiente para
conseguir unha representatividade realmente maioritária da
sociedade basca. Foi por iso
que o debate do pasado 24 de
Setembro foi convertido por
lbarretxe nunha proba que calibrase a temperatura da paz entre as diferentes posturas políticas do país.
O lehendakari quixo asumir un
papel eminentemente institucional e servir, desde unha posición permeábel e dialogante,
como catalizador que reunise
os diferentes pontos de vista
sobre a situación actual do país. O deseño dese hipotético
foro unificado teria várias características que lbarretxe explicou aos parlamentários. "Este foro non pretend~ria sepultar
nen Lizarra, nen Ermua, nen
Ajúria Enea. Ten como obxectivo un final dialogado do conflito". Afirmou tamén que se ten
que dar unha imaxe amadurecida por parte de todos para
encarar os novos tempos_ "Hai
que talar de identidade nacional, de territorialidade e de
soberanía con naturalidade,
desde unha perspectiva nova e
democrática . A Comunidade
Autónoma Basca debe ser
quen guie este proceso e inicialo de inmediato. Máis tarde
serán os habitantes de Nafarroa ou de lparralde os que decidan", afirmou.

O valado infranqueábel
Estas palabras non conseguiron calar o máis mínimo nos
discursos políticos de Carlos
lturgaiz, do PP, e de Nicolás
Redondo, do PSE, que volveron redundar nas suas tradicionais fórmulas políticas respeito
a este tema e negáronse a
pensar, nen saquera, en aceptar o pedimento de lbarretxe.
Para o dirixente "popular", o
Governo basco quere contentar a todos, sen arriscarse a
perder apoios dos seus sócios
de EH. "Non se entande ,que o
PNV asinase un pacto cun grupo que non condena a violéncia. O governo de Euskadi é o
único no que participa un partido antidemocrático". Oeste xeito quedou claro que o partido
que governa en Madrid e do
que depende a política- peni-

O lehendalcari lbarrebe non foi quen de unir a PP e PSE·PSOE ás suas propostas. Na fotografia, podemos ollar o lehendalcari folanda coa vice-lehendalcari e Conselleira de Economia, ldoia Zenarruz:abeitia.
JON HERNAEZ

tenciária, por exemplo, non está disposto a mudar nen un milímetro o camiño seguido neste
proceso de paz. O PP vai ser
un óso difícil de rillar se lbarretxe continua pedindo consenso na cámara.
Redondo foi máis xesuítico no
seu discurso de negativa á no-

va mesa. O secretário xeral
dos socialistas foi sutil nos
seus ataques á proposta de
lbarretxe, camuflando a rotundidade da sua belixeráncia
contra os grupos nacionalistas
con palabras de diálogo bilateral e oferecementos case que
imposíbeis, entre os que estivo
un chamamento ao abandono

da coalición do PNV con Eusko
Alkartasuna e EH. Redondo
segue pensando que a situación política en Euskadi é a
mesma que a de hai un lustro.
"Non se precisa un novo foro",
dixo o socialista, "xa ternos
Ajúria Enea, que debe volver
ter un papel definitivo na postura política contra a violéncia".

Noma ..................................... Apelidos .......................... .
Enderezo ...........................................................................
Cod. Postal ............................. Teléfono .......................... .
Povoación ............................... N.l.F.
Província ................................ País. ....................... .. :..... .
Suscrébome a A Nosa Terra (Incluidos os Csdemos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/Estado/Portugal .......... :::;::;;-................ 9.000 pta:tano ....... 4.500 ptaJsemestre
Europa ........................................ 10.920
América e resto do mundo ......... 13.080

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

PAGO DOMICILIADO.

b} Para o resto do mundo
O Cheque bancário adxunto
, O Xlro lntemacionat'a nome de
.
A NOSA TERRA. Apartado 137-1
Vigo.

COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforros .......•................................................-.•..
Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0J

111 1 1 1 1 11 1 1 Titular .........·................................................................................
........................................... :......... N2 Sucursal ........................ .
Povoación .................................•. Província ............................ .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso. e con cargo á miña conta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais
Galegas S.A. (A Nosn Terra).
·
DATA

ATENTAMENTE (SINATURA)

Na liña de activar a paz tamén
se manifestaron outros membros do contorno abertzale,
que se mostraron inquedos polo inmobilismo do PP en cuestións tan básicas como a negociación política e o futuro dos
presos da ETA. Voces de ex
presos e representantes de HB
pediron presión política e social constante para modificar a
actitude do Governo Aznar. Estas declaracións coinciden,
ademais, cos últimos actos de
protesta que se deron en Nafarroa durante estes días.•
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As mulleres son as máis afectadas poi arntrodución qo capitalismo n·as·pá1ses.do·:t:~ste
"'+.

*

PAULA CASTRO

o pasado Mércoi:~; ·2.2; d~ ·se_tembro celebrábas.e ·o énterro
de Raisa Maximovna Gorvachov. Unha Ínull~r á que Oci-·
dente quixo apré$e!Jtar como
a primeira primefra dama dun- . ·
ha Unión Soviética sobre ·a
que xa se decretara senténcia
de morte. Raisa Maximovna
fora utilizada polos meios de
comunicación dos países capitalistas, para representar a
imaxe feminina da Perestroika
e, polo tanto, o vivo retrato
dos cámbios que comezaban
a producirse na URSS. Con
motivo da sua morte, eses
mesmos meios de comunicación recuperaron aquel discurso decimonónico lembrando a sua estética "ocidental"
frente á "gris" e "andróxina"
estética comunista. Aquel
avance, segundo a versión oficial, supuxo para 200 millóns
de mulleres importantes retrocesos en aspectos como educación, emprego e saúde, ·t al e
como conclue o informe de. Raisa Maximovna, á esquerda, con Gorbachov e Deng Xiao Ping, o falecido presidente chinés.
Unicef, Mulleres en transición.
Maximovna surprendera palas
ller da nova Rúsia e dos países do Leste en xeral a introsuas inquedanzas intelectuais
dución da economía de mercaa un mundo feito a ver nas "prime iras damas!'
do foi no seu resimples adornos
troceso a todos
nas fotografias.
os níveis.
O seu interese
poi as culturas
Como
adoifa
dos países aos
ocorrer en situaque chegaba _e
ció ns de crise,
as suas visitas a
paga quen se
museus .
ríon
atopa de partida
cambiaron á inununha posición
11 er soviétiéá. semáis feble. Munon _ás primeiras
lleres en transidamas qu.e, en
ción, título do
Ao mundo "civilizado" molestáestudo ·que ven
balle, e ainda hoxe moléstalle, ·diante, tiveron
que substituir as
de facer público
aquela "primeira dama" que
visitas a zonas
UNICEF sobre a
non se limitaba a exercer o seu
turísticas, praias
situación da mupapel de tal. Por iso, na vez de
e centros comer11 e r en 27 dos
lembrala polos seus atributos
países do Leste,
como persoa, pola sua forma- . Ciais, polos centros culturais.
conclue que, nos
ción cultural e académica ou
últimos 1 O anos
polo seu pasto como profesora
Importantes
as desigualdauniversitária, preferíuse retrades entre sexos
tala como modelo de muller,
retrocesos
téñense increpola sua elegáncia e bon gusSe en algo influíu · par;a a mu~ ·
mentado substancialmente.
to. A crónica "rosa" do seu enterro tivo a ben colocala no lugar que lle teria que ter corresMANUEL ALONSO
pondido, segundo a concepción da muller ao uso. Nestes
dias tivemos que ler aquelo de
que "soubo coroar a perestroika cun subtil toque de perruqueria" ou que introducíu os
cámbios necesários para que
Todo parece indicar que os dias de presidéncia de Car"tos Menem esprosperase na nova Rúsia untán contados. A extravagáncia do presidente non pode ocultar unha·
ha moda máis lixeira que "nos
década de govemo ao servício dos Estados Unidqs, felices de ·como
axudase a todos a distinguir
lle xestiona os seus asuntos e· lle pon en venda o Estado para mellor
entre un ruso e unha rusa sen
depredar. Arxentina vivíu nesta década, sobretodo.nesta etapa final
que tivesen que dar a luz".
do peronismo fase Menem, unha manchea de esciínda_los_alimentados polo tándem máfia económica-represores en éxce~éncia.
A versión oficial limitaba o papel
xogado pola recén finada á rupEfectivam~nte a má saída que Menem lle deu aos procesos das Xuntas
tura dos moldes tradicionais immilitares,
amnistiando de facto a Videla, Massera & cia., non serviron
perantes nos países comunismáis que para enquistar un problema que surx~ aqui e acolá na metas. Grazas ao seu exemplo, dimória colectiva. Cos asasinos ceibos, reempregados polos neo-capitacia algunha destas informalistas que nadan nas augas das privatizacións de Menem, o país só pocións, "as mulleres da riova Rúdia ir a pior, cunha taxa de paro altísima, un calafi-iante aumento da
sia maquílanse, coidan o seu
probeza estrutural e un estado cuase desmontado. A escolla nas vinaspecto físico e, sobre todo, loideiras eleicións de Femando de la Rua, se finalmente se confirma o
tan contra o misóxino sistema
triunfo da alternativa de centro esquerda, non será unha panacea, peimperante".
ro abrirá un novo horizonte na maltratada situación da Arxentina. •
Ninguén lembrou que Raisa
Co reducionismo que caracteriza a todas as crónicas "rosa"
que se publican reapareceu
aquela imaxe da Perestroika,
supostamente exportada pola
Unión Soviética, en plena transición ás políticas económicas
de mercado. A imaxe de Raisa
Maximovna Gorvachov foi apresentada por Ocidente como
símbolo da abertura. Ela debia
ser para a muller soviética ·o
que un Mc'Donalds para a economia globalizada.

Ninguén
lembrou
que Raisa
surprendera
palas suas
inquedanzas
intelectuais a
un mundo afeito
·a "primeiras
damas" como
simples adornos

O fin de Menem

O informe recolle, literalmente
que "se o comunismo aportara
várias avantaxes ás mulleres,
particularmente nos sectores da
educación e a saúde, este sistema de governo non chegou a
impar unha verdadeira igualdade sexual. Agora, na transición
cara unha economía de mercado, a condición das mulleres deteriorouse".
Fronte á situación na que vivían
hai 1 O anos as mulleres dos
países comunistas ocidentalizaron a sua situación e na actualidade padecen taxas de desemp rego máis altas e perceben salários inferiores aos homes. A estas dificuldades hai
que sumarlles os problemas
derivados do recorte de orzamentos destinados a educación, que ten provocado a diminución do nível académico nas
escolas; a sanidade, que reduce a cobertura e xa ten provocado un incremento da natalidade entre adolescentes, altas
porcentaxes de abortos e aumento das enfermidades de
transmisión sexual ou os recortes nas estruturas de apoio
estatais, que antes garantían o
coidado dos nenas.
O próprio estudo lembra que
as medidas de igualdade arte1ladas pola sociedade comunista "foron crebadas de contado pola economía de mercado". Así, mentres que no ano
1984, o 31 % dos parlamentários soviéticos eran mulleres,
xa no ano 1989, tras da eliminación parcial das cuotas, red uc íu a sua proporción até
chegar ao actual 16% óu ao
10% nos estados bálticos ou o
1 % de Turkmenistán e Kirjistán. Pero o importante é que
agora as mulleres dos países
comunistas sairon da sua vida
gris e poden maquilarse. Raisa
Maximovna Gorvachov, descanse en paz.+ ·

. lndonésia continua
arrasando Timor Leste
Mentres desembarcan as
tropas canadianas da ONU
en Timor, as milícias
indonésias continuan
arrasando a illa e xa son
poucos os asentamentos
de povoación cuxos
edifícios quedan en pé. O
Exército de lndonésia
oficialmente deixou o país,
pero non realizou un
traspaso de poderes á
ONU, que até o momento
non deu pasos para deter o
xenocídio e unicamente
limitouse a asegurar que
investigará os crimes.
Neste sentido, a Comisión
para os Direitos Humanos
das Nacións Unidas en
Xeneve aprobou constituir
unha comisión
internacional.•

Os asasinos
do Domingo Sanguento
serán identificados
Se o Governo británico
cumpre, os asasinos do
Bloody Sunday (Domingo
Sanguento) serán
identificados. Os
acontecimentos referidos
producíronse o 30 de
Xaneiro de 1972 na
localidade nor-irlandesa
de Derry, cando un grupo
de manifestantes
defensores dos direitos
civis dos irlandeses foron
vítimas de disparos
procedentes dunha
unidade de paracaidistas
do Exército británico.
Como resultado morreron
catorce persoas. Até o
momento o Governo de
Londres negouse a aceitar
calquer investigación. A
partir do Domingo
Sanguento a situación en
Irlanda do Norte viveu
unha regresión violenta
que durou vintecínco
anos.+

España recoñece
que non houbo xenocídio
en Kosovo
Segundo a policía española
desprazada na província
iugoeslava de Kosovo, non
se pode afirmar que
houbese un xenocídio
contra a povoación
kosovar, ainda que si
detectou máis de un
centenar de casos de
asasinatos, que o chefe da
delegación española
calificou como "crimes de
guerra pero non como
xenocídio". A delegación
española, formada por
policías e forenses civis,
trasladouse á que era
considerada como a pior
zona de Kosovo e por iso
recomendáronlle
prepararse para realizar
2.000 autópsias, pero
finalmente só había 187
cadáveres soterrados en
fosas individuais en nove
aldeas diferentes. As
tumbas estaban orientadas
cara a Meca, para respeitar
as crenzas musulmáns dos
falecidos, e non había
sinais de tortura.•
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n Caixa Galicia queremos
ofrecerlle unha forma de
traballo distinta, na que os
nasos clientes son
o primeiro, onde vostede será recibido por un
equipo de profesionais preocupados polas
necesidades financeiras e abertos a todo tipo
de iniciativas e solucións.
En Caixa Galicia vostede atopará a mellar
resposta en Préstamos Hipotecarios, Persoais e
Fondos de Investimento.
Sen esquecer unha atención personalizada nos
nasos servicios bancarios, domiciliacións,
nóminas, pensións, tarxetas, etc.

Sobre estas bas'es
avanzaremos para que Caixa
Galicia, no ano 2001, acade
un volume de negocio
superior ós 4 billóns de pesetas, tras un
crecemento superior ó 5.7% desde 1998.
Coa apertura das oficinas de Mallorca,
Santander, Sevilla e Tenerife, a nosa presencia
estenderase por tódalas comunidades
autónomas, agás Estremadura. A elas uniranse
_as oficinas de Portugal, co que Caixa Galicia
continúa a súa andai-na no mercado portugués e
consolida a súa presencia en todo o territorio
peninsular.

En Caixa Galicia atopará a mellar
resposta, porque falamos de cousas
moi serias: o seu diñeiro.

1998 • 580 Oficinas!

2003 • 725 -Oficinas!

SEGUilllDS CREEEllDU

O pasado dia 20 de setembro Caixa Galicia
inaugurou a súa primeira oficina en Santander, ca que
afianza a súa presencia en tódalas comunidades do
norte peninsular.
Oeste xeito, Caixa Galicia retoma o seu proceso de
expansión no que o ""corredor cantábrico" será o
protagonista, tanto pala súa condición de eixe
económico no que se integra Galicia, como por
representar unha das zonas que demandan un
desen-volvemento máis inmediato.

~{//I/~
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Timor..Leste: canta
os votos e foge !
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Mortes, o Bloody
1 Sunday de Derry,
os soldados
ingleses mataran
de bala 14
manifestantes
irlandeses.
Vintesete anos
despois,.os
parentes das
vítimas logran que ·
se investigue e
procese aos
1
asasinos. Fraga di
que non se debe
lembrar a Guerra
do 36 e o que
segueu, pero foran
el e Romai quen
ordearan disparar
contra os
manifestantes
desarmados en
Vitória. Pero
daquela non habia
guerra.

._. 1 Wagner e
Beethoven
entreteñen aos
interlocutores que
esperan talar
cunha consellaria
da Xunta. Uns
compases de
zanfoña é o que ·
poñen no teléfono
do Reichstag,
recentemente
reinaugurado. ·

Alexandre
Chuni Millán Mon,
.subdelegado de
Interior en
Pontevedra, advirte
un repunte da
droga en O Vao
(Poio) e para
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É um facto que toda a preocupagáo hoje manifestada pela comunidade internacional, todo o
de Dezembro o exército indonésio
interesse hoje mostrado pelos diabate nas rúas de Dili centenares
ferentes órgáos de comunica<;áo,
de timorenses, sendo grande o núesteve ausente. enquanto um
mero de execuc;óes públicas.
tergo da populagáo, como míni- .
mo, era assassinada pelos militaApós contínuos masacres, meio
milháo de deslocados e a ocures indonésios ou morria em consequ én cia da fame e das dopagáo do território por cerca de
engas provocadas, desde 1975,
32 mil soldados indonésios, urna
pela guerra. Sabe-se que, desde
"Assembleia do Pavo" integrada
o dia da invasáo, o território foi
por 28 delegados náo eleitos
submetido a urna opressiva e
aprova um pedido de integra<;áo
permanente ocupa<;áo militar, asque o Parlasistindo a ONU impassível mormento indonéte lenta de urna sociedade e de
s i o atendeu
urna cultura, a urna forma de gefavoravelmen- Alndonésia
nocídio destinada a destruir os
te. A 17 de
valores locais e a substituí-los por
Julho, o presi- criou earmou
urna indonesianidade -os valores
dente Suharto milícias anti·
nacionais de potencia colonial jaassina
lei
vanesa e mugulmana- que é de
que anexa Ti- independentistas
todo estranha ao território.
mor-Leste.
que disparam

a

a

O facto .de a sobre
invasáo ter timorenses,
acorrido um
dia após a vi- jomalistas...
sita oficial a
Jacarta do
presidente estado-unidense Gerald Ford e do
secretário de Estado Henry Kissinger confirma a cumplicidade
do Ocidente com a política indonésia de anexaáo pelas armas.
Agora, a polícia do mundo diz
que náo é a polícia do mundo,
mas os avióes anti-guerrilha que
a lndonésia adquiriu depois de
1977 foram a pe<;a chave nas
campanhas de cerco e aniquilagáo e foi o ·governo americano
Por isso a lndonésia recorre ao
que forneceu os avióes mais imexército e inicia a invasáo do terri- · portantes, bem como os de transtório. A execu<;áo de cinco jomalisporte, carros blindados e urna
tas (dous australianos, dous bmaquantidade enorme de espingarnicos e um neo-zelandés) em medas, metralhadoras e equipamen_ados de Outubro de 1975 mostrou
to de comunicagóes. Alndonésia
já de forma bem evidente os extambém comprou avióes á Inglacessos que os indonésios estavm
terra e á Malásia e helicópteros a
dispostos a cometer para encobriFranga. Gragas a este armamenrem as suas ae<})es e impedirem
to, em quatro anos morreram duquaisquer notícias de chegar á opizentos mil timorenses. Mas, apeniáo pública internacional. A sisar das derrotas, em 1980 um
tua<;áo actual tem, portanto, precegrupo de sobreviventes reúne-se
dentes muito claros. Lembre-se
em volta de Xanana Gusmáo ·e
também que com a invasáo de 7
recomega a resistencia.
É sabido que a Revolugáo do Crvos de 1974, com um programa
político que contemplava em lugar de destaque a descolonizagáo,. precipitou a. formagáo de
partidos políticos em Timor-Leste. Aproveitando a t:ircunstáncia,
o Estado indonésio fináncia urna
denominada "Associa<;áo Popular
Democrática Timorense" (APQDETI) que, náo tendo nunca mais
de 300 apoisantes, era _a favor da
integragáo na indonésia. A imensa maioria do pavo opunha-se á
integragáo porque náo faza sentido Timor-Leste deixar de ser colonia portuguesa para ser recolonizado pelos javaneses.

pe

· 1.

Na realidade, a situa<;áo de terror
em que vive Timor-Leste após a
invasáo indonésia nunca foi, até
agora, preocupa<;áo das instancias internacionais nem nos médios de comunica<;áo. Ao contrario, náo obstante o imenso sofrimento da popula<;áo, a comunidade internacional respon9eu com
desdem durante os 25 anos que
duram já os horrores da ocupa<;áo. Neste tempo, Timor-Leste
apenas conseguíu alguma satisfa<;áo moral, como a atribui<;áo do
Prémio Nobel da Paz, em 1996, a
dous grandes lutadores pela autodetermina<;áo do seu povo, Carlos
Ximenes Belo, bispo de Díli, e José Ramos Horta, representante da
Resistencia timorense no exterior.

Novo precedente dos actuais crimes da lndonésia achamo-lo no
massacre de Santa Cruz. Em 12
de Novembro de 1991 as tropas
indonésias atiram sobre um grupo
de assistentes á missa em mem ó ria de um indeendentista,
quando se dirigiam ao cemitério
de Santa Cruz, em Díli, matando
200 pessoas. Este massacre faz
com que se realizem conversa<fóes entre Portugal e a lndonésia, . sob a égide do SecretárioGeral das Nagóes Unidas, apesar
das quais continuam a ser prática
comum dos ocupantes as torturas, execu<;óes sumárias, desaparecimentos e prisóes, inclufda a
de Xanana Gusmáo em 1992.

nacional de defesa
dos direitos humanos, proclamada
pelos Estados unidos e a Uniáo Europeia. Desde o diado referendo até
hoje a situagáo náo fez mais do
que piorar. Esforcemo-nos para a
solidariedade popular, de que é
exemplo a continuadamente manifestada pelo novo portugues,
abrigue a lndonésia a respeitar a
votade de independencia de timor-Leste, contribuindo a fazer realidade a merecida vitória do povo
timorense.•
FERNANDO GARCIA PEREIRA

(A EsTRADA)
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Tendo em conta que a lndonésia
náo tem soberanía sobre TimorLeste, pois é um pais ocupante
cujo mandado nunca foi reconhecido pelas Nagóes Unidas, tendo
em conta que a ONU reconhece
que o Exército indonésio participa
nos actos de violencia e tendo
em conta que Portugal continua
vinculado ás responsabilidades
que lhe incumbem, de harmonía
com o direito internacional, de
promover e garantir o direito á independencia de Timor-Leste, como se espera que a lndonésia
solicite ou autoriza o envio de
úma forga internacional ao território? Perante a hipocrisia da comunidade internacional, perante
a atitude da ONU, é' lógico razoar, como fazia urna refugiada timorense, que era melhor náo ter
havido referendo, pois "Timor, Leste estava melhor antes".
A lndonésia criou e armou milícias
anti-independentistas que disparam sobre timorenses, jornalistas,
representantes da ONU, membros
da lg(eja Católica, Cruz Vermelha,
ONGs ... Martes, deporta<;óes,
crianc;as separadas dos seus pais,
déstruigáo total de Timor-Leste ...
A situa<;áo é,' com efeito, desesperada. Ramos Horta anunca o genocídio. Demonstra-se, mais urna
vez, a hipocrisia d apolítica ínter-

Un vaqueiro
no salón
O pasado dia 21 tiven ocasión
de presenciar o degradante espectáculo protagonizado polo
Alcalde do Porriño e o Xefe da
Policia Local, durante o Pleno
da Corporación que debería debater o proxecto de "Presupostos para o 99".

Á orde de "desaloxo" dada polo
indigno 12 rexedor desta vil a,
acude o Xefe da Policia Local",
con tanta vontade que pareceu
esquecer o respeito que lle debe
a calquer dos cidadáns do Porriño, escomenzando, como non
podia ser doutro xeito, por todos
e cada un dos nosos representantes na Corporación Municipal.
Os reflexos traicionaron a este
bon servidor (do ditador), manifestándose con todo o seu carisma, que non é outro que o dun
impresentábel funcionário que
non sabe actuar fronte a unha
situación delicada, adicándose
literalmente a arrastrar a 2 concelleiros do BNG, encarándose
mesmo con "desputas atrasadas" con un destes concelleiros.
Por suposto non se trataba de
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combatilo di que

:

hai que gadañar as

1 silvas. Influidos por
amosar contemplacións; aoque
peripécias: que há que pagar ao
Que país é este? É de dia ou de
.
\ .. ordeaba gústanlle as cousas . contado, qu~ imobiliz~m o C@rro, . no.J1E:l_? Com.o me chamaya eu? _ .
1 Millán, os
que, se tens ·um amigo/a ponu- - ~ - ,.. _ · -· · ~- -:· ~ · · ". .· ·t
) claras e de xeito expeditivo e
1 norteamericanos
gues, este pode fazer-se-carg2 . . Qo~ue-".". ~ .. ~- , . .· é _que.eseste "servidor da orde" é dos
1
da tua multa....
~ ~· ies boatos conseguiram que as
que lambe o calcañar se ve que
queren deforestar
lle pode resultar beneficioso panossas ri.Jas est~jam cheias de .:: Np número de ANT corresponAinda surgiram mais notícias, · 'tE)'s' nos carros~ úns colantes que .·- ·dente á semana do 2-ix-1999,
ra a sua nómina.
Colómbia e Perú .
espécies, comentários ... mesmo
se espalharam em poucos dias
baixo o título "Análise da nova
que, a partir de Setembro ia vipor causa do medo que imprimia
Unha hora antes, o "novo garda
leí sobre ETTs", incluese un artida democrácia no Porriño" integorar urna: lei que obrigava de
a possibilidade de ser multado em
go asinado por Lois Burgos DíPortugal. As pessoas que soíam
rrumpiu até 17 veces (unha delas
jeito inapelável a colar o ditoso
az, responsábel da Secretaria
viajar ao Estado vizinho vírom-se
por espazo de 15 minutos aproxi(sic) (E) no cu do carro ...
de Relacións coas institucións
quase na abriga de colar o (E)
madamente) ao concelleiro do
do Estado da CIG.
(obedecendo o boato ... ).
BNG que tentaba poñer en cuesAgora parece ser que ".( .. )No
Nani Diz Guedes,
tión os números que ali se apreconsulado portugues en Vigo
O noso interese polo contido desa
Quem ideou esta campanha de
colaboración non resposta ao desen taba n.
están alporizados polas informasuperior de Millán,
espanholizac;áo deve estar bem
cións de que non levar o E nos
Despois desa
sexo de polemizar ca autor do
investiga
contente: conseguíu o que quemesmo, ainda que non poidamos
impedíu falar á
coches gaLegos poda ser motivo
ria. Ao olhar a falsidade (provide multa. E un invento encirrado
concelleira do
menos que surprendernos da
ruidosamente a
sória, por se acaso) da nova, de
mesmo gru- O"novo
polos meios de comunicación.
aparente ambigüidade da postura
rl
.,'J'.' po ... ben sabia guarda da
Primeiro apareceron uns cantos
quem menos suspeitamos é do
exposta nel, xa que logo se pasa 1 filtración á Ptensa
'~
goverr10 portugués, mas sim pocoches co adesivo e lago comeda denúncia explícita (CCOO e
o Barros que o d
·
dun atestado da
debatf3 político
emocracia
demos ver ao nacionalismo esUGT), ocultan o feito de que duzaron a aparecer os adesivos
panhol como responsável, exerrante máis de tres anos foron eles
nas tendas . O que diga que é
•' tíñíilQ perdido, no Poniño"
Guardia Civil, no
cendo 1a sua autoridade desde
multado , que o amose. A nós
quen permitiron e facilitaron o .deP0 6' que non · interrumpíu até
alguma
das
suas
expressóes
ainda ninguén nos apresentou
senvolvimento deste novo tipo de
ha1 nada meque apare·c e
(nom sabemos qual).
unha só multa" (A Nosa Terra,
escravismo laboral que represenllor nesas oca- 17 veces ao
berrando que se
tan unhas ETTs funcionando de
n2 900 de 16 de Setembro).
sións que "rell ·
ventar" o Ple- conce eiro
O MOL quer (provisoriamente)
xeito xeralizado e, desde logo, navayan! aos
pedir desculpas ao governo porPerante esta história, desde o Moda especializado ...") ao vitimismo
no desde den- do BNG
tugués pelas nossas críticas in(''Tan sé os sindicatos nacionalisvimento Defesa da Língua reagitro ,
para
axentes que
fundadas (pro'
tas (... ) denunciaron con contunmos (também alporizados) e fizaposteriormenpedian papeis a un
visoriamente).
mos público um texto onde se cridéncia e acosaron e obstaculizate alegar o de
Também teticava duramente ao govemo porron a actividade destas empresas
sempre, "falla
amigo. Un dos
rnos (proviso- Quemideou
de respeito á Presidéncia"
tugués pela sua "tradicional polítide negreiros, ainda despois de
riamente) que
ca de apoiar ao máximo a falta de
estaren atados de pés e mans poaxentes estivera
reconhecer esta campanha
relaQ<)es entre a Galiza de além e
lo convénio asinado polos sindiDespois de que o concelleiro do
destinado en
aquém Minho". Também fomecía-- que fomos ví- de
PSOE abandoase o Pleno, unha
catos españois ... "), para chegar á
timas (proviaceitación implícita da situación
mos, para todos e todas os/as invez que expuxo a sua posición,
Renteria e
sórias) desta espanholi~o
resultante da nova regulación
teressados/as a nossa proposta
permitíuse o Barros darnos aos
maré intoxica- eleve estar bem
contida na Leí 29/999, B.O.E. do
de auto-colante alternativo.
presentes toda unha leición de
asegura que
17-vn-1999 ("Saudamos esta retiva que sub"democrácia orgánica", desa que
mergiu a Gali- contente:
detivera alá a un
forma legal como toda reforma
Agora sé podemos dizer urna
garante a orde por riba de todo e
z a na "febre conseguiu oque
coisa:
que é positiva para os traballadode todos , desa democrácia da
dos carros esres e traballadoras de Galiza e de 1 tal Nani, no -93,
que nos fartamos durante 40 e
todo o Estado español''), e á maNunca houve tantos a informar. panholizados" queria.
pico anos. Recoñece este home
pala mesma frase.
que agora sonifestación dunha certa ¿inxenuipara desionformar tanto!!
que ao non haber Regulamento
dade?. ao aludir ao horizonte reifremos.
de Réxime Interno que regule o
vindicativo que se prantexa a CIG
Sabíamos que esta é a época
funcionamento da Corporación, é
O MOL náo é um jornal. Nem
("seria necesádas "guerras virtuais", do bomel quen marca as regras de xogo;
urna agencia de notícias. Infebardeamento informativo para
nen os Alcaldes de Franco se exria unha retorEl
lizmente, muito amiúde devema en profun-.
aniquilar a capacidade de inforplicaban mellor. A carta "ditada"
mos ver a realidade pelos olhos
mac;áo , do controlo do pensaao Secretário, para que constase
didade que, en lgnórase unha
Mundo (que leva
dos media espanhóis) espanhomento através dos mídia, da enna acta do dia, foi todo un alegaevidéncia sinxede subtítulo do
lismos ou ambos. E por isso
genharia do consenso ... Mas
to de fascismo, que, no menos
que, ao manipular um material
(devemos reconhecé-lo) nunca
mau dos casos , lembrábanos
ámbito de ac'
/ XXI\
l 'f ·
tUaCiÓn a Unha la de contrastar:
secu
O
I J ca 1 1ca
táo perigoso, corremos alto risantes o tínhamos experimentaaos presentes a pobreza de princo de intoxicac;áo. pedimos
do táo de perto: Urna autentica
cípios nos que asenta o exercício
prestación de
decidida econao presidente da
desculpas mais urna vez. E até
servícios moi
campanha de lntoxica9áo inforda liberdade nalguns lugares
especializada, tundente oposi·
Xu nta de
a próxima ... •
mativa!! Os meios de comunideste país, entre eles O Porriño.
cac;áo trabalhando brilhanteobrigando a ción dos sindi·
·
b
t'b 1 ·
unha contratalnCOm LIS 1 e e
MoVIMENTO DEFESA
mente para confundir'-Os ciVivamos na fisterra da Europa,
DA LÍNGUA
dadáos ! Quem diz a verdade?
ción fixa por catos integrados 1 ponlle unha
somos o Oeste deste proxecto
que se chama UE , pero non
parte das em- na CNT ao esclapor iso podemos pasar porque
presas de traguirnalda
seu
baUo temporal vismo das ETTs.
o "dono do rancho" ordene ao
do personal
discurso de duas
vaqueiro metido a sheriff, que
saque de diante a quen ousa
especializado
horas. Un non
necesário para
plantarlle cara. Non era unha
do Oeste, era un Pleno da Coratender esa
sabe se debe
poración do Porriño.+
prestación''), pois, nQ!l é certo_g,=
ue=------l""ln""ien.....rc"'·a~r-o'\--'8-X'O'"'ITI""""ia~l1---
contratación fixa e traballo tempoTANOGUERRA
ral son termos excluintes e loxicapor anovador,
mente incompatíbeis?
(O PORRIÑO)
progresista,
Non. O motivo do noso interese
futurista ou
xorde por mor de que neste artigo fállá.se á verdade cando, inindependente.
tencionadamente ou por desidia
ou descoñecimento do panorama
laboral e sindical do Estado español, ignórase unha evidéncia sinxela de contrastar: a decidida e
Primeiro surgiu de algures a escontundente oposición dos sindi- .
pécie de que a polícia portuguecatos integrados na CNT a todo o
sa andava a pór multas aos careprocha
relacionado con esa moderna forrros que náo levassem um enorma de escravitude que represenoposición non ser
me autocolante branco com o E
tan as ETTs, desde a sua implanda Espanha. Depois, ouvíu-se
máis cortés no
tación en 1994.
talar de pessoas multadas com
15.000 $ (!!) pelo motivo anteParlamento. José
Serva de mostra o recorte que lle
rior. .. Mais adiante, chegou a noadxuntamos, extraido do noso
va de que a GNR sim tinha mulMaria Aznar ria
voceiro o xornal "CNT" de Gratado, mas que ditas multas eram
dos socialistas hai
nada (nº 245, Abril de 1999).
ilegais e os afectados podiam reServa de mostra, tamén, o recorclamar a devolu~áo do dinheiro ...
catro anos por
datório das represálias xudiciais
Em certos jornais explicavam-se
sufridas
por
membros
de
sindicapelo miúdo os avatares de suteren cosida a
tos da CNT de distintas vilas e cipostos sancionados na zona de
língua p ·arlamentar
dades do Estado (senda exemChaves que relatavam as suas

CNT

con ra as

ETI

Xan Manuel

'·

!

O diário
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Perigo:
Autocolantes
tóxicos!

Xaime Pita
á·

_,

' '

1 e non querer tomar
1 exemplo .dos
británicos que
.admiten o
expletivo, o insulto,
o br~do, a
expresión corporal
e mesmo os
lanzamentos deobxectos non
pesados dun
banco a outro das
cortes de.
1 Westminster.
1

1

P;

1
1
1 Os forenses da
1 Guardia Civil
1
1 regresan do Norte
·1 de Kosovo e din
: · que non atoparon
1 foxas comuns
1 senón algunhas
l . tumbas recentes de
musulmáns, nos
cimetérios,
enterrados cos pés
contra a Meca.
"Dixéronnos que
eran 200.000,
despois 20.000 e
agora baixaron a
11.000 ..." A anterior
limpeza étnica fara
en .Iimisoara. •

A
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emerxe na cultura nacional descisco Acal. D. Francisco utiliza
de os ancestrais castros, que
a bandeira, sim, nom cabe dúvida, mas é curioso que ninguém i nos levan a traveso do tempo
pola enerxia aguerrida dos caua vira ondear, isto deve-se a
dillaxes celtas, até a travesía do
que está amarrada firmemente,
rio Miño polas Lexións Romanom vaia ser que desafine com
nas, que non dubidaron en
o abrumante estilo arquitectóni'
1
arrumbar até o fin do mundo,
O Sindicato de Ofícios Vários da . co da ;··· ·ea-sJ:t~~até a nosa fisterra de dragóns,
- CNT de Vigo, como todos os ·resconsistorial.
cíclopes, monstros avernaes, e
tantes sindicatos da Confederaun longo etc. de xénio maxinatición, mantén desde .a sua constiUmha
su- Setantodano
vo, conformándose r:io baseageréncia, se
tución unha postura clara e contanto dano lhe lhe .faj vista,
mento fundamental da cultura
tundente a- respeito das ETTs.
do povo, da nosa cultura, de
Postura que. se reflicte de xeito .tai a vista, pe- ·pode resgatar a
nós mesmos.
diáfano rias palabras do pensade-: resgatar
velha bande1·ra
dor ruso Pedro Kropotkin cando
velha bandeiDesde a Alamenda, a vista que te·falaba da cadea: "Se me pergunra _d~ falange da falange.
rnos do conxunto arquitectónico
e 19a-la no tasen que pode facerse para me· do que é parte central a catedral,
seu lugar, iria .
llorar o sistema penitenciário respostaria: nada; porque non é pomais a jogo,
é impresionante. Na fronte, ábrese
pela praza do Obradoiro o pazo
nom
sim?
síbel mellorar unha prisión. Agás
de Xelmírez e o pazo de Raxoi
algunhas ·pequen as mellaras sen
Venha!, animo!, a ver se rema(sede da Xunta). Polo lateral direiimportáncia, non hai absolutatamos o albergue de peregrinos
to ollándoa de frente encontrámomente nada que facer senón deantes do próximo milénio. •
nos coa praza das Praterias (Fonrruíla" (Panfletos revo/ucionários).
JOHAM EvANS PIN te barroca dos cabalas), a praza
,
(RIANJO)
da lmaculda co mosteiro de san
Substitúanse as expresións perMartiño Pinário, e no contraponto
tinentes, e verase-a nosa postuda praza do Obradoiro, a praza da
ra verbo do prestamismo laboQuintana "dos vivos e dos morral, calquér que sexan as manitos". Quintana nacional, Quintana
festacións que este adopte.•
apaixoada de vida e de marte,
Quintana garimosa que soubo
J. COSTAS SUEIRAS
S.0.V. DA CNT DE VIGO
agarimar os gromos do nacionalismo galego, protexéndoos coas
Un percorrido pela cidade de
suas románicas pedras das aguiSantiago aséntase nas interiorilloadas hespañoas, dos esforzos
dades do cosmopolitán sentique desde os intestiños da Catemento que emerxe das suas
dral facian e ainda hoxe, na faciaruas arrecentes de galeguismo
na esperpéntica do último herdeiro
criativo, mergullado de bafos
do nacional-catolicismo hespañol.
O artigo 4º da sacra constidos moimentos culturais que
tui~om espanhola fai umha
atraguidos pela cultura antre
menc;om as bandeiras das coQuintana da groria, desde a cal
mitolóxica e teolóxica, que
munidades autónomas, concrearrinca desde os peiraos e ris- .parten as mensaxes que atravesando as relíquias momificadas
tamente di que "estas utilizacos foráneos por corredoiras e
de cregos e monxas (adoradorám-se junto bandeira de Esestradas, até situarte no corares da língua colonial}, esténdepanha nos seus edifícios públizón do país, Santiago.
se por toda a orbe. Falan de nocos e nos seus actos oficiais",
pois bem, se algum ou algumha
vas: As enerxias dos Breogán,
É unha indescriptíbel sensación
de vós tem a oportunidade de
dos Pedros Madruga, dos Caspercorrer as suas ruas e soporvisitar a vila do Cádavo, no contro e Murguia, da Xeración Nós
tais, sentir o pulo vital que trascelho de Baleira (Lugo), podacon Castelao á frente, do nacende o sentimento máis prorá-se percatar do peculiar uso
cionalismo galega representado
fundo sobranceando o arrecendo verbo utilizar que tem o alpolo BNG, e máis daqueles que
do da pedra. Da pedra como
caide deste concelho, D. Frandesde posicións moi radicalizaelemento cultural Senlleiro que
plo sobranceiro a perseguizón
padecida por compañeiros_ da
Federación Local de Zaragoza),
ou o recente conflito que mantivo
a Rexional Norte_de CNT coas
empresas ALBA SA e ADECCO.

a

ª

Catedral
de Santiago,
catedral' da Galiza?

· A bandeira
de Baleira

a

das tamén requiren para si o ser
nacional oo país.
Xa non lles sirven as ferramentas tradicionais, xa non poden
aferrollar coas suas mans inquisidoras, nen sequer adourando
a língua inimiga da nosa língua,
do noso ser. Xa non lles valida a
excusatio dos pelegrins. Seica
aos alemáns, franceses, suízos,
etc. lles importa que as manifestacións relixiosas se fagan en
galego cu castelan?
A xoia de Santiago non pode
quedar á marxe do proceso de
galeguización e do auto-recoñecimento donoso ser nacional, pois
que de non
aceitar iste
proceso e pasar a canfor- Axoia de
mar parte do
mismo, o na- Santiago non
cionalismo ga- pode quedarse á
lego non lle
quedaría máis manee do
remédio que
d
declarar o bis- proceso e
pado de San- galeguización.
tiago e a sua
catedral inimigos do povo,
ao cal en primeiro lugar teñen a obriga de servir, despois
aes pelegrins estranxeiros.
Xa non hai retorno nen reviravoltas, Galiza é unha nación
que se recoñece ; é un país dentro dun estado que ten a obriga
de aceitala, baseado nos direitos dos pavos (baseado na declaración da ONU), polo cal debe dotarse das institucións e liberdades que obriga a declaración da ONU nomeada. A lgrexa
católica non pode esquecelo ou
corre o perigo de quedarse fora ... Eles saberán ... •
CARLOS P IÑEIRO
(MADRID)

XUNTA XERAL DE

ACCIONISTAS -DE PROMO..

CIÓNS CULTURAIS GA..
LEGAS S.A. CELEBRADA
o DIA 26 DE XUÑO DE
1999 DECIDÍU CONVO-CAR UNHA AMPLIACIÓN
DE CAPITAL DE

Se vostede desexa ser acc.,ionista de A N osa Terra
pode ingresar o diñeiro da seguinte forma:

8.400

ACCIÓNS CUN VALOR
NOMINAL DE

ACCIÓN E UN_ MONTAN-TE TOTAL DE

42.000.000

CUN PERÍODO DE StJS-CRIPCIÓN QUE VAI DO

1

•

5.000 PTAS.

DE XULLO AO

30

DE

SETEMBRO DE 1999.

CONTADO:

•

-Mediante cheque emitido a favor de A NOSA TEBBA.
- Mediante ingreso nas contas 2091 . . 0501 .. 61 . .
3040038976 de Caix.a Galicia ou 2oso . . oooo . . 79 ..
0040233801 de Cai.xa-Vigo ambas de Vigo, especificando
"Ampliación de Capital Social Promocións Cuturais Ga..
legas S.A..6/99" e nome, enderezo e NIF de quen o fai.

DOMICILIACION DO PAGAMENTO A TÉ

6

MESES.

Contra o ingreso enútirase resgardo provisório até a enrrega dos títulos. Pre,
zo de cada acción: 5 .000 pta. Os novos accionistas pagarán unha prima de
2.500 pta. polo que o prezo final de cada acción para estes será de 7.500 pta.
Pode recabar máis información no teléfono 986 433 830 ou ben nas ofi,
cinas de A Nosa Terra, sitas na ruado Príncipe 22 baixo, de Vigo.
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Áinda suspeitando que a
tísima estrea de "A língua das bolboretas", de José Luis Cuerda, ha provocar outras novas e reflexións,
imposível resistiMe a falar do filme e
dos cantos de Manolo Rivas dos que
naceu. Está viva ainda a emozón da
proxezól). na sala coruñesa do CGAI,
reservada aos participantes das xa
mui veteranas ''Xomadas da Língua"
que organiza a AS-PG e a algunhas
persoas xenerosamente convidadas,·
e simultánea á realizada eñ Donostia
no curso do Festival de Cine.

~ máis próprio que un púbhco

Suso de Toro e Carlos Casares

Os escritores apoian a proposta
de Carlos Casares de reforma da normativa
Os autores reunidos no foro Trasatlántico
debaten a necesidade de achegamento a9 portugués
*

CARME VIDAL

O debate semellaba hibernado
nos últimos anos. Volve agora
á superfície con voces sosegadas que reclaman unha reforma
da normativa. O presidente do
Consello da Cultura, Carlos
Casare volveu a insistir na necesidade de achegar á nosa ortografia á portugue a e abrir de
novo un proceso que materialice o cámbio . Foi no encontro
Trasatlántico celebrado a pasada emana en Corcubión, no
que o e critores asistentes
coincidiron na necesidade dun
achegamento ao portugués.
Dezaoito autores reunfronse no
foro Trasatlántico: Encontro no
Finisterre que, por segunda vez,
se ia convercer nunha posta en
comun arredor do offcio de escreber. Desta volea en Corcubión abordaban a relación dos
literatos coa língua. Nas conversas xurdiu o debate arredor da
necesidade dunha reforma ortográfica da nosa lfngua, esquecendo as "feridas" que a imposición da norma xenerou. Cunha
cordialidade que os próprios escritores participantes calificaron
de "inusual", defensores de distintas normativas coincidiron
en que os novas tempos están a
reclamar unha reforma á que,
por vez primeira, se poderia chegar por acordo. E os escritores
defenderon que, como profisionais da língua, tiñan moito que
dicer ao respeito. Cuestionouse
no encontro os perxuizos do isolamento da língua e a consisténcia dunha norma aprobada "con
urxéncia" hai case vinte anos.

.1_ .~ .. - . . .

Foi na última xomada na que a
participación de Carlos Casares
fixo máis patente o debate. O
presidente do Consello da Cultura Galega afirmo u que a ortografia galega era "extravagante" e reafirmouse nas manifestacións que dias atrás fixera na
Universidade internacional
Menéndez Pelayo en Pontevedra defendendo unha reforma
da normativa. Casares puxo
exemplos como a aceitación do
"nh" e "lh" no canto de "ñ" e
"11" como alguns dos cámbios
convenientes. As palabras de
Casares mudaron o sentido do
debate; boa parte dos escritores
ali asistentes apoiaron a sua
proposta e, mesmo os que levan tempo escrebindo· coma el
en normativa oficial, aprobaron a necesidade de mudanzas. No último momento, Casares manifestouse desexoso de
encetar o proceso de reforma
-para o que se propuxo interlocutor- e en todos os escritores
planeaba a necesidade de poñer todas as vontades para non
abortar a proposta.

Os escritores e a língua
Que os parlamentos galegas de
Camilo Nogueira en Bruxelas se
transcriban en ortografía portuguesa foi bon exemplo para ilustrar o sentido do debate. T amén
a entrada -cativa pero progresiva- de escritores galegas no
mercado editorial portugués
conducía :;i un achegamento que
se verla facilitado por unha reforma normativa. Foi relevante,
ao dicer de Susod~ Toro, coordenador das xomadas, que "des-

de determinadas posicións que
sustentaron a normativa oficial
se fixese balance e se pulase pola
mudanza. A entrada na UE, a
caída das fronteiras e a aproximación a· Portugal -tamén do
mundo empresarial- está a abrir
unha realidade nova que non se
daba hai dez anos. É paradóxico
que as teses reintegracionistas
pareza máis aceitadas cando esa
postura semella máis debilitada.
Houbo torpezas polas duas bandas e moita intransixéncia e sectarismo. Agora cómpre facer
abstracción das feridas anteriores e encetar o debate con cordialidade". O reintegracionismo,
ao dicer do coordinador do encontro, está á marxe de posicións políticas independentistas
ou nacionalistas, "é útil e por iso
pode ser defendido por calquer".
Para o poeta e profesor de Filoloxia portuguesa, Carlos Quiroga, defensor das teses reintegracionistas, non se pode tratar
dunha "mudanza só cosmética
senón tamén cultural, ún achegamento propício para nós sen
que por iso estemos a defender o
· imperialismo portugués". Mem:
brq da organización do foro,
Quiroga agradeceu que "por fin
o debate se ~elebrase con cordialidade. Cando se escolleu a
norma pechouse de golpe e ago-:
ra estamos de acordo en que o
proceso debe abrirse de novo.
Concordamos tamén no básico
que é a preocupación polo futuro da língua. Saudamos por iso
serena e calurosamente a orientación que ten o pr~sidente do
Consello da Cultura nese sentido e irnos tratar de facilitar un

diálogo aberto co espíritu de
· Corcubión".
"Alguns dos asistentes mostraban inseguranza, vários tiñan
escrito xa en diferentes normas.
Primou o argumentq de que nos
podemos abrir a un campo lingüístico enorme. Neste sentido,
seriamos, dentro da Península,
os mellores situados" sinala de
Toro. Quiroga comparte· tamén
que os escritores "poden contribuir a mudar a norma p9rque
· son participantes dela. E evidente que, en especial para o
ensino, precisamos unha norma, ás veces tamén para rebentala e rompela na literatura, pero está claro que o proceso continua aberto".
"Case todos os escritores somos
lusistas desde o ponto de vista
da persisténcia da língua" anota
Xavier Queipo, outro dos participantes no encontro e que ven
empregando na sua narrativa a
normativa oficial. "Estou de
acordo con Carlos Casares cando di que ternos unha norma extravagante porque non se corresponde co ám!Jito lingüístico
no que estamos. E unha esqu_izofrénia permanente e por iso defendo unha reforma· consensuada e pausada e que os interlocutores traballen sen ningun tipo
de urxéncias". Maria Xosé Queizán, que tamén asistiu aos debates de Corcubión, fixo asimesmo
pública a sua postura na que se
posicionou con claridade a favor
de encetar unha discusión arredor da normativa para inserir á
língua no vizoso tronco idiomático ao que pertence. +

maioritariamente integrado por ensinantes para unha película que, entre
outras couas, dignifica a nosa profisíón. Todos quereríamos, con cérteza,
recoñecer-nos no vello mestre republicano, na sua capacidade -entrefebrada de cepticismo, luída pola
consciéncia de todo o que a vida vái
sempre arrebatando-- para tomar visível o que pasa ao naso lado sen nunca
revelar a sua maravilla Gastaríamos
de, como el, ter para regalar "palavras-lente", nós que fomos <lomeados
por esa vella escala que o neno Pardal
temía e que retornou con "aquel dia
de Xullo" para esqrrecer os nosos
anos cuarenta, e cincuenta, e ~esen. ta... Retratos de José Antonio e flores
a Maria, "Palavras-vímbio".

~tre m~llor

o
do filme, un guión
que ensambla magnificamente tres
contos autónomos; a intensidade
·que acada·Cuerda nun solo de saxo
a se laiar dun amor apenas descoberto e xa perdido, na marte estarrecente dun can. Tamén o labor de
actores e actrizes, poi fin case todos
galegas para unha história na que
Galiza é moitci máis que paisaxe.

~todo,

é mágoa que os conflitos procedentes de "Un saxo na néboa" e "Carmiña" acaben por aproximar "A língua das bolbretas" a
unha história de aprendizaxe e fagan
evocar demais "Segredos do corazón", por non ir máis loruce. O amor
atravesad0 de nostálxia e a paixón
sexual, eses dous mistérios dos adultos, desvían a atenzón do que para
min é un dos grandes temas da obra
de Rivas: o valor redentor da Ciéncia, ou talvez mellar do Saber. Pardal conta-lle á nai que as patacas e o
máinzo viñeron de América e por
primeira vez ten "clara a sensación
de que, gracias ao mestre, sabía causas importantes do noso mundo que
eles, os pais, descoñecian". Cousas
que o han salvar do círculo de inxustizas e opresón que encerra a vida
das Clases populares, que o fan livre,
porque o saber é revolucionário.

~ágoa tamén, e sempre para

min, o cámbio de ollada. A que nos
· guia através da película é a dun
neno inocente e é simultánea ao
desenvolvimento dos feitos. O contraste entre a inocéncia e as pedradas e impropérios do final deixan
en nos un rasto de amargura, un
pouco de pesimismo histórico. En
troca, no conto de Rivas a ollada é
a dun Mancho-Pardal adulto que
lembra ainda a "humidade cálida e
vergoñenta" escorregando polas
. pernas o primeiro día de escala",
desvelando no mestre-cara-de-sapo
o tesouro da dignidade, sabendo-se
para sempre Pardal, o cativo que
aprendeu a liberdade e non vai poder ser vencido: corre detrás dun
camión lanzando pedras, mais da
sua boca non saen "palavras-vímbio" como as do filme -"roxo;
ateu" ... - senón palavras-lénte
"Sapo! Tilonorrinco! Iris!".+
··--- .
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Banco de Imaxe IWiarama_e do
Arq~ivo. Histórico de Gafiza, ven

•Demandan .
,,,, .
· mais copias
en galega de
A língua

· · ae=meF1tmse-a-~sición As mulleres galegas no sécul.o XX, que se
. "·· inaugµrou en Compostela o Mér. cores ·29 de Setembro. Marina
Mayoral foi a encarregada de dar
a conferéncia de apertura para esta exposición itinerante que se
pode ver en Santiago até o 7 de
Outubro, data tras a cal chegará a
Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo
e Pontevedra. A ·mostra, que canta con duascentas fotos en branca
e preto, está organizada pola consellaria de Família e Muller. •

~.

das bolboretas
A distribución de cópias en castelán da fita A língua das bolboretas, dirixida por José Luis Cuerda
baseándose en relatos de Manuel
Rivas, provocu a protesta da mocidade da Mesa pola
NormaUzación Ungüística. Desde
a Mesa opínase que, tras as estreas en galega de Fisterra e Un
amor por descubrir, "retrocedemos
agora a unha ridícula situación
de.competitividade entre as duas
línguas de maneira que nalguns
cinemas se van porxectar as versións en paralelo en diferentes
salas", sinalan referíndose ao feíto de que nos Cines Compostela
estén programadas as duas
versións. Protagonizada por Fernando Fernán Gómez, A língua
das bolboretas está rodada na Galiza. •

• Primeiro disco
de rock en galega
en Asturias -

•Semiótica
do fin de milénio
en Compostela

Fotografia de Cindy Shennan. Orixinal a cor.

Jean Baudrillard e Umberto Eco
participaron esta 5iemana no Con- .
greso Fin de Milenio. IV Congreso Internacional da Federación
Latinoamericana de Semiótica,
que se celebrou na Coruña, coa
coordenación de Xosé Maria Paz
Gago. Máis de cincocentcis persoas participaron neste congreso,
entre cuxos temas de debate esti,
vo o das crises das teorías e dos
xéneros literarios, a fin da novela
e o papel das novas tecnoloxias da
información.•

• Xerais entregará
,,,.

• Fotografia experimental
desde Man Ray en Pontevedra
Oitenta e catro artistas están representados na mostra fotográfica
que se inaugura o 4 de Outubro no Pazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra baixo o título "A vinganza de Verónica: de
Man Ray a Matthew-Bamey". A exposición procede da Lambert
Art Colection de Zurich e canta con 242 fotografias, expoñentes de
como esta arte foi utilizada desde décadas atrás para experimentar e
para desmontar as expresión artísticas convencionais. A colección
suíza caracterízase precisamente por construir un percorrido pala
evolución_fotográfica neste século con nomes como Man Ray, Bolstanki, Warhol, Mapplethorpe, Tracy Moffat, Cindy Sherman, Laurie
Simmmons e Nan Goldin, entre outros. Amostra, que despois viaxará até o Porto, pódese visitar en Pontevedra até o 20 de Novembro. •

.

os seus premios
enMondariz
Balneário
Co fin de reivindicar a vila termal
·· como espazo no que xermolaron
episódios fundamentais da nosa
cultura, a editorial Xerais vai celebrar o acto de entrega dos prémios
Xerais de novela e Merlín 1999
no .concello de Mondariz fü.lneario. A cita será o Sábado dia 6 de
Novembro, data na que se darán a

:·

Durante este verán publicouse o
disco "Hermaos del herba seca",
o primeiro disco de rock publicado en Asturies en galega
eonaviego. O responsábel de~te
disco é Angel Berdiales, de A
Caridá-El Franco, que asumíu o
proxecto en solitário ao non atapar un grupo adecuado. Polo de
agora, o disco ten unha distribución que se limita aos bares da
vila da Caridá. Neste disco, Berdiales reivindica as próprias raíces, coa fala autóctona considerada como moito máis que un
vefculo de comunicación. •

coñecer os gañadores da presente
convocatória á que concorren 28
obras para o Xerais e 34 para o .
MerUn de Literatura Infantil. A
editorial comemora tamén neste
ano o vinte aniversário do seu nacimento, cun balance segundo o
director, Manuel Bragado, de
1500 títulos publicados e 5
millóns de exemplares vendidos.
O acto de entrega: dos prémios se-rá apresentado por Quico Cadaval e contará con Francisco Fernández del Riego como mantedor
literário. Xerais homenaxeará asi-

mesmo a Luís Mariño, falecido recentemente e director da editorial
cando se criou o prémio de novela
no 1984.•

•Mulleres na
História a través
da fotografia
Con imaxes procedentes do Museu de Ponteve~ra, do CGAI, do

:. Xa esta preparado o programa
dos actos que van homenaxear a
Uxio Novoneira o vindeiro 30
de Outubro en Compostela, da
man da Asociación de Escritores, a asociación O Galo' e a ASPO. Ás doce do mediodía no
Teatro Principal proxectarase
un diaporama sobre o ºescritor
. seguido dun recital de Manuel
Maria, Bernardino Graña, Maria Xosé Queizán é Salvador
García Bodaño. Tamén haberá

música con aqueles que como
Emilio Cao, Pilocha, Maite Dono ou Mercedes Peón botaron
man algunha vez dos textos de
Novoneira. No xantar de confratemidade entregaraselle ao
poeta unha carpeta de orixinais
nas que 130 artistas e escritores
deixan a sua pegada en homenaxe a Novoneira. Coincidindo
eón estes actos, o concello ~de
Santiago inaugurará unha rua
que lembre ao escritor.• -

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

•O mellar
de Sebastiao
Salgado
na Coruña
''Unha gracia incerta" é o título
da mostra que se expón na Domus
da Coruña e selecciona algunhas
das mellares fotografias de Sebastiao Salgado. A farne do Sahel ou
os modos de vida dos indíxenas
latinoamericanos son Útilizados
de forma artística polo fotógrafo
brasileiro para construir a sua particular estética da denúncia. A
mo tra da Coruña pódese visitar
até o 20 de Decembr . •

Zinzar.

• Vázquez
Montalbáne
Méndez Ferrin,
en Pontevedra

•Música,
pintura e debate
pala amnistia
dos presos

A última semana de actividades
da Universidade Internacional
Menéndez Pelayo en Pontevedra
estivo marcada polos cursos impartidos por Manuel V ázquez
Montalbán e Luís Caramés. O
escritor catalán foi o responsábel
do taller ''Narrativas da Transición", que contou con Anjel
Lertxundi e Alex Broch para
desgranar a situación das litera,
t:Uras basca e catalana tras a
transición. Xosé Lufs Méndez
Ferrin encarregouse, pola sua
parte, de analisar a literatura galega o Luns 27. No caso do catedrático compostelán Luis Caramés, foi o responsábel de impartir o curso sobre as perspectivas
económkas entre Galiza e América Latina. Tamén a semana de
Pontevedra contou coa preséncia de José Manuel Sánchez
Ron, que se encarregou do curso
sobre História da Ciéncia. •

Até o 2 de Outubro
desenvólvense as I Xomadas pola
Amnistia, que organiza a ACPG,
e que se celebran na Coruña.
Unha exposición de cadros pode
verse durante toda a semana no
Centro Social "Semente", e o
Xoves 30 ten lugar no pub Pata..
chim o concertos dos cantautores
Xo é Manuel e Femando Ceide.
O V enres 1 ten lugar unha charla
debate ás oito da tarde no centro
social con tres ex presos político
e o Sábado 2, como remate das
xornadas, celébrase o concerto
pola amnistia a partir das dez da
noite con Skareta, de Lisboa,
Skamio, de Vigo, Zenzar, de Cerceda, e Zombie Riot, da Coruña. •

················································································~······················:

• Unha rua para Uxio Novoneira en Compostela

tis que participan no mesmo. O
programa ·desta xornada tamén
inclue unha conferéncia, un recital poético e unha actuación musical a cargo de Quinta Feira. •

•Ao redor
de Blanco Torres
.. . en Cuntis
O Sábado 2 de Outubro
cúmprense sesenta e tres anos da
morte de Roberto Blanco Torres
e por e5ta razón a asociación O
Meigallo organiza un acto na Casa
da Cultura de Cuntis. As oito da
tarde apresentataSe o caderno especial de A Nosa T erra sobre a figura do xomalista homenaxeado
no pasado Diadas Letras coa preséncia dos catro autores de Cun-

• Arte ritual
afrocubano
en Compostela
Durante dous meses a partir do 4
de Outubro permanece en Santiago, na Fundación Granell, a
exposición' "Trema T erra. Arte ,
Ritual Afrocubano", que pretende ser unha síntese da cultura
cubana. A exposición realitouse
en colaboración coa Casa do Caribe en Santiago de Cuba e conta con trescentas pezas, entre as
que.se atopan instrumento~ musicais, máscaras e altares. Os grupos cubanos Malaika e La Jungla
inauguran a exposición cunha
demostración de vodú, santeria e
espiritismo na lgrexa de San Dom.ingas de Bonaval. •

l
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~ conta de libros
Compostela:
sábia, nobre e
poeta
Título: En cas dona Maior.

Autora: Yara Frateschi Vieira.
Edita: Laiovento.

O que pega máis duro e nunca o
derruban, o que ten máis bombas
e espanta máis, o que a nada te,
me. Eses son os chamados valen,
tes. Valentes? Habia que metelos
durante várias semanas nunha
biblioteca e poñelos a investigar
algun tema de séculos pasados:
s mais serian os que se negaran,
aducindo que os aborrece, que é
cousa de "ratos de biblioteca" ou
outras parbadas que todos coñe,
cerno demasiado ben. Pois, vaia
valentía a sua!, e só falamos dun,
ha emaniñas. Neste contexto
convén reflexionar un chisco:
valentía provén de valor, e, logo,
quen posue valentía debe ser
aquel que ten capacidade para
facer cousas de valor. Entón,
ninguén será máis valente que
aquel que fai cousas que os "he,
roes de palla,, non teñen agarra,
deiras para acometer. Este introi,
to acerca de valentía e valor, ten
a sua orixe no recoñecemento
que desde aquí queremos mani,
festar: a quen ten a suficiente va,
lentia como para enfrontar tar,
des enteiras <liante de papeis e
papeis para que poidamos coñe,
cer mellor a nosa própria hist&
ria; ese traballo si que ten valo~,
e por iso pervivirá no tempo. A
sua vez, se non queremos ser in,
xustos, débese tamén recoñecer
a valentía que demostran as edi,
toriais que publican estes traba,
llos que para o público en xeral
apresentan a imaxe de pouco

Fachada das Pratorias da Catedral de Santiago.

atractivos. Non sendo a única
que dá a Luz traballos destas ca,
racterísticas, hoxe as nosas felici,
racións son para Laiovento: so,
bre a mesa ternos A contruq;ao

da lingoa portuguesa frente ao cas,
telhano (da autoría de Femando
Vázquez Corredoira) e, o que
nos ocupa hoxe, En cas dona
Maiar (Yara Frateschi Vieira),
que desde a colección ''Vento do
Sul" son duas boas mostras do
valor que posuen os traballos so,
bre a nosa própria história.

En cas dona Maior leva un subtí,
tulo que ben claramente informa
sobre o seu contido: "Os troba,
dores e a corte senhorial galega
no século xw". Si, sempre se fala
que se Alfonso X, que se Don Dí,
nis, Don Pedro ... e abonda para
que vulgarmente se compoña
unha imaxe da lírica medieval
como unha lirica cortés; cortés,

NARRATIVA

Manuel Seixas
BaUarina

pero cantas cortes máis podemos
contar? Aos rapaces do ensino
secundário xa iso lles é moito,
pero non debemos extasiamos
tanto coa sua altura estética e re,
leváncia social que non sexamos
capaces de inquirimos cons,
tantemente máis sobre cada un
dos aspectos que non teñen un
estudo sério e fondo. Así é que
Yara Frateschi Vieira centra as
suas pescudas nunha corte moi
concreta, a de Rodrigo Gómez
de Trastámara e a súa muller,
Maior Afonso de Meneses. Polo
tanto, o lil;>ro comeza focalizan,
do a sua atención na identifica,
ción de Rodrigo Gómez, a súa
relación coa monarquía e coa
igrexa, na identificación de
Maior Afonso de Meneses -"ain,
da recentemente historiadores
importantes da histori~ medieval
galega aceitavam que ela fosse
filha bastarda de Afonso IX", pá,

xina 149- o seu matrimónio e a
morte de ambos e dous. lmpres,
cindíbel. lso si, é a parte máis di,
fícil de ler; sobre todo para quen
non estea familiarizado coa his,
tória medieval, bótase en falta
un cadro sinóptico (ou similar)
que evite perderse entre tanto
nome e parentesco, ainda que
conste claramente a vontade da
autora para que a exposición se,
xa diáfana,
cousa nada
fácil. Como
..tampouco é Unce
nada fácil es, retomar
cribir e des,
cribir a vida imediatame
nas cortes se, nte o estudo
ñoriais ga, da
legas porque
actividade
haí moi pou,
ca informa, cultural na
c10n sobre Galiza do
elas, o que século XIII,
contrasta
fortemente co co fin de
máis amplo estabelecer a
coñecemento sua
das
cortes
aragonesas, verdadeira
castelás, fran, dimensión.
cesas, ingle,
sas, alemás,
etc ... E resul,
ta demasiado
fácil botarlle sempre a culpa ªº
mesmo: que · as guerras, o levan,
tamento irmandiño .. ." Guerras e
levantamentos hóuboo~ en todos
lados e non irnos ser nós os. que
paguemos sempre as consecuén,
das rnentres os demais fican in,
munes.
Ademais, no caso concreto de
Rodrigo Gómez, o estudo que se
pretende levar a cabo atopará un,
ha dificultade ben, poderosa: non
hai ·información que permita
identificar un castelo de Rodrigo
Gómez, cousa. que complica moi,

11

Os relatos
de Apollinaire
Dezaseis relatos conforman a obra O
poeta asasinado, de Guillaurne Apollinaire, que os escribíu no hospital italiano
de Quai d'Or,
say rnentres se
recuperaba
dunha colisión
entre a metralla
dunha granada e
a sua éabeza.
Apollinaire retrata este hospital nalguns destes
relatos, agora edi,
tados en galego
por Laiovenw coa tradución de
Alberte Allegue Leira. A editorial
amosa que nunca é tarde para chegar
a este autor, nacido en Roma en

1880.•

Achegándose á
literatura dos novas
Na colección de peto de Xerais aparece
A literatua infantil e xuvenil en gale,
go, un traballo de
Agustin Femández
Paz no que se achega á história da es,
crita dirixida aos leitores novos da Gali,
za. Femández Paz divide o seu estudo en
tres etapas: unha, que
abranxe do ano 1960
ao 1978; a posterior,
até 1988, e unha ter,
ceira que chega até os
nosos dias, caracterizada pola consolidación das coleccións e polas
traducións ao galego de obras univer,
sais. Mália ter razóns para ser optimista
co futuro da literatura infantil e xuve,
nil, Femández Paz non esquece sinalar
na sua mensaxe final os perigos de que
este avance se e5tanque. •

A vidacotiá
perta do Camiño

(Pasa á páxina seguinte)
Luís M. Calvo Salgado mergullouse en
documentos inéditos
para poder
construir otraballo que sae publicado en GaJa,
xia baixo o título
Milagres e roen,
digas polo Cami,
ño de Santiago.
O autor, especialista nas peregrinacións europeas
-o traballo é parte
da sua tese de
doutoramento-,
investiga a vida cotiá e as crenzas relixiosas das xentes que
vivían perto do Camiño, entre Santo
Domingo de la Calzada e Burgos,
durante o século XVI. Analisa polo rniudo o caso dun grupo de mulleres que
aseguraron ser curadas dunha grave en,
fermidade de forma milagreira. t

O jazz e Maria do
Carme Krockenberg
Aparece en Edicións do Castro o froito
da colaboración entre a
escritora Maria do
Carme Kruckenberg
e a pintora Eva Uo,
réns. Jazz espido é o
título dunha colee,
ción de poemas que
acompañan os bocetos da Lloréns pero
tamén á música de
Albert Collins, John
Coltrane, Duke
Ellington, Benny Car, ··~
ter e Charli~ Parke~,
entre outros. •

------i
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Ü COQdeL
Terra sen amos Noticias de Cuba e dos
pobos do mundo
N 2 10. Verán de 1999. Preio 100 pta.
Edita: Asoc!ación de Amizade galega-cubana
Francisco Villamil.

Neste número dedícase un artigo á celebración do 40 2 aniversário da Revolución
cubana, incidindo na resisténcia que o
modelo de govemo de Fidel Castro
demostrou contra todos os intentos dos
Estados Unidos por acabar co socialismo.
Xúlia Rodríguez retrata a
participación
social das
mulleres na
loita contra
Batista e nas
vantaxes
que recibíu
o col~ctivo
feminino
na lexislación cas- ·
trista. Iñaqui Solla
fa¡ un relatório histórico sobre os intentos do Pentágono para desprestixiar e derrocar o réxime revolucionário. Finalmente, Maria
Diéguez reseña pequenas biografips de galegas que participaron activamente na ·
guerrilla de Castro e Guevara. +

Enclave
Revista galega de política e
pensamento

..

•.

Nº 5. Verán de 1999. Prezo 500 pta.
Coordena: Manuel Portas.
Edita: Esquerda Nacionalista.

Nesta edición hai unha entrevista co presidente de Esquerda Nacionalista, António Femández, número dous do BNG nas
eleictóns europeas de Xuño, que reflexiona sobre a situación de Galiza e do
nacionalismo galega. Como
colaboracións especiais para este número,
Marcial Gondar critica o
proceso de
unión europea, baseado
tan só nos intereses económicos;
Carlos Mella explica
certas claves sobre o
euro, amoeda que vai
substituír a
peseta no 2002.
Ademais, Carlos Taibo denúncia a
dependéncia da UE respeito aos Estados
Unidos en matéria militar. +

(Ven da páxina anterior)

to á hora de imaxinar unha corte
literária estábel. O que si se sabe
é que Maior Afonso tiña morada
en Compostela, que "era na11uele
momento un centro intelectual
de ponta, nao só na teologia eclesiástica e nas ciéncias fisicas e naturais, mas tambem na arquitectura e na música" (páx 149). Morada nun centro cultural de primeira orde. E se estamos a dicer
. morada é porque non nos atrevemos a concretar que tipo de morada. Pódese entender casa. Pero
non seria moi adecuada expresión aplicada á morada do rei, e
tamén aÍ' se emprega. Morada en
·un c~ntro cultural de primeira orde. A importancia de Santiago de
Compostela, de unha. vida intelectual, rica e variada, adícase ou;
tro capítulo, seguramente o máis
sorprendente para aqueles aos
que na escola ensinaron que o
único salientábel na idade Media
eran o Toledo e Sevilla. ficarán
pampos, abraiados, ao comprobar
como Compostela, sen ter universidade, era un foco cultural
que só se podia medir con Boloña, Roma, París ou Oxford . E
non menos cando vexan como o
clero galego era o máis culto da
Hispania. Algo do que foi responsábel directo Xelmírez cando, no
seu afán por modificar a lamentá;
bel imaxe do clero santiagués, os
manda facer estudos fóra. O estudo que Yara Frateschi fai do uso
importante esforzo en este labor.
Do que deducimos, nós, que é
hora de revisar as vias de entrada
do lirism~ provenzal, pois de Xelmírez, da sé episcopal, dos dominicanos e franciscanos, pouco ou
moi pouco din os manuais. Ainda
máis unce desde o momento en
que se poden comprobar as relacións que uniron Boloña, París e
Oxford con Santiago - a inquedanza intelectual de Compostela
(seglar e laica) é compartida
"com os centros intelectuais mais
vivos da Europa crista'.' (páx.
102). De acordo: nen París, nen
Oxford, nen Bolofla son o centro
do lirismo provenzal, non están
na Provenza. De acordo, pero é
·difícil imaxinar que en lugares
intectualmente tan relevantes
non houbera notícia do lirismo
que se escribia na língua de oc;
por moi pouco que Hes gustara a
lirica, é imposíbel pensar que fora
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.silenciada unha das duas (a outra
é a galega) manifestacións líricas
do momento, en Europa, por exceléncia. E, se ternos en conta o
unido que estaba o lirismo cortés
á música, e sabemos que en Compostela habia "urna cultura musical muito avanc;ada para a época"
(páx. 103), ·e ntón xa é imposíbel
imaxinar unha música moi avanzada como soporte dunha lírica
de pouca calidade. Pero é que tamén na arquitectura, despois de
examinar os restos da frustada fachada gótica, se compraba a observáncia das "últimas tendéncia.S
arquitectónicas,
adotando
esquemas já provados, aos quais
se incorporaram navidades de última hora" (páx. 104 ). Conclusión: terianos gustado que esta
análise fose máis prolongada, pero non era motivo central do traballo que se pretendia facer; polo
tanto urxe retomar inmediatamente o estudo da actividade
· cultural na Galiza do século XIII,
co afín de establecer a sua -verdadeira dimensión.
Unha vez examinado o pouco
que se sabe do acontecer vital
dos xograre~ (Osoir Eanes, Joham Baveca, Pero de Armea,
Pero Amigo de Sevilha, Gonc;alo Garcia, Pai Soares e Pero
Velho de Tabeiros, Nu Eanes
Cerzeo, Fernam Velho, Nuno
Rodrigues de Candarei, Joham
López de Ulhoa, Nuno Femandes de Mirapeixe, Pero de Ambroa, e Pero Garcia de Ambroa)", a autora const~ta que Rodrigo Gómes tivo contacto directo con Pai Soares, Pero V elho de Tabeiros, Pero Garcia de
Ambroa e os supostos irmáns de
Nuno Fernandes de Mirapeixe
(Rodrigo, Gorn;alo, Garcia e
Teresa) e indirectamente con
Joam Lopes de Ulhoa e Nuno
Rdrigues de Candarei, Abonda?
Iso si, "en cas dona Maior" é o
que se le na rúbrica da tenzón
entre Pero Velho e Pai Soarez
de T abeirós, que nada se fala de
Rodrigo Gómez. Haberá tamén
qu ereconsiderar o papel da
muller na lírica trobadoresca?
Sen dúbida, e ben seguro que
non se limitou a ser só obxecto
ou destinatário. +
XOSÉ M. EIRÉ

I~ conta de discos

N 2 28. Setembro d~ 1999. Prezo 500 pta. ·
Dirixe: Luís Alvarez Pausa.
Edita: Atlántica.

-·

\ \.

Leituras

'Tempos novos

Inclue unha reportaxe de Belén Baños
sobre a anoréxia e as suas consecuéncias
sociais e especialmente persoais. Raquel
Rodríguez tratá, nunha estensa reportaxe, os perigos
das sementes·
transxénicas e
a sua preséncia constante
na nosa dieta
diária. O
profesor de
Ensino Secundário,
Luís Otero,
retrata o comezo do curso e os problemas enqémicos que sofre a educación. Luís
Alvarez Pausa entrevista ao escritor vivariense Ramón Pernas, que· vén de gañar o Premio Ateneo de Sevilla coa sua
obra Pasos a dos.•
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Santiago. Gravado á augaforte (1992).

Os signos
de Patiño
Título: Imaxes líquidas.
Autor: Antón Patiño.
Lugar: Sala de Exposición Marítimas da
Coruña, até o 12 de Ourubro.

Falar de Antón Patiño é lembrar
a un vello galeguista, o libreiro
vigués Patiño, con quen o que
isto escrebe ten unha débeda
moral dende hai moitos anos. É
importante lernbrar o ascendente galeguista de Antón Patiño,
. para comprender o movimentoAtlántica dos anos 80, onde un
fato de artistas mozos, pretenden
subliñar a sua ascendente gaiega
conxugando as suas raíces toa
avangarda europea e americka
Por certo, outros artistas g~le
gos, dentro e fóra de Galiza xa o
intentaran antes.
Nesta exposición, Patiño, que
titula Imaxes Líquidas, o que fai é
ensaiar unha vez máis a sua concepción da pintura como ten escrito no seu artigo Labirinto neuronal, na homenaxe ao seu curmán Reimundo Patiño: "O e.adro

acouta un mundo. Catro puntos,
catro ángulos para delimitar un espacio de tránsito, de erraru::ia sígnica. O soporte xa non é un espacio
de transparencia (que deixa ve-la
pa.isaxe) senón unha superficie tratada con fins enerxéticos, como
apunta Lyotard. Ent6n aparece o
carpo do pintor, a risa do pintor
escalando en gargalladas líquidas".

llit----1
-

-

·za é un disco de rap no que, mália o bon
humor que domina un par de temas, o
trio asume que até a~ cansou
de esperar. Ke Represenw.s Tú?, Hasta la
mañana e Cautivo son alguns dós temas
onde adoptan o papel tráxico; no resto,
come bons rapeiros, contan as malleiras
que se dan os rapaces do bairro, a necesidade vital que teñen de sexo ou o rexeitamento que sufren por parte das
"xentes de ben". O disco apreSéntase en
Madrid o 20 de Outubro. +

Rap sen esperanza
Título: La esperanza.
Grupo: Elements.
Edita: Boa. ·

Os Elements aseguran estar aquí para
contar o que pasa nas ruas da grande cidade. Con esas pretensións, os tres rapaces de Barcelona -Coco, Zemo e Bakari- gravan o seu segundo disco, o
primeiro de longa duración. La. esperan-

Do soul e da trikitixa
Titulo: Lagunak, adisltideal... eta beste hainbat etsai.
Grupo: Xabier Montoia.
Edita: Esan Ozenlti.

Xabier Montoia é un músico que ~ai
por libre no panorama cultural de Euskadi; o seu f. fusionar melodias que se

- ~

I

atopan e se apenan por primeira vez.
Este é o seu terceiro disco e, como é
habitual na sua música, non é doado
atapar os moldes de onde extrae as ··
suas melodías que, ás veces achéganse
ao soul e outras ao hip hop máis morno. Joseba Tapia colabora coa sua trikitixa neste experimento de Montoia
que o converte, como canta nun dos, ,
temas, nun Robinson dentro do mundo
da música. O músico deixa a sua voz
en completaJiberdade nos once temas
do disco.+

Xusto é o que fai o pintor nesta
sua exposición. Cadros de gran
tamaño, onde non aparece a f¡,
gura humán -a non ser de xeito
"dixitalizado". Pero son cadro
onde sobre unha tela pintada
con fondo en verde, terra, verme llo ou grises, e que as veces
intentando un fondo máis dinámico, ensaia a sua linguaxe, desta vez en imaxes líquidas.
O cadro, organízao en partes de
tal xeito que ese espacio de tránsito, de errancia sígnica é un espacio onde se
distribuen o
signos.
Esta pintura
ten moito de
esencialidade
e máxia. Tal
como aqueles
pintores que
sobre das rochas dei.xaban
impreganadas
as siluetas da
sua mán, ou
que con rectas, simboli;
zan os animais.

Poderiamos
mirar a
pintura de
Antón
Patiño coa
mirada do
cidadán
actual, afeito
a ver nas
paredes

graffitis.

Pero poderia,
mos mirar a pintura de Antón
Patiño coa mirada do cidadán
actual, afeito a ver nas paredes,
pintadas con símbolos do máis
variado. O que se chama graffiti.
Asf son os cadros de Patiño. Superficies onde vai dispoñendo de
cenos símbolos que forman a sua
linguaxe . Neles hai signos que
teñen a sua raíz nos petroglifos,
mais tamén aparecen formas coñecidas como as vasixas, ídolos,
circunferencias e algo máis cercano como son as cadeiras. E tamén algo misterioso -porque é
compoñente da arte- as mallas
que dispón en moitos cadros.
Sfmbolo éste moi utilizado na
pintura actual, mesmo para compoñer grandes superficies e que
Patiño utiliza como un signo
máis, a colocar nese espácio.
Díxose da pintura de Patiño que
facía unha pintura pobre, facendo
referencia ao seu cromatismo e a
forma de dalo, mesmo de xeito
mecánico (action pinting) e a esa
pintura que unhas veces fai veladuras e outras acumula matérias
grosas, deixando correla pola tela.
Por todo isto Antón Patiño
forma parte da avangarda da
arte galega. +
XESUS PIÑEIRO
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O ~IPAC pode $tar o~n. Un govemo organiza unha feira para amasar
os seus lcpgros nun determingqo tema, neste caso o do Património Cul,
tural, e convida ~ uns técnicos para que falen dos problemaS próprios da
profisión e agrad~cerlle, tarnén, a ~ua disposición e a sua colaboración.

Helena BergstrOm, por Under tite sun, merecia máis que A'itana Sánche:r: Gijón o prémioi á mellor actriz.

Festival de Cinema de San Sebastián

-0- M. CASTELO I DONOSTIA

A capital gipuzkoana ven de
clausurar o seu cadraséximo
sétimo Festival Internacional
de Cinema. Unha edición
marcada por unha novidade, a
estrea do novo palácio do fes,
ti val ( cun aforo notabelmente
superior ao do histórico Tea,
tro Victória Eugenia e unhas
austeras cadeiras) e por un
feito que xa ven sendo reco,
,rrente: o discutfbel e discutí,
do resultado do palmarés deci,
elido polo xuri internacional.

Decíao con sábia prudéncia o
eu presidente, Bertrand Taver,
nier (a quen o públiFº• atr.avés
da emisión de voto á sa(da das
pr xeccións, recóñeceu o eu e,
léndido tra a\lo, <;a commence
aujou:rdui, que r ceberá 5 mi,
ll ns d e eta com axuda á
ua i tribució~ española), ao
infci da e munlcación. do v re,
ciito a mei ~formativo : ."as
decisións non supbñen feitos". Sen
dúbida, unha atinadfsima refle,
xión, mai se cadra, tamén o in,
dfcio do sentimento de que algo,
ainqa dentro da subxectividade,
non 'Cadraba.
A decisións dun xuri ante U!}
fato de películas, ademais d~
subxectivas, sempre tefi.en u11
aquel de reparto, suxeito a inte,
reses diversos: as nacionalidadd
dos seus integrantes, entre ou,·
tras. Tratase (ou debería tratar,
se), unha vez aceitado o xogo,
de que tal reparto sexa o roáis
equitativo e, se. é posíbel, noh se
note moito.
1

I

1

. E, claro., entanto o groso da re,
'particiqn '<leste ano fica ele,
gantem'e nte ~malqueada", hai
decisións que promóven a risa
qe uns e a xenreira ·de outros.
Houbo nesta cadraséximo séti,
ma edición do certame donas,
tiarra magníficos traballos ínter,
pretativos, tanto femininos co,
mo masculinos. En boa lóxica,
trataria,se de conceder o galar,
dón en cuestión a calquer dos

homoxéneos no nível alto. O
Prémio ao Mellar Actor Pocleria
ter sido para, entre outros, Da,
vid Neal (o temo granxeiro do
filme sueco,finés l)nder the sun)
ou para Peter Mullan (o cobizo,
so maordomo da produción bri,
tánica Miss Julie) e foi para o
'adorábel avó de c 'est quoi la
vie?, Jacques Dufilho. Acertadí,
sima decisión.
O galardón á Mellor Actriz po,
dia ter sido para Jeanie Drynan
(anguriada nai da fita australia,
na Soft Fruit) 1 para Helena
Bergstrom (a enigmática fámula
de Under the sun) ou para Saf,
fron Burrows (a insatisfeita e ca,
prichosa Miss ]ulie do filme ' ho,
mónino), rnais n~ca para Aita,
na Sánchez-Gijón, a Duquesa de
Alba de Volavérunt, fita fracasa,
da (que tro..:ou a sua partici,
pación en Venécia pola(de Do,
nostia), na que o roáis s~lientá~
bel é o traballo de direc~ón ar,
tfstica da italiana Fran~a Se,
huarchiapiho.
·
Esta cast~ de decisións ;i.ion se
sabe a qu'..en benefician;/ desde
logo 1 á/ao galardoada/o non, ao
festival tampouco e ao cinema,
menos. Algo mends "canta¡, a
concesión do Prémio á Mellar
Fotografía a Alfredo Mayo por
Cuando vuelvas a mi lado, ~e ben
este galardón poderia ter sido
para calquer outra.

O benintencionado e irr~gular
Jaime, co,produción ehtre Lu,
xemburgo, Portugal e Br~il 1 do
: luso Pedro,António Vasconce,
los, obtivo o Prémio Especial do
Xuri, '~pola coraxe e lucidez coas
que n11rr-a unha história nunha
metrópole de' hoxendia, expon,
do un sério problema do naso
mundo: a explotación infantil".
Asin¡iesmo, o xuri habilitou sen,
llas *1enci6ns especiais que con,
cedeu a fitas tan dispares como
Cuando vuelvas a mi lado, de
Gracia Querejeta, e Under the
sun, de Colín Nutley.

O Prémio ao Mellar Guión (co
de á Mellor Actriz, os únicos

1

<

Sigamos andando polo SIPAC. En fronte tiñamos o grande expositor
do Xacobeo con moita foto. Un pouco máis alá o de Caja Madrid, co
atractivo da restauración da catedral compostelana.

Un discutíbel e
discutido palmarés

Pero no SIPAC. o ~xpositor da con~ellaria de Cultura, a anfitriona,
non tiña nada que-amosar: unhas-fotos e unha publicacións resesas de
arqueoloxia; -onde amáis recente tiña, -atención, dez anos. Isto fala de
que no campo arqµeolóxko non se produciu coñecimento nos últi,
mos anos grazas á política da Xunta de Galizá. E iso vímolo nas decla,
racións da Xefa do Servizo de Arqueoloxia, non tiñan desperdício al,
glJil. Oixo que grazas a un proxecto en curso da Xun!ta, pronto pode,
remos paseamos pola via xvrn, "vi'a pola.que1landabart os contemporá,
neos de Augusto", pero a via non é con,temporáriea de Augusto, é ,
moi posterior a e::;te emperador. T amén dom que a paisaxe galega non .
tiña cambiado no tempo. Con afirmacións asi, quen pode confiar no
rigor da institución encargada de velar polo noso património?

A nosa impresión é que para os organizadores desta feira das vaidades,
. para a Xunta de Galiza o Património.redúcese a: l. Un problema mera, ·
mente técrlico d.o tipo de que clase de cement.o utiliz~ para o encintado
ou causas polo estilo; 2. Unha cuestión de grande5 monumentos, de
grandes obras n~ que facer investimentos .multimillonários e .na que
grandes empresas (Caja Madrid, por exemplo) poidan investir ·para ga,
concedidos por µnanimidad_e)
ñai prestíxio socicµ. O SIPAC.é un trinque roáis para levar~ cabo unha
foi para Rosalind~ Deville e Mi,
política estética exibidonista, neste caso da restauración; 3. O único Pa,
chel Deville por µ maLadie de
.trimónio que ternos os galegos é eclesiástico: son as catedrais, as grandes·
Sachs. Este último recibíu ta,
igrexas: e os mosteiros. Non hai Património civil, a sociedade civil non
rríén, exaequo con Zhang. Yang,
ten nada que dicer; 4. O valor do património está na cousa, no monu,
autor de Xizhao, a·· Cuncha de
r(lento, non no valor cultural que esa cousa ou monumento encerra; S.
Prata ao Mellar Dtfectüf.,, dei~
Non existen outros tipos de l?atrimón.io: moble, inmaterial, simbólico
xando asi constándlf 0 · xuri do
ou como '. se lle queira chamai, só é património aquello que é, bonito,
chamativb, grandioso; 6.:O modelo de restauración dun edifícfo é San
seu recoñecimento a~ labor dun
veterano~ ao dun ri.óvel. Asan,
~.,fartiño Piriário. Moitos millóns investidos
monumento que (iri,
dainas profisionais e persoais
cumprindo a 1.ei) está pechado e na asa amañadp. para exposicións, que
dun médico 'semi,rural, seria,
só abre durante os ·anos :xubilares, a restauración é inaxeitad~ para levar '
mente entregado- á.sua ·activida, -'3diante uhha mon~e cómpda dunha mostra: non hai por onde ~ntrai
de e a destrución tlos sinais de
coas peza8, por onde subilas para o andar superior, etc. Todo un exem,
identidade -neste caso, en for, . plo .de cótno s~ deben fac;.er as cousas; 7.. Non hai empresas galegas adi,
- ma de empresa familiar- ' ·en no;' .cádas á xestión du.vencelladas co Património: H3.i dous anos babia dua5
me dun ~T1alentendido. progreso .' . emQresas relaCiojija_das 'coa arque~lo~ia e ~o'a xes~ión do Patr;imónio. ~,.
son as liñas C¡1-rgument:tis ·destas : .''te aríG noi:Y~taban, só as iristitusiófis qtJ.e~V:iyeIJ. á sorµbra ·da)~90t:;i. ...
duas producións, francesa e chi, .
· '· ·
.
·
·
' ·
·~ \ ·
··i ·~·'.. · :', · ,. ~ ; '· · • 1·
1
nesa, respectivamente.
~oncluimos: pensamos qu~ o patrim6ni~· Cultural galegp ·t~~· que
~
·~olucións téc;:nicas¡ pero a cuestión importante fl.este momento non 'é .
esa, sen6n o' uso que dese Patrirriónio temos qu~ facer C?S galegos e que
Por cabo, á Cuncha de :o\:iro á
~ sua preservacL6n ten que estar dacorde coas nec;esidades da socieda,
Mellor Película recaiu na pro(fo,'
de cn;tual. T emos que perguntarnos que significa,, para nós ese Patri,
ción francesa c 'est quoi. la vie? 1
de Francois Dupevron,. unha fer, . . rrtónio; se nos vale para seguir ·s enda galegas ou non; en ~mans de . ·
masa história de ainbiente rural,', ~en ter gur·esta!, en mans ~e técnicos e~ec;:ialistas . ou da .~iedade
e·dos que vivlimos a .c arón del todos os di.as. EStas s~n c:uestións que
narrada con axeitados' ritmos,
centrada nas andaipas vitais de · ·noil' son tratadas nen nestes eventos nen pola Xuñta d_e G~1za. •
tres xeracións dunpa família e
na que a procura qun lugar na
/
vida e a perda da q.ultura rural
constituen os seus tf'?as h~clea,
res. ,
..

mm

dr; . ··· .

Pola sua parte, o Xuri da Xuven:
tude (integrado.por372 mozos e
mozas) concreto4 a sua decisión
no fita irlandes~ Agries Browne,
segunda ·1ongametraxe como di,
rectora de Anjelica Huston.
Máis atinada, do que as antes
comentadas, -resulto u a única
decisión. do xuri do Prémio de
Novos Directores), do que. f~r,
mou parte Xosé António Coira,
exdirector do Centro Galego de
Artes da Imaxe e actual profesor
de Produc,ión da Escola de lma,
xe e Son, ·coa concesión do seu
galardón (dotado con 25 mi,
llóns de pesetas, d.e stinados a ·
unha nova produción) ao-exce,
lente e necesário filpie de ¡na,
cionalidade francesa, Ressources
humanes, de Laurente Cantet,
"polo seu xeito de mostrar os con,

flitos familiares e de clase cun esd~
lo tan directo como criativo". •

~enrique ltab~ñal_ Córgo·

anuel Murglli~
:

·~
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Maria Manuela
'Segue habendo poucas voces comprometidas

coa música galega'.
-0- A. ESTÉVEZ
"CAMIÑO DA FAMA,, ·E ''RUTA DAS ES1RELAS" FORON ALGUNS DOS ESPAZOS RADIOFÓNICOS NOS QUE
~

MARIA

MANUELA CDMEZOU A DESPUNTAR CDMO CANTANTE. DESDE AQUELA XA VAN TRINTA ANOS "NOS QUE NUNCA DEIXEI DE CANTAR". BoA PARTE DELES XUNTO A MIGUEL

V ARELA "TRANQUILO,,, O SEU HOME E CDMPAÑEI- .

RO ARTÍSTICD. TRAS A SUA MORTE, CHEGA PARA MIGUEL, UN DISCO QUE XURDE TRAS OITO ANOS SEN METERSE NOS ESTÚDIOS DE GRAVACIÓN. "EsTOU ILUSIONADA, FAN FALLA VOCES PARA A MÚSICA GALEGA E AGORA É UN BON MOMENTO PARA A MÚSICA", DI A CANTANTE DE fERROL QUE XA _PENSA NUN VINDEIRO DISCO.

"Miguel participou neste disco
e de ai ven o título como homenaxe. Foi un disco gravado
aos poucos, cando xa Miguel
estaba moi enfermo. -os arranxos son do meu fillo", canta a
cantante de Ferrol. O disco Para Miguel combina temas próprios, traballos sobre textos' como o que fai coa Romaxe da
Nosa Señora da Barca, de Federico García Lorca, e melodías
tradic:.ionais. A voz dé Maria
Manuela fuxe ás veces para
Pmtugal e s~rve como veículo
para fados como Lisboa nao sejas
francesa, popularizado por
Amália Rodrigues. "Sempre
gastamos da m\Ísica de Portugal. A miña idea é gravar un
disco só con cancións portuguesas", di. T amén bota man de un
texto de Pérez Vicente, o poeta
andaluz recentemente desaparecido que deixou testemuña da
sua escrita en galego, e doutro
vello compañeiro do rexurdir
musical dos anos setenta que lle
brinda a sua voz, Xoán Rubia.

...

Os temas seleccionados forman
parte do repertório que Maria
Manuela e Miguel Varela levaban polos escenários do país
antes de que se producise un
corte na música galega durante
os anos oitenta. "Gravar este
disco tamén supón amosar que
a música está viva. Houbo un
momento en que semellaba
morrer. Tras os anos setenta,
qu~ estaban marcados palas actuacións, pola marea de cantautores do país e polo compromiso. Porque cantar en galega
non é unha cuestión musical, é

. unha atitude consciente, un
cqmpromiso ainda que hoxendia sexa moito máis sinxelo que
nos anos setenta", comenta a
cantante lembrando a presión
que padecían os músicos que
decidían expresarse publicamente na sua língua.

Dos Sprinters_ao duo

moita ilusión e na sua cabeza
bulen planos para o futuro,
agora que xa recuperou as gañas de voltar á música tras a
longa doenza do seu compañeiro Miguel. "Segue habendo
poucas voces que canten a nosa
música. De mulleres, só segui;
mas Pilocha, Uxia e máis eu. E
verdade que hai outras voces,
pero refírome ás que irnos sempre coa bandeira do idioma, do
compromiso, cantando con
sentimento", sinala Maria Manuela, que non percibe grandes
cámbios entre entrar no estúdio de gravación hoxe e tela
feíto hai dez anos "excepto
porque hai máis meios que poden extraer máis riqueza da
,,
voz.

Ese compromiso marcou a carreira de Maria Manuela como
cantante desde que acompañada da sua avoa participaba nos
certames. "Tiña .dezaseis anos e,
ainda que daquela non era nada
habítual que unha rapaza tan
nova se adicara a cantar, non
tiven oposición familiar, senón
todo o contrário", di-. Despois
de coñecer a Miguel Varela,
que daquela formaba parte do
Manolo e Pepe Dopico, César
grupo The Silver Dragons, pasaLonga, Xurxo Varela, Alfonso
Morán, Paco Barreiro e Daniel
rían un tempo antes de que
Arcemián son os músicos que
Maria Manuela se decidise a
~árroupan a voz da cantant~ nescantar. Miguel pas'aria ao grupo
Os Sprinter acompañaría tate Para Miguel, que se apresenta
o 29 de Outubro en Ferrol Vimén a Andrés Dobarro nas suas
exitosas xiras. "Decidinme a
rán máis actuacións e alg_uns
atrancos que· se repiten trinta
gravár porq~e- alguén dunha casa éscoitou unha fita e dixo que
anos despois. "Sair da Galiza
lle gastaba a miña voz. O priera difícil daquela, cando só iameiro disco que gravamos titu- - mos cantar aos centro~ galegas
labase Cantigas ao meu xeito,
na emigración, e segue sendo
cunhá orquesta. Na casa discodifícil hoxendia, algo incomgráfica querían que seguiramos
prensíbel tendo en conta que
por esta vía pero nós decidimos
escoitamos música en diferenirmbS pira selo Ruada e trabates id!omas que non entendellar ':Das -letra~ e ria'" rri~siq que _ m9s. E importante que as casas ·
nos gostá.bá. Tiñámos·pe·zas moi ··discográficas non só graven; os
reivindicativas, moi consciendiscos, senón que despois se
volquen ~n promocionalos, que
tes", lembra a cantante
non deixen morrer as cancións
Hoxendia, co disco baixo o
unha vez editadas", afirma Mabrazo, Maria Manuela sente
ria Manuela.+

e
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A flor da auga, unha película
de debuxos animados inspirada nas lendas galegas
"Reflectir a atmósfera, na que
me criei, das lendas contadas
arrente unha lareira". Este é un
dos motivos que moveron a Xosé
Luís Carneiro a escribir o guión
que vertebra a longametraxe de
debuxos animados A flor da auga.
Ademais de difundir a mitoloxia
galega, a elaboración deste proxeto pretende que a produción
fique no posíbel dentro do país.

da, está enchoupado da "máxia,
escuridade e acuosidade", en palabras de Carneiro, da mitoloxia
galega. T rasnos, demos, fadas,
mouros, tesauros ... Carneiro insire a fauna da fantasía . popular
nun mundo fillo. da xeografia galega. Agora ben, A flor da auga
non está baseada en nengunha
lenda en concreto senón que a
história que a vertebra é orixinal
de Carneiro, máis ben poderia
dicerse que se basea en todas.

O guionista e produtor gosta da
palabra "atmósfera" para describir a débeda da Flor da auga coa
mitoloxia galega. O guión da película, pois ainda non está roda-

Para a elaboración de calquer
produto audiovisual é preciso un
persoal especializado e meios materiais suficientes. Se esta condición xa resulta difícil de cumprir

-0- ALEXANDRE XIRÁLDEZ

,..

en Galiza para unha película
normal, nos debuxos animados a
cousa a inda é peor. Hoxendia
tan só hai unha pelíeula de debuxos animados producida e estreada en Galiza, Os vixiantes do Camiño. É por esta escaseza de pr_ecedentes que os meios existentes
en Galiza para este tipo de longametraxes son máis escasos que
para o resto dos filmes. Deste xeito "se xa é difícil facer cine en
Galiza, canto máis se se trata de
debuxos animados!" láiase Car~
neiro. De feíto, A Flor da auga leva tentando converterse en realidade desde o 1995, cando participou na escolma de proxectos
de guións audiovisuais Media Eu-

rope. Agora, rematado o guión, a
produtora está a pasar o escrito
en viñetas, o story board, prévio á
rodaxe e rematando o deseño de
personaxes e de decorados.
Para cubrir parcialmente a inexis téncia de infraestruturas, Limaía Produci6ns, a produtora da
Flor da Auga, elaborou un curso
de aprendizaxe de técnicas de
animación para cinema. Con
fundos da Unión Europea, dez
persoas van asistir a este curso
que vai de Outubro deste ano a
Xuño do que vén. Desas dez,
cinco serán finalmente selecionadas. A idea deste curso é que
a elaboración da película sexa

case toda en Galiza. Deste xeito
críase un alicerce para posteriores iniciativas. Contado, a parte
da montaxe ha de .realizarse fora
do país xa que Galiza non conta
con nengun laboratório para revelar películas de cine.ma.
A flor da auga representa un proxeto con temática e espíritu propriamente galegas. A sua elaboración exemplifica o labor de
criar unha indústria audiovisual
própria, de levar á prática "o direito a producir no meu país" do
que fala Carneiro. Sen embargo,
este mesmo se sente pesimista xa
que "o audiovisual galega non está tan apoiado como deberia". +

•
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Con Maria Casares e Maruia
Mallo iníciase a colección Mulleres, da que tamén son coordenadoras. Que valeiro se procura cobrir con esta colección
e que orientacións terá?
A.E.: Non hai coleccións que teñan a liña de Mulleres mesmo nas
culturas normalizadas que nos rodean. Queremos que sirva para
descobrir biografías das nasas mulleres, o listado que manexamos
dará unha série de libros nos que
se cantan histórias dunha grande
intensidade e de indiscutíbel interese. Comezamos con duas mulleres exiladas, duas grandes artistas que, infelizmente son casé
descoñecidas no seu país. O exílio, do que agora se cumpren sesenta anos, marcou de forma dramática a nosa história. Compre
re tituir o siléncio que pesa sobre
as vidas e a trascendéncia de Maruxa Mallo e Maria Casares. Con
ela lembramos, p r exemplo á
sindicalista nas conserveiras vigue as e revolucionária en Cuba,
Maria Arauxo; ou a Maria Miramont , a co tureira que mantiv c eu e fi rzo aquel proxecto
ilu ionante que foi a editorial
Nós e logo, despois do asasinato
do eu compañeiro Anxel Casal,
marchou a Buenos Aires; á militante comuni ta Isabel Rios que
estaba condenada a marte no Nadal do 36 co seu compañeiro Manuel Calvelo e a ela ao fin lle comutaron a pena e fuxiu a Buenos
Aires co filio , a Amparo Al vaj ar, directora e autora de teatro
de éxito que pasou por campos de
concentración e que morreu o
pasado ano sen nengun recoñecemento ... e a tantas outras que esperamos pasen a formar parte de
Mulleres e colaboren na restitución da no a história como muUeres e corno país.

Auto.ras das biografias de Maria Casares e Maruxa Mallo

Arantxa Estévez e
Carme Vida1
'Hai que recuperar ás mulleres P:a ra a
história do .país'
AMBAS AS DUAS XORNALIST AS, ARANTXA ESTÉVEZ E CARME VIDAL, VEÑEN DE ABRIR CON
SENLLAS BIOGRAFIAS DA ACTRIZ MARIA CASARES E A PINTORA MARUXA MALLO, A
COLECCIÓN MULLERES DE EDICIÓNS A NOSA TERRA. "EN PARTE NELAS HOMENAXEAMOS AO

A

COLECCIÓN

TAMÉN QUERE SER UNHA REPARACIÓN HISTÓRICA, NECESÁRIA .C OMO GALEGAS E COMO MULLERES".

A.E.: Maria Casares é pouco
lembrada no país, o seu recordo
limítase ás xentes da Coruña, algunhas que a trataron e ainda vi-

....

queles dias nun texto que seria
publicado no xomal La Vanguardia. A minuciosidade coa que son
descritos os feítos e os nomes que
se debullan nel -entre eles o de
Bóveda ou Carballeira- dá idea
de que era un traballo colectivo
dos exilados pero é o nome de
Maruxa Mallo o que.se pon ao pé
do texto, para facer pública a res isténcia dos galegos alén mar.
Xunto aos galegas participa tamén na homenaxe a Federico
García Lorca na que reclaman un
renacimento da cultura galega.

~ntxa

No caso de Maria Casares, filia
dunha persoa borrada da história até arrincar a folla do rexisto civil da Coruña (Santiago
Casares Quiroga), e trunfadora
total en Fráncia, apenas é coñecida. Que se sabia no país da
actriz Maria Casares?

C.V.: Maruxa nace en Viveiro
pero marcha pronto do país. No
entanto, a relación con Galiza é
intensa. Comeza a sua traxectória
pictórica subsidiada pola Depuración de Lugo á que envía alguns
dos seus primeiros cadros. As referéncias galegas están tamén presentes nos seus cadros. Cando se
compromete coas Misións Pedagóxicas republicanas e pinta a série a ReUxión do traballo regresa ao
mar galego para retratar aos pescadores das rias. No 36 a artista
está en Galiza por estas razóns e
desde aquí comeza a sua fuxida
para Buenos Aires via Lisboa.
Maruxa <licia entón que lembraba
a sua infáncia galega e non poido
aturar todo aquilo tan terríbel.
Cando chega á capital arxentina
colabora con todo o exílio galego,
en especial con Luís Seoane. Asina un dramático texto titulado

Relato veraz do que aconteceu na
GaUza no que narra o terror da-

Son biografías de investigación
ou só de divulgación?

te c
d il nciament . N ca o de
Maruxa Mallo, por xemplo, o
exfli é tan fi rte o cultamente
d xén r tan inten que se cheg u a criar unha personaxe extravagante que botaba por terra alguns dos rasgos máis interesantes
da artista. Maruxa Mallo era unha muller combativa, profundamente comprometida coa República e moi transgresora. A nós
chegounos aquel~ vella maquilada que asistía a festas no Madrid
dos oitenta e non paraba de falar
cunha linguaxe esotérica.

de festas, e como tampouco ha. bia continuidade co tempo que
ela contaba sen parar, o que
acbnteceu foi que Mallo foi recibida como artista acaida para a
modemidade madrileña, "un papagaio nas festas", dixéronme
nunha ocasión, mentras se lle
borraba _toda a memória que ela
se esforzaba en restituir. Foi a
própria Maruxa Mallo a que tivo ·
que teimar na "desconxelación"
da que fala Luis Seoane referíndor~ora.
·
Houbo unha exposición antolóxica dela en Galiza, cales son as
claves da sua relación co país?

-o-x.c.

EXÍLIO GALEGO, E NOUTROS TRABALLOS DA COLECCIÓN AFONDARASE NESA LIÑA.

31

/

No exílio galego en América
era especialmente admirada?

ambiente artístico? Por que foi
tan ninguneada?

No caso de ambas as duas hai
unha atitude especialmente heterodoxa nas suas relacións
persoais, apenas tratada publicamente nas entrevistas e traballos que se coñecian.

A.E.: Na colectividade de exilados galegas en America, especialmente en Buenos Aires,
lémbranse os actos de homenaxe á actriz Maria Casares como
un dos máis relevantes actos sociais durante os anos cincuenta.
Blanco Amor, Seoane e Tacholas son alguns dos que lle preparan os actos de benvida cando
acude co Teatro Nacional Popular a representar en Bos Aires
no anos 50. Nada máis chegar a
Bos Aires, visita a Virxinia, a
viuva de Castelao. Vai como
embaixadora da República no
exílio e asi é recibida, ao grande. Seoane convértese desde
aquela no seu fan número un
como actriz e como paisana.
Debuxa o seu rosto mentres ela
le o poema A Coruña de Curros
Enríquez e chora.

C.V. Cando volve a Madrid
despois do exílio americano era
unha completa descoñecida. O
gravador Vázquez Cereixo
comentábame que ouvira a seu
pai falar dela pero tiña certeza
de que estaba morta. É dicer,
Maruxa resucita cando volve do
exílio. Ten que volverse facer
pública e buscar un espazo de
novo no panorama artístico que
tiña conquistado antes do 36.
V olve en siléncio pero non para
de falar de todo aquel tempo ilusionante da República. Non pa- ' ra tampouco de mentar a todos
os amigos morros ou fuxidos. Dá
os nomes da represión e fala do
franquismo como os "restos insepultos da Idade Media" mentras, p~ra ela, a igrexa católica
era a "máfia santa". Convértese,
aos poucos, nunha artista da
movida pero ten na mente a net.es id ade de reivindicar todo
aquel tempo e denunciar a barbárie da que fuxiu no 1936. Como antes non habia nada, como
Maruxa pasou a ser unha artista

C.V.: En canto á biografía de
Maruxa Mallo falabamos antes de
que cando regresa do ~exílio é unha descofiecida. Pois tampouco
os seus compañeiros dos anos
trinta axudaron a fixar a sua memória. Maruxa tivo, de certo, relacións amorosas con vários dos
artistas e intelectuais daquel tempo. Ela nunca se gabou deles e,
en cámbio, alguns dos compañeiros -progresistas pero tan puritanos ás veces- falaban dela con
certa soma que nen precisa explicación. Nunha ocasión pergúntanlle nunhá entrevista polos
seus amores e a sua única resposta
é: "eu fodin tanto que os nomes
se me amorean na memória". O
vivir por diante do seu tempo de
Maruxa Mallo, a sua transgresión
ás barreiras de xénero, era dificilmente aturada. Non era "conveniente". Maruxa tivo unha moi
forre relación con Rafael Alberti
pero o seu nome desaparece das
primeiras edicións da autobiografía do pbeta gaditano La arboleda
perdida. Non interesaba citala. •

Estéve:z: e Canne Vidal.

ven, e polas xentes do teatro, que
recolleron o eu nome para os
prémios que entregan anualmente. Se algo se percibe ao escreber
a sua biografía é o grande descoñecimento que hai sobre a sua figura. É certo que mantiña amizades no país e mesmo que a Xunta
outorgoulle unha medalla Castelao hai dez anos, pero nen sequera veu recollela delegando en
Miguel Anxo Femán Vello. Poderiase engadir que ademais de
ser unha esquecida na sua terra,
tampouco se deron iniciativas
para un achegamento máis estreito tras a chegada da democrácia. Quere dicer isto que hai un
património dos Casares na Coruña que nunca lle foi devolto e,
mesmo, nunha cidade na que se
ven.era desde o govemo local a
Casares Quiroga. Sen embargo, a
sobriña de Maria Casares e, por
tanto, neta de Casares Quiroga,
cando pode viaxar desde México
a Coruña, pasea anonimamente
e nunca ningt:lén das institucións
se dirixiu a ela. Como a sua tia
Maria Casares, nunca quixo reclamar nada do que lle foi incautado durante o franquismo.

X. CARBALLA

Maruxa Mallo resucita
Maruxa Mallo tivo un regreso
de babeo perfil. Que era ó que
molestaba da sua actitude no
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lJhha praqt recQ¡-daos nonMonte Ga~,Iéfr~''P,ar~- 9U~- a história non se repita'
itC>-A.E.

O Coto dar .Cercas, onde se conservan valados que a lencb atribue aos
mouros; o Penedo Grande, laxe enorme, que se abi:e na noite de San
Xoan para amosar un tesouro; a Pedra Catanga, que toca coma unha
campá 'cando se bate cun pau; o Coto Alto, mirante sobre o Mar de
Vigo .•• xa non están sós na tradición popular do Monte Galleiro.
Acompáñao o refúxio onde o Fresco, Manuel González, se acochou
durante cinco meses ou a peneda na que aparecen morto no Nadal
de 1936.,Ali, na cuiña do monte, hai agora unha lamela "para que a
história non se repita", homenaxe a todos os guerrilJ.eiros galegos.
' ......

de recordar a toda a xente que '
Máis de duascentas persoas subiJ
palas suas ideas tivo que deixalo
ron ao Monte Galleiro na tarde
todo e bota~e ao monte" 1 Men,·
do Sábado 25 de Setembro para
tres os viciñds máis vellos discu,
hom~naxear a todos1os guerrillei,
ros, !aos: fuxidos, e r.epresaliados · • t1an cos mais·novos en como Pº'
dian vivir escondidos, "sen qm!
da ditadhra franquista. A maioria
deran con eles e sen sequer ter le,
eran viciños da zona, convocados
ña nen toxos para quentarse, por,
polo BNG de Pazos de Borbén.
Habia vellos que ainda recorda,
que o monte estaba todo rañado
ban aqueles dias e que discutían
pola miséria", comentaba un;
sobre as covas nas que estivo es,
"que lume, non podian encender
lume para que non os visen", afir,
condido O Fresco, e non se po,
maba outro, Freixanes considera,
ñian de acordo. Un dos netos de
ba que "vivían coma coellos e co,
Manuel Fernández, o socialista
vigués asasinado no Nadal de
ma coellos os cazaron".
1936, recordaba a Xosé de Pa,
dróns e Manuel de Nespereira,
Mentres as paisanas querian t°'
viciños desta parróquia, que lle
car a pandeireta "para que todos
levaban os alimentos ao fuxido.
esteamos ledos e recordemos a
xente como era de nova", Freixa,
nes comentaba que "hai que le,
Víctor Freixanes, que imortalizou
var no corazón ás vítirnas, hai
ao Fresco no libro "Memórias dun
que recordalas, para que a histó,
Fuxido", afirmaba que "debemos
1

1

.....

•

,,.

;

ria non se repita". E ali estaban
tres fillos, dous netos e vários bis,
netos do Fresco. E. tamén familia,
res doutrd fuxido, Xosé Amoedo,
de Mondariz. E compañeiros que
até agora non se atreveron nunca
a recordar e que, ainda agora pi, ·
den que non se cite o seu nome.
Un deles andou as catro horas
que durou o percorrido, "mália
tres ataques ao corazón, unha an,
xina de peito e duas operacións
nas que me sacaron o corazón paJ
ra fora coma a un porco". Era un
dcps enlaces, con tan _só 14 1anos
Q~quelas.
·
'

••

¡

Os viciños subian fachendosos
como se fosen a unha festa. "Eu
viñen moitas veces, só, calado,
chorando ao baixar", afirmaba
un patrón cun caxato e unha bo,
ta de viño: "ao meu pai tamén o
mataron. Xa é hora de poder de,
cilo ben alto, raclamar a sua meJ
mória". E todos sabian histórias
dos fuxidos. E .todos .lembraban
tempos. E t_odos tiñan rnemória
histórica, menos alguns meniños
que subian ao carrolo do pai e
ollaban con ollos de rniñato. "A
persecución ideolóxica durante a
Guerra Civil e durante a ditadu,
ra foi un dos acontecimentos
históricos rnáis importantes da

Os participantes na marcha ao Monte Ga·

lleiro pet con e1 on uns lugares de lencla e ~
.sitaron a cova na que se anicaba O Fresco.

história contemporánea de Gali, '
za", afirmaba Freixanes.

A "Cava do Fresco" e a Pena dos
Fuxidos xa está inserida na tradi,
ción oral, na lenda do Monte
Galleiro. O 25 de Setembro, o
BNG de Pazos abria unha rota
de carreiros nos lugares históri,
cos do rnunicípio e, ao mesmo
tempo, apartaba as teas de araña
da memória que agurbullaba co,
mo a auga no_Monte Galleiro. •

A CI G homenaxea aos exiliados na figura de Elíxio Rodríguez
Vanse cumprir 60 anos do co,
menzo do exílio de centos de ga,
legos que escaparon ás gadoupas
da morte e ao cabalo de Atila que
segaban vidas por Galiza ou metí,
annas en pegadas até que se mur,
chaban. Para comt;morar este
episódio que marcolÍ tanto a nosa
história como a de moitos povos
de América, sobre todo Arxenti,
na, Uruguai e México, a CIG ele,
xíu á figura de Elíxio Rodríguez.
Manuel Mera, presidente da ceJ;l'
tral sindical nacionalista recorJ
dou aos exiliados, a sangría que
supuxeron para Galiza "nun mo,
mento en que retornaban moitos

emigrantes atraidos polas liberdaJ
des e a bonanza económica que
propiciou a República", e o seu
papel na cultt.i.ra galega, con pro,
xectos corno Vieiras, Saudade, A
Nasa Terra, editoriais, programas
de rádio, cinema, etc.
O secretário xeral da CIG, Fer,
nando Acuña, evocou a figura
do homenaxeado, que recibiu
unha figura de Sargadelos, resal,
. tando o seu compromiso gale,
guista, os seus actos de heroismo ·
durante a guerra, a persecución,
e o seu papel en México.
Elíxio Rodríguez, era humildade

que o caracteriza, afirmou que se
el era o_homenaxeado non era
por outra causa que "a de que fo,
ron morrendo todos e eu ainda si,
go". Resaltou o grande papel de
moitos dos seus compañeiros exi,
liados, todos xa desaparecidos e a
sua entrega á causa republicana e
galeguista, referíndose principal,
mente ao papel de Carlos Velo
como propagandista da causa. En, ,.
tre múltiples anécdotas comentou
como a Muiñeira de Chantada foi ó
primeiro son que saíu pola recén.
criada televisión mexicana. A vi~
da de .lenda de Elíxio Rodríguez
foi recollida no seu libro autobio,
gráfico "Matádeo rnañán".+

Femando Acuña faille entrega a Elbdo Rodríguez da figura de Sargadelos•

...;.·...

PATOLÓXICA PROXECCIÓN DE PACO VÁZQUEZ
XosÉ MARIA ÁLv AREZ CAccAMo

Se 'hai un político hortera entre os que exeicen no noso país
ese é Paco Vázquez. O alcalde da Coruña representa, no ·
que fai ás súas actitudes e opinións políticas, o prototipo do
-ho1era. Non me refiro, pois-, aos hábitos persoais, cos costu,
m1 vestimentarios nin ás preferencias estéticas, que deseo,
ñezo pero que, de respostar ao modelo da filosofía m9ral que
esgrime con ridículo e fachendoso alarde,_deben encaixar '
perfectamente nas coordenada5 do viwso territorio do hor,
tera. Hortera é, sobre todo, _a súa concepción sociopolíticélde Galiza, o seu desprezo pola nosa cultura e a nosa lingua, i
súa babeca admiración polo idioma inglés, co que, ·como re~
piten, aloulados, os horteras, "puedas'Íi' a teidas partes" \..
',1

1

Francisco Vázque.z sobra~cea a grande ·altura .no ~~ \.
lectivó de políticos españois de .orixe galega (entre os
que ocupa uri destacado' l~ar o' poritevedrés Marian6 ·
Rajoy) que a~nda non se decataron da elegapcia natu,
ral e ,universal das culturas propias de cada· país e se,
guen apostando polo agresivo mal gosfo da cegueira
ignorante fronte á realidade sociocúltural que bule ao
seu redor e que constitúe o cerne, para eles dolorosamen,

te inextirpábel, da. súa propia cÓnfiguración xenética.
Sei que coa publicación destas liñas arríscome a incurrir e~
mes~o nunha d~ máis1 .~agoantes horterad%:..ent¡,e as que,
descmdad.ot pode:merguMarse como en mou$;«amazal o co,
lumnista de opinión: Falcir de Paco Vázquez. Pero é que, co,
molle aconteceu a el estoutro dia, "si no lo digo reviento".

1
.,

go,portugués, que el menospreza desde ·unha patética ins,
talación en territorios síquicos de flagrantes co~plexo de
inferioridade, aquel clásico autonoxo que hoxe está en
vías de superad!
··. · como
. · endemi~. tradici"nal ·1e Galiza.
l
'

'

'l

.

\;

O alcalde da Corufta pronunciou as palabras que Poñb ~n,
tre aspas -mentres reconstrúo mental.mente a curva ~Íódi,
ca do seu idiolecto, do seu g,µ.ego atávico, ancestral, indisiJ
mi¡.label- como brillante prólogo a unhas recentes declara,
~ns públj..éas nas que descalificaba como "castrapo" a esco,
lla do galeg0:..porrugúés _polo eurodiputado Camilo Nogtieira
para as· súas¡ intervencións n~ parlam~nto de Estraburgo.
Pletórioo-de xactancia e moi seguro da súa propia ·campe,
tencia lingüística, dictaminaba o edil .coruñés: "te es la ma,
yor horterada que se tiene visto en los.últimos tiempos." i·

Francisco Vázqu actúa de acordo coque en SLCOanálise
se chama proxed:ión, operación por medio de cal o su,
xeito expulsa de~ mesmo e localiza·no outro cualidades,
sentirnentds e des~xos que non recoñece ou que rexeita
-- da súa pttjpiá peJ¡soa.· No triste e probabelmente incurá:,
bel· caso do rexeáor municipal concorren dúa.S renden,
cias prq_~ctivas complementarias: a sµa condició'n de
.hortera e o emprego constante e involu~tario dun autén,
1 rico castrapo, o moi deficiente castelán de fonda estruc,
tura fonolóxica, morfosintáctica e lexicosemántica gale~
ga, antitético da opción consciente, de concepción culta
e da intención dignificadora que presiden a escolla lin,
güística do .eurodiputado do BNG Camilo Nogueira.

A horterada resuita neste caso para V,ázquez da combina,
ción das <lúas variantes do histórico código común gale,

Disimúle.n me a horterada: Falei de Paco V ázquez. Pro;
meto non reincidir.+
/ ,

:

'

!

A NOSA 'I'ERFA

30 DE SITTMBRO DE 1999 • Nº 902

Gonzalo N avaza
.:f..)

.í,!

33

.-

'.,~

""

'Debemos preservar os nasos riomes.
próprios por saúde histórica e colectiva'
9* ALEXANDRE XIRÁLDEZ
GONZALO NAVAZA CHEGOU AO ESTUDO DOS NOMES PRÓPRIOS POR AFICIÓtJ. -"XA NO BACHARELATO
ME ATRAIA O MUNDO DOS NOMES, SOBRE TODO DOS LUGARES", CONFESAt

0

NAVAZA ESCRITOR E

PROFESOR AFONDOU GUIADO POR ESE IN.TERESE NO EIDO DOS NOMES E\: MESMO PARTICIPOU NA
COMISIÓN DE TOPONIMIA DA XUNTA.

Dos NOMES

DOS LUGARES PASOU Á I~TIGACIÓN DOS NOMES

E APELIDOS DE PERSOAS, A ANTROPONÍMIA. COMO EXPERTO NESTE EIDO VÉN ¡DE PARTICIPAR NO CON,
GRESO INTERNACIONAL DE CIÉNCIAS ONOMÁSTICAS CELEBRADO A SEMANA ¡DO 21 AO 25 DES"fE MES
EN COMPOSTELA. NESTA ENTREVISTA COMENTA ALGUNHAS CARACTERÍSTICAS ACTUAIS E PASADAS
DA ANTROPONÍMlA GALEGA, FACENDO FINCAPÉ NA NECESIDADE DE MANTER UNHA TRADICIÓN PRÓPRIA.

Que papel teñen os meios de comunicación na difusión e consolidación dos nomes de persoa?
Na onomástica persoal os meios
son o responsábeis en moitos ca,
sos da ruptura coa tradición. Nos
n mes de pia, onde non hai un,
ha tradición contfnua, hai curi0'
idades como que Vanessa é o
sexto nome feminino por fre,
cuéncia da xente que naceu en
1980. Os meios difunden nomes
exóticos, alleos á nosa tradición.
No homes, a difusión de nemes
como lván, que é a forma rusa de
Xoán, e Óscar s6 se explica pela
acción dos meios de comunica,
ción. Pero os meios non son os
únicos responsábeis da ruptura
coa tradición. Se unha sociedade
aceita eses nemes é porque a tra,
dición non está. consolidada Nos
paíes que foron colónias culturais
non hai nengun tipo de defensa
das tradicións, están totalmente
alteradas. No Brasil tiveron que
regular por lei para evitar as in,
vencións extravagantes.

Aqui tamén vén de mudarse en
parte a lexislación. Agora o pri,
meiro apelido pode ser o da nai.
Esta m dificación da normativa,
en empregada, pode p rmitir a
c ervación d fi nnas tradicio,
na· que levan camiño de perder,
e. P rque p la própria lei da
e m inatória
mái a ndosos
tenden a er máis abond os. P°'
lo camiñ que iam antes destas
modificacións na lexislación den,
tro duns cantos séculas todos os
galegas se apelidarian Rodríguez,
Femández ... A abondáncia <lestes
apelidos máis comuns xa é hoxe
maior que hai 150 anos. Pela
contra, perdéronse apelidos gale,
gos históricos como Xelmfrez.
Falando da tradición, que sen..
tido ten manter unha antroponímia pr6pria?

En princípio é un sinal de identi,
dade. E un debe preservar a sua
identidade, entre outras razóns,
por saúde histórica, por saúde co,
lectiva. Hai povos que non poden
aceitarse por complexo de inferioridade. Manter a tradición supón
superar ese complexo de inferiori,
dade causado por agresións históricas. Mesmo do ponto de vista da
expansión demográfica histórica
dos galegos, a permanéncia de
apelidos galegas fora de Galiza é
unha fonte histórica importante.
Por exemplo, na península hai todo un corredor de apelidos exclu,
sivamente galegos na Via da Pra,

ta, que babea de León a Cádiz. Is,
to é debido a que nesas zonas a re,
povoación da Reconquista se fuco
maiormente con galegos.

A deturpación da antroponímia
galega deuse por igual na escri,
ta e na fala?
Durante moito tempo a deturpa,
ción castelanizante non pasaba
da escrita. Alguén que se chama,
se Estevo de Outeiro mantivo a
pronúncia galega até mesmo o
século XIX. Funcionaba unha re,
ladón diglósica no senso de que
para moita xente a forma de es,
cribir Estevo de Outeiro era po,
ñer Esteban de Otero. Pero xa
cando se perde a relación co
meio habitual, fundamentalmen,
te pola urbanización, perdeuse o
contacto coa forma orixinal.
Está de acordo coa recuperación
das formas galegas deturpadas?

Eu penso que se deben recuperar.
En princípio, a deturpación caste,
lanizante das formas lexftimas ga,
legas non é tan antiga Foi no sé,
culo dezaoito cando comezaron os
cámbios. Pero a recuperación de,
be ser unha iniciativa que parta
do individuo, o que non se pode
facer é impoñerlle o cámbio á for,
za. Hai que ter en conta que no,
mes e apelidos son un sinal de
identidade individual, pero non
hai que esquecer que se trata dun,
ha identidade relativamente falsa.

claves 'da ideoloxia xeral dunha
época. Nos Séculas Escuras, o pe,
riodo dos séculos XVI, xvu e XVIII,
na península connótase negativa,
mente todo o relativo con Galiza.
O avance desa ideoloxia, dese
"rudo encono", usando as palabras
de Pondal, pódese rastrexar na
onomástica. O nome Paio, típicamente galega na época medieval,
a partir do século x:v comeza a de,
cair e asi progresivamente até qµe
no XVIII son fabas contadas as per,
seas que se chaman Paio. Este nome foi tan ~ abondoso en Galiza,
que fora, Palo chegou a ser sinónimo de galega ou simplemente de
rústico do norte, aldeán. Ainda
hoxe nos dicionários galegas os si,
nónirnos de rústico teñen como
primeiro elemento ese nome paio:
pailán, paifoco, pailaroco...
Vostede falou de modas, seria
beneficioso para a antroponí,
mia galega que un grupo social..
mente relevante asumise a sua
recuperación?
Sempre é así. Hai unha máxima

A.N_T.

en Socioloxia que di que "a ideo,
loxia dominante é a da clase do,
minan te". Dunha forma máis pe,
destre: as modas dominantes son
as dos _grupos dominantes. Isto
sucede con todo. A expansión do
castelán en Galiza responde a es,
te modelo de comportamento.

Hoxendia non se dá o caso de
que a minoria dominante asume
a recuperación das formas pro,
priamente galegas . A relación
das ideoloxias coa estrutura so,
cial en Galiza non o permite tan,
to como por exemplo en Euskadi
ou en Catalunya. •

Cales son as últimas tendéncias
dos nomes?
En comparación con hai uns
quince anos, o primeiro que cha,
ma a atención é a presenza de
nemes claramente galegas. Este
tipo de nemes pasaron de repre,
sentar unha porcentaxe menor
do 1% a un 5%, e continua en
ascenso. T eñen hoxe unha pre,
senza impensábel hai vinte anos.
Boa parte <leste fenómeno obe,
dece a unha conciéncia de recu,
peración dos nomes próprios.
Neutros casos é moda imitativa.
Non sempre un nome galego se
corresponde cunha ideoloxia.
Supoño que estas ideoloxias ta..
mén fucionarian para mal...
Por parte das autoridades houbo
cerra tendéncia a impedir algun,
has modas. Como era a lgrexa
quen contr:olaba o rexisto de no,
mes, cando se queria frear certos
nomes era porque §e consideraban
pouco cristiáns. As veces o estu,
do dos nomes permíteche dar con

-- -- .- . -------- ----:. - : -_: .:::--: =--.. .
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personaxes condeados. Kafka e

Beck'ett. lnflue sua experiéncia
no cárcere como preso político?
Non hai translado pero esa obser,
wación nen me pasou inadvertida.
Para alguén que se adica escribir
determinadas experiéncias rnáis
ou menos extremas están ai e pó,
dese botar man delas, á5 veces es,
tán presentes mesmo sen ser o au,
tor consciente cliso. A própria ex,
periéncia determina pero non é
algo tan intencionado e determi,
nante. Esa literatura xa me gusta,
ba antes de pasar pola cadea.

a

Vostede é un escritor arriscado
que logrou ter un estilo recoñecíbel. Esfórzase por manter a
sua marca literária?

'A literatura é renovación, non me interesa
a novela de fórmula'

Hai maneiras de expresión que
me interesan e fun observando
en distintos produtos culturais.
N algun momento é corno se me
fixera consciente de todos eles e
a reladón que teñen entre si e
púxenlle o nome de evidencia,
lismo. Eu evoluciono dentro de,
sa tendéncia que non é algo
construído por min senón que
xa existia. Dicer mundo mundial
é evidencialismo primitivo, pero
é unha redundáncia pouco_pro,
ductiva mentras oralmente pala
boca está xa máis alambicada.
Evoluciono dentro cliso buscan,
do, na fala da xente, na própria
leitura, e ai van aparecendo un,
ha série de rexistos que aprovei,
to na escrita e, nese sentido, po,
de ser recoñecíbel.

-0- CARME VIDAL

O evidencialismo preséntase ás
veces como a corrente criada
por Cid Cabido.

XAN CARBALLA

Xosé Cid Cabido

\'

!

CON GRUPO ABELIANO XosÉ Cm CABIDO VEN DE GAÑAR POR SEGUNDA VEZ o PRÉMIO
BLANCO AMOR DE NOVELA. --. AUTOR DE OBRAS COMO DIAS CONTADOS, PANIFICADORA OU
ÜRALMENTE POLA BOCA, CID CABIDO DESBOT A AS FÓRMULAS LITERÁRIAS PARA SE SITUAR DIANTE DO FEITO CRIATIVO COMA UN EXPLORADOR. NON LLE INTERESA "CONTAR
AS COUSAS QUE XA SE CONTARON" E CONSIDERA QUE NA ESCRITA NADA É INMUT ÁBEL.
PARA O ESC-R ITOR E EDITOR, A LITERATURA -CONTA CON "LEIS PRÓPRIAS" E, POR ISO, BATE
COAS LIMIT ACIÓNS E OS PREXUÍZOS QUE SÓ PERCURAN TEXTOS "POLITICAMENTE CORRECTOS".

En Grupo abeliano os personaxes non teñen nome nen están
definidos. Practica unha sorte
de experimentalismo?

cinas dunha empresa. Non se pre,
cisa esa descripción do narrador.

tuacións cornuns. A min non me
interesa a construción de fórmula.

Como se situan entón os perso,
naxes?

Que relación se estabelece entre o cotiá e o extraordinário
na novela?

Defínense pola acción. Na litera,
tura houbo un momento no que a
A sua atitude é colocarse forado
sistema. A posición que seme,
psicoloxia estaba moi presente e
queriase dar profundidade aos per;.
llan adoptar polo que fan é que
sonaxes pero iso xa est~ feito. E
poden situarse á marxe e entra
como a obxectividade da novela
asi o debate arredor da terríbel
do XIX, certo tipo de realismo e
dificuldade que iso conleva. Es,
naturalismo, o compromiso coa
tán ai pero non participan. Van
descripción que vemos, por exern,
a unhas oficinas a observa;, a
plo, nos narradores da xeración
mirar coma un neno nun zooló,
Nos. Son épocas e tendéncias }i,
xico. Observan aos que están in,
terárias que parece que '1eixan fi,
troducidos corno tipos raros. O
xado un modelo que-é xa inmutá, ' que sostén o relato é, en boa
bel e aportan unha série de ingre,
parte, unha série de c9usas que '
dientes que non poden falar. Sen
non se din. A miña posición co,
embargo, se observarnos a evolu,
mo escritor é non determinar en
ción da história da literatura ve,
éxceso.
rnos que algq que nun momento
parece irnprescindíbel antes non
Oferece de novo unha tefle~
existia. Neste relato teño en con,
xión arredor do sistema. A no,
sideración a liña que vai de Kafka
vela pode cumprir ese fin? Em- ~
a Beckett, na que desaparecen os
paréllase asi co ensaio?
compromisos estabelecidos no
que se podia considerar unha for,
A novela de fórmula criouse con
ma de narrar correcta e corrente.
certas doses de elementos necesá,
Nese sentido o experimentalismo
rios. Pode ser que esa reflexión fa,
é relativo. Un dos personaxes asu,
ga que a novela se achegue ao en,
me o papel do narrador pero non
saio, pero tamén estou escoitando
é convencional. Conta sucesos
de moitos leitores que o prefiren
que poden parecer importantes en
fronte á novela de fórmula. Este
tempo breve e á inversa. Non é
tipo de relatos son difíciles de en,
compensado nen profisionaL A
casillar, con frecuéncia recurren á
un leitor de agora non hai que ex,
reflexión, e un leitor pode preferi,
plicarlle, no caso, como son as ofi,
los diante de obras que repitan si,

Observaba que nesa liña de auto,
res que me interesaban viase que
o indivíduo estaba nunha posi,
ción inferior á media. Kafka ere,
ou unha categoria nova de perso,
naxes, en especial na. Metamorfo,
se. Abondaria ser unha persoa
cincenta, pero nen se chega a iso.
En xeral, Kafka, el mesmo, sitúa,
se a meio camiño entre a indife,
réncia, a frialdade e o temor con
respecto á vontade dos demais.
Sempre se coloca do lado da frus,
tración. Nos personaxes de Bec,
kett hai indiferéncia pero cun la,
do positivo: se as circunstáncias .
me obrigan a situarme nestes ex,
trernos, voume adaptar, pero ás
veces clase tamén unha certa des,
composición interna. Os perso,
naxes non consiguen relatarse de
forma coerente. Son un grupo di,
fuso que realiza a sua vontade sen
esforzo. Fronte eses indivíduos
que teñen por riba a xustiza que
os aplasta, a vontade dos demais,
fronte a eles, estes personaxes
consiguen que a sua vontade se
realice sen obstáculos e dentro da
máis absoluta normalidade.
Recríanse ambientes pechados,

Cando non é asi. No humor e
no sarcasmo galegos hai itnpor,
tantes doses de evidencialismo.
Intereseime por esas formas de
expresión pero están en todas
partes. Na nosa literatura mós,
transe en especial en Antón
Reixa e no grupo Rompente.
Defende que a literatura ten
que facer un esforzo pola reno,
vación?
Non me interesa facer novela do
XIX nen do XX xa feita. Podo, en
calquer caso, explorar sobre
aquelas cousas que fo ron de ter,
minantes pero tratando de dar,
lles unha nova dirección. Emular
sen rnáis non ten sentido, precí,
sase esa renovación. Situome na
liña dos que escreben como ex,

ploración. Seria incapaz de plani,
ficar unha novela e despois escri,
bila, por iso tampouco teño unha
producióri ampla porque o que
me interesa é ver até onde dou
chegado. Contar o que xa me
contaron non é interesante para
rnin nen para os leitores.

É tamén dos poucos autores ga,
legos que introduce erotismo e
sexo na sua narrativa.
T endeuse a unha novela corree,
ta e todo o que tiña que ver co
sexo podia estar ben entre veos
e en ton poético. A min non me
interesa como obxectivo senón
que quero falar de sexo coa mes,
ma falta de escrúpulo que dou,
tros temas. Por que non se pode
falar en galego de sexo coa mes,
ma dureza? Algun leitor pode
pensar que o ponto de vista do
autor é o que se expresa na ac,
ción pero entón estamos perdi,
dos porque non e poderia ere,
ber de nada. As relacións se,
xuais poden ser de todo tipo e
narralo non supón complicidade
con ningun ponto de vista. O
autor son eu, o narrador é unha
voz. Non é preciso ocupar a voz
de ningun dos personaxes nen
xustificar ideoloxicamente o que
se conta. O vencello do escrito,
res con determinadas posturas
ideolóxicas criou o prexuizo po,
lo cal o narrador é o intermediá,
rio do autor e asi o producto li,
terário debia ser politicamente
correcto, pero a literatura ten
leis próprias. Outra cousa é que
necesáriamente un autor desde
unha posición ideolóxica ou ou,
tra vai dar productos diferentes.
Recentemente dicia que na cuJ,
tura se ian dar grandes cám,
bios. A que se referia?
Desde o ponto de vista da litera,
tura somos unha poténcia cunha
situación moi e peranzadora. No
sistema literário é onde alcanza,
mos maior grao de independén,
cía, en especial porque o caste,
lán ignora ou d preza a un e ,
critor de Galiza que e creba en
castelán. Que Manolo Riv
no ti
té no festival de cine de
é un cámbio, como que o aut ,
res empecen a ser traducido ,
que se estabelezan relacións con
outros is temas ... Hai criad r
ue pr ,
excepcionais e téñen
<lucir resultados brillante . Ta,
mén os cárnbios político ue se
aviciñan van facer mudar
mundo da cultura.•
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5. MORNING STAR
Xosé Miranda

MALDITA ALMA
Manuel Rivas.

ATENTANTO
X. Femández Ferreiro.
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Galaxia

GRAMATICA
DA FANTASIA
Gianni Rodari
Kalandraka

No VENTRE
. DO SILENCIO
Xosé L Méndez Ferrin
Xerais
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DEPAU
Xosé Neira Vilas
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GALEGO
Bieito Alonso Fdez.
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DA FATIGA
Dionísio Pereira
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Xosé Chao Rego.
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Femández Rei ·reclama para a
literatura a linguaxe mariñeira
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CONCELLO DE

PONTEVEDRA
PROGRAMACIÓN CULTURAL OUTUBR0"99

PAZO DA CULTURA

lngresou na Académia Galega
cun discurso sobre Cabanillas e Manuel António

Rúa Alexandre Bóveda, s/n. A Xunqueira

5ALON DE ACTOS

AUDITORIO

TEATIO PA&A CATIVOS

MÚSICA

Dirixido a centros escolares.
Prezo 2.oo pta. sesión

CLÁSICA

"Real Rharmonía de Gallda"

500pta.

"Araucana". Compañía Teatro

"Trljazz"

tradidonal de muñecos de
ChiJe, Mércores, 6 de outubro,
12.00 h.

Jazz e Ramenco fusión con Jorge
Pardo, frands Posé e José

_

Vázquez. Prom<JVe Pazo da Gdtura de Pontevedra. Venres, 8 de outubro, 21.00 h. Prezo. 8CX) pta.
ÉTNICA (MÉXICO)

"Jorge Reyes"
Música étnica-electrónica. Promove Pazo da Cultura de Pontevedra, Xoves, 21 de outubro,
21.00 h. Prezo: 800 pta.

"Big Ove (Cinco grandes)".
Compañía Teatro de Marignara
(Italia) , Xoves, 7 de outubro,
12..00 h.

"Pedro e o lobo". Compañía Etcétera (Granada), Venres, 8 de
outubro, 12.00 h.
"Un c.onto vello volto a
contar''. Compañía Proyecto
Casc.anueces c uoa ' uns,
de outubro, 12.00 h.

FOLC EUSKADI

"Kepa Junquera"
Promove Pazo da Cultura de
Pontevedra. Mércores, 27 de
outubro, 21 h. Prezo: 1.000 pta.

Femández Rei foi escollido mernbro numerário da Académia en
Marzo de 1997, ainda que o seu
ingreso no se producíu até o pasado Sábado, sendo o seu discurso respo tado por Antón Santamarina Antes de cornezar o discurso, adicou unha semblanza
protocolária a Xosé Filgueira
Valverde, cuxa cadeira pasou a
ocupar agora, na que lembrou o
seu pasado galeguista evitando
afondar nos seus posicionarnentos durante o franquisrno.
Na sua reivindicación da Língua
como elemento de iden tidade, o
novo académico escolleu a Ramón Cabanillas e Manuel António "como duas figuras fundamentais na modernización e na
dignificación do idioma próprio
de Galiza". As suas foron, recollendo
ubtítulo do di cur o,
"dua ingraduras na construción d un idi ma para unha pátria". F rnández Rei explico u
aut re rexeitaron
com arn
ca telán acudiron ao portugué e ao gal go medieval para
r cuperar a língua. T anto o poe-

"festival Internacional de
Trteres de Pontevedra"

Patrocina <:.aixa Pontevedra. Yenres, 1 de Outubro, 21.00 h. Prezo:

Hai vinte catro anos Francisco
Fernández Rei emprendeu unha viaxe pola Galiza "que me
permitíu saber de cousas das
que nunca ninguén me falara".
Daquela descubríu non só todo s os conflitos sociais que
afectaban ao país senón o xeito
de contalos por parte das xentes de Tui, Cambados ou Ferrol. No seu discurso de ingreso. na Académia Galega o Sábado 25 de Setembro, adicado
ao mar de A rousa en R amón
Cabanilla e Manuel António,
incorporou a gheada e o seseo
e reivindicou que a linguaxe literária se mergullase na língua
das vilas mariñeiras.
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"Mllladoiro"
Patrocina Caixa Vigo. Venres,
29 de outubro, 21 h. Prezo.

~

"Manotadas". Compañía Trompicallo (Galida), Mércores, 13 de
Outubro, 12,00 h. "Chuimpete,
chámpate''. Compañía Spaguetti
(Galida), Xoves, 14 de outubro,
12..00 h.

1.500 pta.

SALA DE E.xPOSICIONS
TEATRO
AltlE.-JOfO<illAFIA

DRAMA

"Mlsery'' de Stephen King. Dirixida por Ricanl Reguant,_con

Beatriz Carvajal e Ramón langa.
Patrocina Caixa Pontevedra. Venres, 15 de outubro 21.00 h. Prezo: 500 pta.

"A Vlnpnza de Verónica". Perspectivas da Fotograña Contemporánea de Man Raya Matthew

Bamey.

Mostra da Lambed Ad
Collection de Zurich. Promove PaZD da Cultura de Pontevedra 4 de
outubro ao 20 d~ novembro . De
martes a sábado de 11.00 a
14.00 h. e de 17.00 a 21.00 h.

TEATRO PRINCIPAL
ta "arelado", corno o "provocador e rupturista", corno calificou
a Cabanillas e a Manuel António respeitivarnente acudiron ao
mar para incorporalo á construción da sua poesía.
Laióuse Fernández Re i n o eu
ingreso na A cadémia da "tradicion al caréncia de ·traballos do
léxico rnariñeiro", caréncia que

áfecta aos dicionár.ios pero tamén á n arrativa, ao teatro e á
p oesia. A hornenaxe a estes
dous autores espallouse no discurso de Femández Rei a Roberto Blanco Torres e a todos os escritores e intelectuais represaliados na guerra do 36 e aos que
sufriron a "anguria doente" da
que Cabanillas falou a Otero Pedrayo no ano 1946. +

Rúa Charino 6
DANZA • IOLCLORI

"festival foldóric.o de Música
e Balle de Galle.la". Promove
Agrupad6n Fo/dórica Ce/me.
Venres, 1 de outubro, 20.30 h.
Entrada gratuita ata completar
aforo.
TEATitO • REDl úAllGA

"Un home que se parecía a
Macbeth" Compañia Uvegá Te-

atro. Promove Pazo da Cultura
de Pontevedra, Xoves 7 e venres
8 de outubro, 20.30 h. Prezo:
600pta.

"Anatomía dun
hipocondriaco". Compañía Ancora Producd6n. Promove Paz.o
da Cultura e Pontevedra. Xoves
21 e venres 22 de outubro,
20.30 h. Prez.o: 600 pta.
TIARO - OUTRAS UDES

"Coplas por la muerte". Compañía Teatro Corsario (ValladoIi~t). Promove Pazo da Cultura de
Pontevedra Xoves t 4 e venres
15 de outubro - 20.30 h. Prez.o:
600 pta.

C 1 NE
LONGAMIRAXl

"Programa de educación en valores a través do cine" . "El Inolvidable Simón Dlrc:h" (Dirixido a
centros escolares). Promove
Conce/Jeña de Política Social.
Mércores 27 e xoves 28 de outubro, 10.00 h.

CINl-IORUM

"Programa Noltes Abertas"
Promoven Concel/eñas de Cultura. Xuventudé, Política Social e
Plan Urban !l. Sábado, 30 de outubro, 21.30 a 00.30 h.
11AD.O PARA CAlMlS

Dirixido a centros escolares
Prezo 200 pta. sesión

"festival lntemaclonal de
Trteres de Pontevedra"
"O gato con botas". Compañía La
gotera de l.azoteiJ (Cádiz). Promove Pazo da Cultura de Pontevedra Sábado, 9 de outubro, 12 h.
"A do Obro" Compañía Arte/lo Teatro Alta Scala 1:5. Promoven
Conce/leñas de Cultura, Educad6n,
Xuventude e Plan Urban JI. Mércores, 13 de outubro, 12.00 h.
"Catto contos da China". Compañia Cachirulo (Galida). Promove
Paz.o da Cultura de Pontevedra
Sábado, 16 de outubro, 12.00 h.

SALA DE WOSICIONS
FOLCLOti

. "XV Aniversario Celme"
Promove Agropad6n Fold6rica
Ce/me. Do luns 4 ao venres t 5
de outubro, 19.00 a 21.00 h.
CÓMIC

"Mortadelo e fllemón"
Promoven Concelleñas de Cultura, Educad6n, Xuventude e Plan
Urban 11. Do luns 18 de outubro
ao martes 9 de novembro. Visitas
de centros escolares: de 10:00 a
13:00 h. Para tódolos públicos:
de 19.00 a 2 1.00 h.

•
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Os meirós dos bos·e
No sosego da Ínañanciña ceda
acloito escribir, mentres o sol vai
alborexando, tras o Xiabre. Inda
está silenciosa a Casa da Fiada;
cales corredores cubren enteira,
mente os_dibuxos do álbum dos
negros de Castelao, que me do,
nara Álvaro Gil. Mais, antes de
poñerme a anaquear busco en
balde a miña aldea de Trevon,
zos no mapa de Fontán; apegado
para sempre no maior tabique
da estancia que aínda conserva
os buratos da abelleira.
egalárame Landetra Yrago
a nova edición do mapa
que falaba; pois foi a Carta
que guiara; a.según Otero Pedra,
yo, as palabaras diste supremo
orador da xeografía, en Bos Ai,
re~, cando "repetía como un au,
toparlante o que baixiño dicían a
frase do vento nas carballeiras, o
devalar das ondas nos areais". O
propio Don Ramón escribiría,
non sei se denantes ou despois,
a presentación do maior diles en
tratar sobre a arte da caricatura;
na que Castelao foi máximo
mestre, con Maside, máis novo,
á súa beira arousana, aínda insu,
perados. Nas ourelas diste mar

Q

.,.

tirreno principiaron a dibuxar.
Nis ta paisaxe, na que agora es,
toú inmerso, admirado por seus
ellos; cuxo doce-encanto fai di, .
ficultoso concebir unha inter,
pretación caricaturesca da paisa,
na){e que o poboa.
Se ben, nas caricaturas de Caste,
lao e de Maside, os paisanos en
vez de desmedrarse, de ridiculi,
zarse, engraridécense, ás veces
ata unha categoría heroica, que
os sitúa nas fronteiras do mito.
Así os veu, axiña, Daniel Alfon,
so no peirao de Rianxo, que ho,
xe, tan transformado e medrado,
observo desde a miña fenestra
trevoncina. Ou mellor, dende o
flamante balcón da escaleira que
leva xa o nome de Castelao.

·E;

·acaso, Carlos Maside·, co,
menzou a fixarse na singular
condición humana da súa
xente, cando a atendía nos mos,
tradores dos Almacéns de
Simeón. Alí, en Vilagarcía de
Arousa, tamén á vista, a desapa,
recicla Area Longa, cuxas longas
areas doutro tempo, substituídas
hai pouco por outras artificiais,
deixaran de fermosear o meu

xenero.sos~-,
estupendo xerme da prosa xenial
dos seus relatos: os máis densos,
vivaces e emotivos das letras eu,
ropeas da súa época.

campo visual, moitos anos ah.tes
de que principiara a otealo. ',
Os labtegos, ·os artesáns, os ma,
riñeiros, que falan e discurren
nos dibuxos de Castelao e Masi,
de, con fondura de profundado,
res, son os que motivaron a en,
xeñosidade dos pés das súas ca,
ricaturas. Pois a mestría e gracia
do dibuxo se completaba coa
humorística capacidade para re,
<lactar o pé que posuían os dous
grandes artistas da .Ría de Arou,
sa. Xa que, por extensión hidro,
gráfica e estética, ista Ría chega
deica a illanesa vila de Pontece,
sures, onde Maside e o anaquea,
dar viron a lus da alba. ·

I

sta mañá, cando se achega o
cincuentenario da morte de
Daniel Alfonso Manuel en Bos
Aires, paga a pena insistir a pé
feito do fenómeno literario,
amén de artístico, que significou.
Pesto que nun anaco moi vello e
reseso considerei xa os pés das
caricaturas de Castelao coma o
ponto de partida da .súa escrita.
Pouco a pouco foise desenrolan,
do ventureiramente; sendo, coa
súa concisión e expresividade, o

N

isa apreciación coincidíu
Carballo Calero, quen pen,
saba que as Causas foron a
base de toda a obra literaria de
Castelao: "Escomenzaron -=dicíacomo Causas da vida na tarefa
cotián de humorista, co xogo in,
divisíbel de dibuxo e dito, alma e
corpo das suas ferintes caricatu,
ras". Veñen logo, páxinas litera,
· rias con belida ilustración, nos li,
bros de Causas e nas narracións
de Retrincas; e fanse novela en
Os dous de sempre, e teatro en Os
vellos non deben de namorarse.
Para culminar a escrita do
guieiro da galeguidade no derra,
deiro e máis abraiante dos seus
discursos: a Alba de Graria, na
que desfila a Santa Compaña
composta polos galegos inmor,
tais. Foi o último meiró que me
chegou a Trevonzos -na opor,
tuna edición da Caixa Galicia e
A Nasa Terra- e que releo ista
mañanciña ceda nainentres a},
borece tras o Xiabre. +

FRANCISCO

A.

VIDAL

Un tempo para rectificar
Pepe da Pena, o santeiro de Co,
tobade, nunca foi por aí presu,
mindo de escultor, e sempre se
presentaba ·dicindo que era o
canteiro. Chamábase na reali,
dade Xosé Cerviño García, e
del ou:vín dicir que levaba os
cinceis nos petos da chaqueta
como un notario a estilográfica.
anqo o señor Cerviño, aló
polo 1872, rematou en
Hío 'o cruceiro que máís
fama lle deu, aínda non cumpri,
ra os trinta anos, pero xa demos,
traba saber como tratar a pedra,
como acariñala e mimala ata fa,
cela falar. É de destacar, tomo
dato da súa técnica, que o capi, ·
tel, representando U.t;l desencra,
vo, está feito todo el dun só blo,
que. Pero ademais, ata el, todo o
fuste é un percorrido pola :13iblia
para representar desde a orixe do
pecado, con Adán e Eva a carón
da árbore do ben e do mal, ata a
redención coa morte de Xesús.

C

T ampouco se esqueceu o noso
grande artista de representar en,
tre todas estas figuras, unha es,
cena moi arraigada na sociedade
galega: o purgatorio, ese lugar a
onde se vai tras a morte para
emendar as penas que puidesen
quedar sen perdoar, antes de su,
bir á Gloria; pois se Cristo se to,
mou a molestia de vir a redimir
os pecados da humanidade, al,
gunha cousa tiña que haber para
cando el non estivese presente.
Para os paisanos, as almas non
· van· ao purgatorio como quen
vai facer ~n curs~o de perfec,

to unha viúva de pou,
cos días que vivía aco,
llida ao amparo da
propia nai:

cionamento. Nese esta,
do intermedio, 11esa de,
rradeira oportnnidade
de acadar a Gloria, as
almas teñen a posibili,
dade de remediar os
males da súa vida, e por
iso é tan creíble que
volvan a este mundo
para pedir unha axudi,
ña aos vivos.

-Rosa, esta noite,
vindo pola corredoira
de Caticovas, vin ao
teu defunto, moi ape,
nado, que me pedfu
que che enca,rgase un,
ha misa de alto conti,
do pola súa alma.

O

s· nosos paisanos
saben moi ben,
ou senón intúe,
no, · que iso do ceo e o
inferno non é máis que ·
a boa ou mala memoria
que o morto deixá entre
a veciñanza, e así, can,
do tras o pa~ento se ·
lembran dalgunha débe,
da que .non pagaron oú
dalgún dato que é nece,
5ario corrixir, volven á
terra para remediar esa
faltá que lles impide
descansar eternamente.

¿En que lugar do país
non se garda lembranza
dalgún defunto que vol,
veu para pedir unha derradeira
vontade?

A

viúva botouse a
chorar e a sogra do
defunto a despo,
tricar contra o xenro
que as deixara cargadas
de débedas e contra a
trola que intuía en Xo,
án. Pero con todo, el,
aquel día comeu, e vol,
veu comer máis veces
méntres convencía ás
mulleres, sensibles co,
mo calquera, ás necesi,
dades das almiñas do
outro mundo. .

Cerviño esculpiu unha lenda do
gusto dos crentes, con almas in,
cluídas, pero do 6utro lado están
os inventores de lendas para eré,
dulos. Simpática.5, pode ser, pero
malvadas tamén. Ao fin e ao ca,
bo, as almas dan de comer a moi,
ta máis xente do que se pensa.

án, un veciño que se gañaba ·o
sustento traballando ao xornal,
partindo leña, axudando nos la,
bores do campo ou dándolle ser,
vicio a albaneis e carpinteiros; e
cando non había choio, o pícaro
intelixente chegaba a unha ca,
sa, na hora de comer, con algún
conto, ata que os paisanos lle
poñían un·prato dianfe o invi;taban para que seguise falando.

Lembro agora a historia de Xo-:

Pero un día este ideou ir xun,

e

Cando finalmente a
viúva e súa nai accede,
ron a pagar unha misa cantada
por media duda de curas, Xoán
asistiu á mesma desde o banco
do duelo, na súa condición de
intermediario; e cando a solem,
nidade acá.bou, el foi falar co
párroco:
-Lémbrese vostede de que esta
inisa procureilla eu. _
E estiroulle a man en actitude
de esmolante. +

Xúlia Vaquero
'En Setembro
éntranme gañas
de voltar a clase'
Estou lendo textos de psicoloxia,
que é unha matéria que me go ta
moito. Pero normalment podo ler
desde un tebeo de Marta.delo y File,
món até unha novela . Gó tame
moito ler, coido que facilita a comunicación entre as persoas.
Que leituras recomendarla?
Débese ler de todo, pero recomen,
do o libro El poder está dentro de ri,
de Luis L. Jay.

Hai quen di que deporte e cultura non casan ben. Os deportistas
non teñen tempo ou non teñen
interese?
'\

No meu caso, eu non teño tem,
po. Ademais das competicións,
son unha persoa pública que ten
adquiridos moitos compromisos,
debo prestar a miña imaxe cwdo
o requiran, que para iso me pa,
gan. Son ama de casa e ainda que
o meu home me bote unha man,
iso supón unha carga engadida.
1
Soño con ter tempo para poder
ler, ir ao cine ou voltar a estudar.
Todos os anos por Setembro én,
trame a nostálxia de voltar a da,
se. Especialiceime en Educación
Física e incluso exercin de profe,
sora un tempo, pero estar !!º de,
porte de alto nfvel non permite
outras actividades. De calquer
xeito, este ano tefio pensado vol,
tar a clase a aprender inglés por,
que o necesito para comunicarme
coas deportistas que compiten
conmigo.
Despols de descansar unhas se;
manas, ainda está surprendida do
exito nos Mundiais de Sevilla?
Estou, estiven lesionada tres me;
ses e se, cun adestramento nor,
mal, eu aspiraba a un cuarto pos,
to polo menos, nestas circunstán,
cias un sexto nos cinco mil me,
tros surprendeume moito. Cus,
toume un grande esforzo, non po,
dia máis. Acudin a Sevilla des,
pois de pensar en non ir, non es,
taba recuperada da lesión nen
adestrara ahondo.· Pero o entre,
nador animoume co argumento
de que o importante é participar.
A vindeira semana comezo a tra,
ballar de maneira suave e partid,
parei en Decembro nuns campio,
natos európeus de cross, pero on,
d.e me v:ou probar en realidade é
-no campeonato do· mundo, que se
vai celebrar en Marzo. •
Atleta. Chamonix ( 19.70).

.·
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A Ungua d.as bolboretas

= o-

A película de José Luis
Cuerda, ba~ada . en tres contos
de Manuel Rivas, ten unha
versión en galego que é
posíbel ver nos Multicines
• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS.e- :r-.

~ ~

o~

Equitativa da Coruña, nos
Multicines Compostela de
· Santiago, no t,inema Cristal
. de Lugo, e nos Multicines
Norte de Vigo.+
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ANTÓN P ATfÑO
O pintor monfonino, membro fundador de "Atlántica",
presenta na Estación Marítima a exposición titulada
Imaxes Liquidas. Traballos
dos últimos cinco anos que
permiten oferecer unha panorámica da sua evolución
criadora. Cadros adicados 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 da arte Aurora García e
un poema inédito de Xavier
Seoane adicado ao pintor.
A DEUSA ATLÁNTICA

No Domus
da CORUÑA

ex.íbffe
unha mostra
fotogrédka
de Seba.sriáo

Salgado.

Multifuncional da Caixavigo e Ourense e permanecerá até o 17 de Outubro.

O Ba co
• EXPOSICIÓNS

PABLOÜRZA

VALDEARTE

A Coruña

As obras dos artistas de
Valdearte poden ser contempladas na Casa Grande

A pintura de Orza está exposta na Biblioteca Pública

• EXPOSICIÓNS

González Garcés.

de Vil6ria .

SEBASTIAO SALGADO

•CINEMA

"Urna gra~ incerta" é o título babeo o que se acobillan as

CICLO FRANCÉS

Cambados
• EXPOSICIÓNS
"\

RIADA
Carme Menduiña, Xosé
Gayo, Luís Viñas, Ramón
Eiras e Alexandre Otero,
baixo o tftulo de "Riada",
mostran a sua obra, pintura
e fotografia, no CentTo Comarcal do Salnés, do 1 ao 15
de Outubro.

o e rbal

dio

far.agrafias do fotógrafo brasileiro na Casa do Home Domus, até o 20 de Decembro.
TAUROMAQUIA:
TOUROS E TOUREIROS
Un percorrido pala arte da
estampa do toureo visto
desde· a perspectiva dos artistas máis relevantes do século XX. Da Fundación do

Museu do Gravado Español
Contempóraneo en colaboración coa Fundación Caixagalicia, permanecerá até o
31 de Outubro na Sala de
Exposicións de Caixagalicia .

EXPOSICIÓNS

T AUROMÁQUlA E
PROVÉRBIO

D Goya, inaugurouse o
Mércores 29 no Centro
En
CAMBADOS

É unha mostra fotográfica
da autoría de Xosé Luís
Vázquez-Iglesias que podemos ollar na sala de exposici~ns da Estación Marítima.

BIENAL 1.NrERNACIONAL
DE GRAVADO
Na sua V edición, poderase
contemplar até o 24 de Outubro no Quiosco Afonso.

Remata o ciclo francés, no
Centro Galega de Artes da
lmaxe, en versión orixinal
con subtftulos en castelán,
ficando pendente tan só, o
Xoves 30, L'autre cOt:e de a
mer (A outra ribeira do
mar) de Dominique Cabrera (1997). Ás 20,15 h.

•TEATRO

LIGAZÓN E
LA ROSA DE PAPEL

• EXPOSICIÓNS
No auditório Torrente BaUester o Xoves 30 por Tea-

do Adro.

contemplc1r

colectiva na

Home.

Monforte

Ü BULULÚ DO LINIER

tTo

• EXPOSICIÓNS
XAQUIN

MAR.IN

A Casa do Mar acolle a obra
do coñecido humorista e
pintor Xaquin Marin.

Lalin
•TEATRO

ÜALEGOSNA
REVOLUCIÓN CUBANA
bro aos loitadores da música.
Remata o programa coa Fin
de Festa na que participarán
todos os grupos que estiveron nesta segunda recolleita.
lste Xoves 30 ás 23 h.

Organizada pala CIG e até
o 20 Outubro, na Casa da
Cultura, podemos visitar
esta interesante mostra.

• EXPOSICIÓNS

Ourense

PÉREZPORTO
Cerámicas na Sala de Exposicións Capela de Santa
Marta. Aberta até o 24 de
- Outubrn.
·
·
COLECTIVA.
DE EscuLTURA -

BARRIGA VERDE
Iste Xoves 30, na Praza da
Vila, Viraoolta Títeres cenifica esta coñecida obra.

Lugo

e o artístico, procurando
que a arte se produza do
xeito, en apariéncia, máis
sinxelo, partindo do esencial. Até o 30 de Outubro
M. CHAMOSO LAMAS

•TEATRO

a exposición

ollamoso
seu cadro

23 h. Para o Domingo está
prevista·. a actuación do
grupo Seis dedos cun espectaculo infantil ás 6 do
serán.

Ferro!

podemos

que
porticipa
Ramón
Eiras,
do que

atro do Real o Sábado ás

Por Annar Teatro o Xoves
30 ás 20,30 h. no F6rum.

Esculturas de Valmaseda,
Pazo, Díaz e Caxigueiro,
na Capela ae Sta . Maria.

Moaña
•TEATRO

•MÚSICA
CLAVICÉMBALO

ÑAQUEOU DE
PIOLLOS E ACTORES

O Clube de Arte e Música
Clavicénbalo adicou Setem-

Será posta en cena polo
grupo Llu-Llu no Café-te-

•MÚSICA
FELPEYU
. Concerto folc a cargo deste grypo e comiqueiros coma Igor Medio, Ruma,
Castor e Félix Castro no
café Miudiño o Domingo 3
ás 22 h . dentro das Xomadas do cómic.

No Museu Arqueol6xico, podemos contemplar a exposición, até o 5 de Outubro,
adicada a Manuel Chamoso
de libros e fotografías.
MlNGOS TEIXEIRA
Mostra a sua obra no Ateneo até o 13 de Outubro.
ROMANTICISMO INGLÉS
Na Aula de Cultura de Cai~
xavigo e Ourense, exposición de pintura romántica
. inglesa até o 3 de Outubro.
ARTISfAS CAMIÑANTES
Mostra artellada polo

Xa~

cobeo 99, abre no Albergue
de San Francisco até o 23 de
Decembro.

Ponteareas

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

SALVADOR CIDRÁS

HISTÓRIA DE GALIZA

Departamentos titula o vi-

DiriXida a eSC:olares entre 9
e 12 anos e producida pala
Fundación Caixagalicia, é
unha forma amena, con debuxos tipo cómic, de achegarse á história do país des-'
de a Prehistória até o século
XX . No Museu Municipal.

gués Cidrás a sua mostra
da
galería
Marisa
Marim6n. Considerado coma un dos valores da plástica galega, sitúase na es treita liña que separa a arte da non arte, o funcional .

A obra ·
pictórica
de Mingos
Teixeira está
exposta en
OURENSE.
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Podemos contemplar unha
escolma da sua pintura na
galeria Sargadelos até o 11
de Outubro.
Batis
Campillo
colgaos
seus cadros
en

PONllVEDRA

BATIS CAMPILLO
Expón a sua obra até o 11
de Outubro na Sala Teucro.

-C onvocatórias
(A Con'.iña)'antes· das 12 h. ~º 120· de
Outubro; e concurso literario (prosa ou
En Vigo, por primeira vez na sua histÓ• - ·- poesia), O humor na escola que remata
ria, dirixida a crianzas de 8 a 16 anos e
o prazo de apresentación antes das 12
a persoas de 16 anos en diante. Para
h. do 2 de Novembro e ten o mesmo
inscribirse é preciso c~rtificad~ de em; - enderezo que o anterior. Máis información no telf. 981342400.
padronamento, fotocópia do DNI ou da
folla do Libro de Família na que apare. za inscrito e duas fotografias. Os maioPREMIO LUEIRO REI
res de 16 anos ademais terán que apreO prazo de envio de traballos para
sen tar un certificado dos estudos
este concuso literário convocado
cursados e, ainda que existe un mínipolo Concello de Ogrobe remata o
mo, a proba de selección será o critério
12 <leste mes.
determin~te caso de non reunir a titulación requerida. Os cursos para os máis
novas realizaranse dous dias á semana,
CONCELLO CARRAL 99
pola tarde, en horário por determinar.
Certame de poesia convocado polo
Máis información no Centro Cultural
Concello de Carral. Data limite: 15 de
de Castrelos, no Monte da Mina.
Outubro. As obras enviaranse á Biblioteca Pública Municipal de Carral (Casa
PRÉMIOS DO HUMOR
da Cultura. Rua do Paleo, 17 - 15175 ).
O XI concurso Curuxa do Humor, ~s
traballos do cal teñen que estar no
CARTACES DE JAZZ
Museu do Humor do Concello de Fene,
Escobijazz, Asociación de Amigos do
Avda. de Canees 20-22 15.500, Fene
EsCOLA MUNICIPAL DE TEAIBÓ

Jazz convoca un concurso de cartaces para do anunciar o Festival de
Jazz de Lugo. Admiten traballos até o
16 de Outubro. Maior información
no Clavicémbalo. Paxariños, 23.
27002 Lugo.
PRÉMIO )OHÁN CARBALLEIRA
De poesía e convocado polo concello
de Bueu, canta cun único prémio de
200.000 pta. e o prazo de apresentación remata o 30 de Outubro.
PRÉMIO UNESCO DE LITERATURA
Con carácter bienal, quer distinguir
as publicacións infantis e xuvenis
que mellar 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, volume de cantos ou libros ilustrados, distingufndose duas categorias: para nenas de até 12 anos e para

ARTE DO CíSTER NA
GALIZA E PORTUGAL

Como viven
as
peiegi inaáóus
outros
pavos e
culturas?
Esa éa
pergunta
que quer
contestar o
ciclo de
exposicións
que se pode
ollar en
SANTIAGO.

Agora
tócalle aos
xudeus.

poeta e ensaista). Máis de
trinta obras, ademais de documentos, cartas e publicacións. Até o 16 de Outubro.

Combinan imaxes de edifíc ios e pezas reais pertencentes ·á Orde do Císter na
Galiza e Portugal. No Museu
de Pontevedra.

ARTE AFRICANA.
A TERCEIRA DIMENSIÓN

REBOIRAS
Exibe a sua obra na Sala de

Exposición de Caja.Madrid.
•MÚSICA

REAL FILHARMONIA
. DE GALICIA
Está, o Venres 1 de Outubro ás 21 h., no Auditório
do Lérez.

Redondeta
• EXPOSICIÓNS

XOSÉ FDEZ. CREsPO
Expón tallas en madeira na

Casa da Torre, até o 15 de
Outubro. Neste mesmo lugar, e até o 31 de Decembro, colga a sua pintura
Uxio Cabaleiro.

remos ver, no Centro Galego de Arte Contemporánea, as 35 obras do xa desaparecido Rafael Baixeras,
que pertenceu ao grupo
"Seis e carro" e, máis tarde,
ao movimento "Atlántica",
realizadas entre 1970 e
1988. Tamén neste centro
ternos as pinturas de Robert Mangold até o 12 de

Decembro. Por outra banda, e até o 31 de Outubro,
permanecerá exposta a obra
da australiana Tracey Moffatt neste me5mo lugar.

bedoras da tradición bizantina, maternidades sacralizadas
pala ornamentación e os
símboh... Até o 14 de Oitubro na galeriaJosé Lorenzo.

ANALEGIOO

TOMÁS BARROS

A tradición ~ a tranquilidade, a espiritualidade contida
na; rosta> dunhas virxes de-

Na Casa da Parra, mostra
antolóxica adicada á plástica de Tomás Barros (pintor,

No Pazo de Bendaña, sede
da Fundación GraneU, interesante exposición, anellada con máis de un cento de
pezas procedentes de nove
países da África Subsahariana. Ademais do grande valor antropolóxico, cada unha das pezas encerra a xustificación da sua existéncia.
A colección é propriedade
de Joaquín Yebra e cédea ao
museu durant~ tres meses
para a sua exibición. Ademais, neste mesmo centro,
podemos contemplar a colección Xogo de Suxeréncias,
GraneU e Arquitectura e tamén Os Libros de Artista,
con pezas de máis de setenta autores.
CAMIÑANTES

Depois de recorrer distintos

Xornada.s de BD de Ourense
Ribadeo
• EXPOSICIÓNS

Os 0Fícros
Na Casa de Cultura, mostra
de fotografias sobre Ofícios

tradicionais galegos.

Sanxenxo
• EXPOS~CIÓNS

XOÁN CERVIÑO
Ocupa, coas suas pinturas e
esculturas, a galeria Pilar
Parra, até o 30 de Outubro.

Santiago
• EXPOSICIÓN$

TREMA TERRA. ARTE
RITUAL AFROCUBANA

Os rituais das principais relixións: Vodu, Espiritismo,
Santeria, Regla, Conga e
Sociedade Secreta Abakuá
na igrexa de San Domingos
de Bonaval. Organizado pala Fundación GraneU, a partir do Luns 4 de Outubro.
CGAC
Até o 8 de Decembro pode-

c

NESCO MADRID.+

lugares do Estado, chega ao

Audit6rio de Galiza ista
mo tra que oferece un encontro coa história artística
máis recente. Con nomes
coma Xaime Quessada,.
Luís Seoane, Eugenio F.
Granell, Maria Blanchard,
F. lturrino, António Suárez, Juan Uslé, Ramiro
Tapia ou Esteban Vicente,
tamén hai esculturas coma
as de Leiro e Asorei, instalacións e monraxes de Moro, Paloma Navare ou M1
Xosé Díaz ou fotografías de
Xurxo Lobato.
As PEREGRINACIÓNS
XUDEAS
No Museu das Peregrinaeións, formada por imaxes
dos fotógrafos israelis Micha Bar-Am, Alex Levac.
Kobi Klamanovitch, Scholomo Taitz e Jonathan
T orgovnik recorre os carro
polos de atracción xudea:
as tumbas dos zaddikim
(homes santos) de Galilea,
o Hillula del Baba Sali de
Netivot, o Norte de África
e a tumba do rabino Nahmán en Tratslav (Ucraina). Até o 28 de Outubro.
SEGUNOO HÉVIA

1

A Festa Galega do Cómic
peitivamente, tamén no
médio de títulos procedenconta, coma sempre, cun
Museu Municipal.; as prantes de 29 países, os orixiamplo número de interechas de RAFA VAQUER,
nais do Fanzine da Xornasantes actividades. Empe<::riador de Johrmy_Roqueta
das e os da série Neve Nezando coas exposicións tesobre o que vai a rnostra,
gra, escolma de pranchas
rnos a adicada aos orixinais
configuran o T erritori Vada revista infantil Golfiño
do debuxante francés ' quer no l 2 anc4r da Casa
de Xerais, no claustro do
BouCK, no Mus~ Municida Xuvemude (C.d.X.); "FiLiceu Recreo, todo no Sapal, criador de Jerome
nal de milénio" chárnanlle
lón da C.d.X. Pero tamén
Moucherot e Grand Prix o
á mostra de orixinais dos
ternos o ciclo "CINEMA E
ano pasado en Anguleme;
mellares autores xoves de
BD" que se celebra no Saos deseños de Men in black
Portugal: Rui Ricardo, Eslón de Actos da Casa da
e Os vixilantes do Camiño
gar Acelerado, Paulo PatríCultura, e dentro del, o
de MIGUELANXO PRADO
cio, Mário Maura, José C.
Martes 5 ás 19 h., celebran
para Spielberg e TVG resFernandes, Joana Oliveira,
os 70 anos de Tintin .coa
Eduardo de :Portugal, Mar- . proxección das longametraxes Tintin no Templo
cos Fanajota; El Brito, Joao
Fazenda, o i;spañol Mauro
do Sol (Bélxica-Franza-SuíEntrialgo e o norteamerciaza, 1969) e o Mistério da
no J.M. McCarthy, no Salaranxas CJ:<.Uis (Franza-Eslón da .d.{(.; os traballos paña); ou o Mércores 6 ás
gañadores do CONCURSO
20,30 as curtametraxes de
DE MATOSINHOS'98 na
animación As aventuras
entrada da C.d.X.; as prande Pumby: Polo NoTt_e
chas orlxinais do XV CoN(España, 1998), Microfilmes (Espafia, 1999), doce
CVRSO GALEGO DE BD
con traballos de S. Sanmini-curtametraxes para
martin, David rubín, Emítv. de Cinemania; O Tei
lio Cendón, E.. Fonseca,
Quintín (Galiza, ( 1999);
Hugo Covelo, M. Cráneo,
Amor de MadTe (España,
1998); P (Galiza, 1999);
Marcos Beltrán, D. Roí, S.
Covelo, X.L. Hermo, Daou a celebración dos outros
niel Lomba, D. Blanco,
70 anos de POPEYE con
Roque Romero e Francisco
Bridge ahoy!, I wanna be
a Lifeguard ou Olive' s
Fresco na Sala de Exposición da C.d.X.; "O sorriso
sweepstake tiehet; e o Xoinformativo" de Kn<O DA
ves 7 ás 20,30 e 23 h. proSu.VA, Prémio Ourense/96
xección de Jesuita Joe
na libraria Eixo; EXPO·
(Canadá, 1990), prémio a
FANZINES/99, últimas namellar película sobre a navidades, perto de milleiro e
tureza en T enerife/92 e ba-

mozos de 13 a 18. Aceptaranse só
obras publicadas durante o periodo
1998-1999 e as candidaturas están
aberras 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 acompafiarse 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 editores no diploma de atribucións. A cirimónia de
entrega do prémío será durante a Feira do Libro Infantil de Bolonia (Itália)
no 200 l. Comisión Española da
UNESCO, Escala Diplomática, Paseo
de Juan XX!!! 5 Madrid 28040. Telf
(34-91) 533 96 39 / (34-91) 554 35
16; fax (34-91) 535 14 33; telex
49924; dirección telegráfica HIPAU-

seado no cómic homónimo
de Hugo Pratt. OSábado 2
a partir da 11 na C.d.X.,
presentación de Neve Negra, Trece, The art of
Gallego, Cretino, Curso
de Formación de Debuxantes de Animación, as
séries Love Gun e Los
Aguarones e visionado
das curtametraxes Micro•
filmes coa preséncia de
Sandra Uve e Pedro Calleja. Cita na Habana o
álbum de Fran Jaraba, preséntase o Luns 4 ás 18 h.
na libraria Eixo. A maldición dos Velasco cuarto
volume da série galega de
"Un mistério para Simón'',
de Fausto, Méndez e Malvar, preséntase o Xoves 7
ás 18 h. na Aula de Cultura
de Caixagalicia. A revista
mensal de Xerais Golfiño
preséntase o Venres 8 ás
12 h. no Salón Nobre do
Liceo Recreo. Iste mesmo
dia, na libraría Torga ás 18
fáise o própio ca n 2 2 de
Elipse. OSábado 9 a partir
das 11 na libraria Torga
presentación do fanzine
Cru (Portugal) por P. Arnaldo, E. de Portugal e Rui
Ricardo; charlas con RAFA .
V AQUER e ÁNGEL DE LA
CALLE. Coma sempre
Mercado no 12 andar da
C.d.X. Máis información
no 988 228 500. +

Mostra d acuarelas sobre
os "Camiños de Santiago"
na lgrexa da Universidade .
CAMIÑODE
SANTIAGO VIRTUAL
Unha nova forma de viaxar polo Camifio e polo
tempo sen ter que moverse
de San Martif'io Pínário.
Até o 31 de Decembro.

SANTIAGO
Asi se titula a mostra que
podemos contemplar, até o
31 de Decembro, no Pazo de
Xelmírez, Coléxio Fonseca e
San Paio de Antealtares. De
10 a 14 e de 16 a 19 horas.
MUSEU

oo Povo GALEGO
Ademais dos fundos habituais do centro, tamén podemos ollar a mostra adicada a Santiago e os camiños

de Santiago.
•MÚSICA

AUDITÓRIO DE ÜALIZA
Teresa Berganza e Cecilia
Lavilla dan un recital, o
Martes 5 ás 21 horas. Para
os Xoves días 7 e 14, a Real Filharmonia de Galicia,
. dirixida por Maximino Zu-

........................................................-.
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malave, dá sendos concertos con temas de Haydn,
Gaos, Ginastera, Beethoven, Kodaly e Dovorak.
•TEATRO

IV FESTIVAL
DE TITERES

ta n k h a mo n comociono u
ao mundo en 1922, a fascinación segue estando viva e pod é mo la satisfacer
na Sala T emática de Caixa
Vigo e Ourense .

P EPO H ERNANOO

Organizado polo colectiva
Barriga Verde, do Luns 4
ao Domingo 10 de Outubro.

Caiga os seus lenzos na galeria Ad-Hoc baixo o título
de "Lnterseccións" até o 13
de Outubro.

DoANTES

PÉREZ}OFRE

Cenificada por Teatro do
Aqui o 30, Xoves, no Tea-

A galería Abe! Lepina mostra as pinturas do madrileño Ignacio Pérez-Jofre baixo o título de Mirador. lnimigo da percura da coeréncia, da gravidade, da linguaxe enrebesada e a ironia, aposta por unha arte Ubre de todo co mpromiso
formal ou temático. Até o
Sábado 9 de Outubro.

t:ro

Principal.

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

Valga

P ICCASO, A LENDA
DUN SÉCULO

• EXPOSICIÓNS

Mostra fotográfica na Sala
de Exposicións do Cen tro
Cultural Caixavigo. Máis de
un cento longo de instantáneas tomadas polo fo tógrafo francés e amigo d o
pintor, André Vi llers. A
vida cotiá, a muller e os filios, o obradoiro cerámico
de Vallauris, Cannes, Niza ... Até o 10 de Outubro.

Os CAPrucHos
DEGOYA
Até o 13 de Outubro, estarán expostos na Casa da

Cukura.

A Rede

TAPIES
Unha colección de litografias e augafortes de Antoni
T ápies encón trase n a Sala
de Exposicións da Fundación
Caixagalicia, . onde poderemos contemplalas até o 31
de Outubro.

Ü UI A T ERRA

http://come.to/terra
G uia alternativa galega con aspectos d.e
interesés sobre activ idades no campo do
ecoloxismo. Con tnfo r:mación sobre
meio ambiente, alimentaci6~ natural,
medic in.a alternativa, ONG e a;te e

cúltura altetnatfvQS, •

RICARDO BARA
Vinte imaxes forman a mostra fotográfica titulada ''Xemaá El Fna 1418" sobre Marraquech que se encontra na

Sala dos Peiroos .

Xuuo YILLARINO
"O éxodo kosovar" tituta
Villarino as suas fotografias
expostas na sala Expovoz.

Vigo

FERNANDO MORALES

• EXPOSICIÓNS

Sargadelos, a mostra de pintura de Morales até o 15 de

TUTANKHAMON,
IMAXES DUN TESOURO
BAIXO O DESERTO

Outubro.

Podemos ollar, na galería

J. ÜRANGEL
\

Producida polo Museu
Egipci de Barcelona e a

Fundación Arqueolóxica
Colos, coa colaboración da
Unitlersidade de Oxford, o
Griffith Institute, o Ashmolean Museun de Oxford e o
Metropolitan de New York,
a mostra está orientada especialmente ao público familiar e escolar. O descubrimento da tumba de Tu-

A Sala de Arte de Caixavigo
serve de cenário para a mostra escultórica de GrangeL
Até o 14 de Ourubro.

BALEY
Ou Mª Isabel Pérez, que asi
se chama, mostra as suas
pinturas na Nova Sala de ··

Exposici6ns de Caixavigo,
até o 14 de Outubro.

•Unce a venda dunha casa de cantel(tallas M e XL); ingresa 1.200 pta. na
ria, amoblada, en Baltar (Ourense}, con
conta 2091 2300 41 3040130397 de
horta de 2.000 m2. Razón nos telf. 988
Caíxa Galicia e envíanos fotocópía do
resgardo , nome enderezo e talla ao
466 827, 988 409 211 e 988 302 404.
· "' ' ,. · ···· ' •· ""
-,-, • apdo. ir:idicado para as insígnias.
• Alugase piso en Marin, céntrico, totalmente novo , todo exterior. Telf 986
• Na Coruña, véndese Citroen AX,
703146 a calquer hora.
motor 1.400, 83.000 Km. Chamar ao
639 410 968, á noite a partir das 21 h.
• Véndese moto Vespa C-BF. 50.000
pta. Telf. 981 857 257.
•O N2 6 de Man esquerda, revista de
Esquerda Nacionalista - Mocidade,
acaba de sair cunha análise do funcio• Estou na procura de páxinas web
independentistas (galegas, catalanas,
namento interno de Galiza Nova; mesa
bascas ... ). Quen saiba o enderezo dalredonda coas persoas portavoces nagunha agradeceríalle que escrebira a
cionais de E.N.-M; entrevista a Vítor
profundo_kaos@mixmail.com.
Martins Cacharrón; artigas sobre Suárez
Picallo e Salvador Allende, etc. Envia
• Véndese bici de carreiras Ort>ea,
200 pta. en selos ao apdo. 384 - 15.780
en perfeito estado de conservación.
de Compostela e reábiralo na tua mora15.000 pta. Laura, telf. 981 577 074.
da, cu ben a meio do correo electrónico
www.angelfne.corTIJ'.ga!enmocidade.
• Rapaz con desbrozadora, oferécese
para limpeza de fincas e montes na
• Na Coruña, alúgase baixo na Avcomarca de Ferrol-Terra. Garanto seda. de Arteixo. Até 400 m2 • Facilidarieclade no traballo. André (Necia) Telf.
des. As persoas interesadas poden
981 347 060 ou 619 488 761.
chamar ao telf. 981 235 298.
• Oferécense Seiioras para servizo
no fogar. Garantida seriedade, responsabilidade e capacidade de traballo. A
meia xomada, por horas cu de mañá.
Tamén limpeza de oficinas. Na comaraca de Ferrol-Terra. Telf. 981 347 060
e 619 488 761 .
• Autoprodución, transformación e
venda de: vinhos e aguardentes medicinhais. Azeites e cremas para massagens. Cosmética terapéutica e natural.
Refrescos, zumes, vinhos, espumosos e
licores naturais. Apdo. 821 , 15789 Compo&ela Telf. 670 902 176 981 572 163.
Correo electrónico: heliofilas@jet.es. Weep: http//menbers.es.tripod.de/heliofilas
• Grande oferta de discos e casetes, anos 70 e 80. Prezos interesantes.
Chamar ao sr. Baños. 986 413 496.
• Perruqueria unisex da Coruña
precisa perruqueira para fins de semana que domine o corte masculino.
Telf.981122112 .
• Esquerda Nacionalista - Mocidade
pon á venda insignias en forma de
Estrela Vennena 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, melloraremos"

C ASA DAS AR.TES
A memória revelada, leva
por título a mostra fotográfica do Arquivo Pacheco
q ue pod ~ mos conte mplar

Viver mellor
Con t inua o ciclo de
conferéncias impartido
polos psicólogos Mário
Salvador Fernández e
Esther V iña G und in,
organizado pola Fundación Caixa Galicia, e
nas que se fa i unha reflexión sobre a adolescéncia, a necesidade
de desenrolo da petsaa
nesta etapa, a constr:ución da autoestima e o
estrés e forma de controlalo . Forma parte
dun ciclo multidisciplinar xunt'o cos que se
adicarán á Anoréxia e
á Bulímia e ao Parkison. O Luns 4 de Outubro en SANTIAGO
impartirase "Estrés
persoal e profísiopal:
como controlalo" ás
20 h. na Aula de Cultura. O mesmo dia pero
en ÜURENSE, "Construindo a autoestima,
un asunto familiar".
O Mércores 6 de Outubro, en FERROL, "O
estrés da muller". O
mesmo dia, na CORUÑA, "O papel dos novos avós". En vindeiras d a tas con t inuará
por c urras cidades. •

oC")

• Na rua o nº 19 de Mocidade, editado por Galiza Nova. Agora con novo formato de periódico e 24 páxinas.
Inclue trabal los sobre a história do
Dia da Pátria, o conflito de Timor, últimas eleicións , emprego femin ino,
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 receberás
a publicación .
• 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. Ekonomía 17, 4º iz. 48902 Barakaldo (Bizkaia). Un camiseta pon
Euskadi Independencia e a outra
Presoak kalera.

• Gozas lendo? gustache fafar 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 mellares para sairen publicadas
en formato dixital en Andel.
htpp://www.landelvirtual.com/foro/critico.htm ou ao apdo . 8029 dé Vigo .

• Véndese furgón autocaravana
con ducha, auga quente, neveira, calefacción , cociña e toldo. 5 prazas.
perfecto estado. Tfl. 981 213 803 ou
600 717 628.
• Rapaz de 25 anos, con gallas de
traballar en busca do primeiro emprego, oferécese como mozo, peón,
xornale iro, o calquer outro traballo
para Neda, Ferrol-Terra. André Telf.
981347060.

• A Asociación Máximo Gorki de Solidariedade entre os Pavos de Vigo in-

forma que a partir do 1 de Outubro
comeza o Curso de Xadrez para nenos e adultos impartidos polo mestre
internacional Daniel Rivera. Comezan
igualmente neste mes os cursos de
idioma ruso a todos o níveis e idades
impartidos pela 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 istó deben dirixirse a Xosé Manuel Barbosa. Máis información sobre
as activídades no tel 986 224 457 (de
17 a 20h.) ou en Marqués de Valadares 14, 1º, ofic. 5.

• Véndese colección de tomos, sen
estrenar, tebeos EL Guerreo del Antifaz e Roberto Alcazar e Pedrín.
Chamar ao tfl. 986 419 163.
• Cartóns ·telefónicos do Brasil (Estado de Goias), troco por cartóns de
España e Europa telf. -619 488 761 .
• Busco casa para comprar ou alugar na zona de Bueu perto d6 mar.
Tfl. 981 213 803.
• 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.

• Precísase ajuda económica urgente para evitar o cárcere a Manuel Zebral Lopez, desempregado,
condenado a pagar 60.000 pta. cu,
se insolvente, um dia de cárcere por

na Casa das Artes . Adem a is, neste mesmo lugar,
taménseencontran, aexposición do W Maratón fotográfico do concello, xunto
coa Colección Luís Torras
e a l.axeiro.

o

cada duas mil náo pagas , por defender os direitos sindicais e laborais
de reingresso em ASTANO de operários. Recava a solidariedade o Colectivo de Escedentes de Astano. conta
n2 2091 0239 37 30000 1944 4.

• Tradutora de alemán e inglés imparte clases a todos os níve is. Tfl.
656 574103.+
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F FAR SEL U c · R EH

AóPERA
DE A PATACÓN

E Q D N E

R I
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O N T

D X X D D T O C R A O S
Ou "As falcatruadas de
Mackie o Navallas", de R.
Vidal Bolaño, polo grupo
Porta Aberta no Centro
Cultural Caixavigo o Venres 1 ás 22,30 h.

LA VIDA ES SUEÑO
A de Calderón de la Barca, polo Teatro Corsario
no Audit6rio do Centro
Gutural Caixavigo o Sábado 2 ás 22,30 h . e o Domingo 3 ás 20,30.
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Unha dúcea de faros marítimos galegos.

SOLUCIONS

VUalha

P

AO CALPO ~E LETRAS

dese ollar no espácio artístito coñecido como La

Fábrica.

•TEATRO

Braga

LIGAZÓN E

• EXPOSICIÓNS

LA ROSA DE PAPEL

RICHARD LONG

O Sábado 2 serán representadas por Armar Teatro.

A galería Mario Sequeira
mostra as esculturas de Richard Long, adscrito á
"Land art".

Madrid

FRANCISCO LEIRO

• EXPOSICIÓNS

V ARI CARAMÉS
Nunha fita de vinte minu-

tos mostra o fotógrafo ferrolá-coruñés o traballo de
vinte anos por tras do obxe t ivo. Titúlase Audiovisual. Pala via do tren e pó-

O escultor galego instala as
suas esculturas na Galeria
dos C oimbras a té o 15 de
O utubro.t

1

•
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XosÉ A. GACIÑO

M

aquilada co~ente,
mente a sua mque,
dante imaxe de cau,
dillo feroz (xa non leva o
uniforme coa vampírica ca,
pa de cerimónias, non usa as
súas tenebrosas gafas de sol
e as canas branquexaron o
seu bigode fascista), Pino,
ch et poderia pasar por un·
venerábel avó que conta ba,
talliñas aos seus neto , se
non fose porque sabemos
que nesas batalliñas hai de,
masiado sangue ainda fre ,
co, como para manchar de
indignidade toda unha tran,
sición política (En E paña
consideramos que sangue
da guerra e da represión xa
enxoitara, como se todo fo,
se unha imples cuestión de
tempo. Pero e ta é outra
história) .

Esta vendima promete dar unha colleita abondosa que,-como sinala o tomo A viáe e o viño, depende non só do clima e dos abonos senón do acción humana.

A.N.T.

ANosa Terra adica un tom~ da en~iclopédia temática ilustrada aAvide eoviña

Acultura.dunficl taza de viño
'-o-

de Fleming "é a penicilina a que
cura aos h1:1manos pero o viños
Douscentos millóns de quilos
o que os fai f~lices". Pero tamén
voltan estas páxinas a Hipócrade uvas son producidas cada
tes cando xa afirmaba que "o viano na Galiza e da produción
de viño saen uns rendemen- . ·
ño é cousa maravillosamente
tos de 17 mil millóns de pese- apropiada ao home se, na saútas. Seo embargo, .só hai un
de, se adminsitra con tino e xusta medida". De calquer maneira
centro na Galiza, A Granxa en
Ponteareas; qúe imparte a ese .sen afondar nos alarmismo,
pecialidade Elaboración de
-xa di o refrán que "o que con vi- ño se deita con gañas de auga
viñas· e outras bebidas. Ao
se levanta"- a cultura do viño floredor do viño, "existe ademais
toda unha cultura que no-n se
rece nesta enciclopédia, onde se
sinte desprazada ainda que a nos lembran as multiples festas
produción se industrialice.
ao redor deste líquido, as citas
En A Vide e o viño, segundo
en Cambados, coa celebración
do albariño na primeira fin de setomo da enciclopédia ilustrada de A Nosa Terra, qu~rese
mana ·de Agosto, pero tamén en
divulgar a parte máis tradiBarrantes, no Barco ou en Leiro,
cional do proceso de elabobeiro xa viaxaba a Inglaterra no
onde este mes se celebra a fesrar viño sen esquecer todos
ta da vendima. E para Abril a do
seculo XVI e é a variedade para
a cal se destinan máis uvas, doos elementos culturais que
Ribeiro que deixará paso á celerodean esta·tarefa.
ce millóns de quilos.
bración en Amandi e en Salvaterra, e.o viño do Condado.
Mália que as botellas de a vinte
A Vide e o Viño forma parte do
pesos de ribeiro povoan os suDe como medra a vide
proxecto de enciclopédia temápermercados, os caldos do país
tica de A Nosa Terra e está dirirespostan á diversidade e á alta
xido a un público xuvenil ainda
Na colleita deste ano, os producalidade das uvas que ocupan
tores cumpriron aquilo de "aboque pode ser de utilidade para
trinta mil hectáreas na Galiza.
calquera a quen, gastando do
na forte, poda corto e ara fonPódense atapar botellas gaviño, non sabe moito da cultura
do, xa verás como tes pan e vilegas nas tendas de Bonn, Lonño de abando". As condicións
que o rodea. Co libro realizado
dres, Zurick, México, New York
metereoloxicas presáxian unha
por Adela Leiro, Mon Daporta,
ou Helsinki. O albariño non deiHernando Martínez, Manuel
colleita abondosa en cantidade
xa de ser un branco con éxito, "o
e calidade, especialmente nalNúñez e Xoán A. Maceira, un
de maior importáncia das Rias
non poderá aleccionar aos · gunhas zonas. Están esperanBaixas", para o cal se cultivan
gourmets, pero si aprender undo os vendimadores que a uva
só no Salnés seis millóns de quiha chea de elementos culturais
colla algo máis de sucre, alcool,
los de uvas. O mencia da Ribeique están tras o cultivo da vide.
pero os ácios están a piques de
ra Sacra tamén se cotiza a máis
ser cortados. Segundo nos conde mil pesetas a botella, é un viDunha banda, o libro recolle a tan as paxinas de A Vide e o
ño que gaña adeptos colleita
parte máis amábel do viño,
Viño, "Galiza é un extraordinátras colleita. Pola sua parte, o riaquela que se resumia na frase
rio xardin de variedades da vide
A. ESTÉVEZ .

no que se poden atopar máis
de duascentas, das que unhas
oitenta son autoctonas".
Sexan parras, cepas baixas ou
arxóns, as vides requiren a atención de quen as cultiva. Non só a
excesiva choiva ou a falla de sol
no momento adecuado son inimigos da uva, tamén as pragas.
Uns pontos nas follas da vide
poden significar que por ali anda
a filoxera, un insecto que ataca
ás raices da planta. Segundo
nos ensina A vide o e o viño, un
material orientado para as aulas,
"todo o sistema tradicional de reprodución das vides viuse trastocado pola aparición da filoxera".
Fungos da podrémia, mildeu, escoriose, oidio ... son nomes dalguns doutros inimigos da uva
Tras a vendima, hai que seguir
cos coidados. na elaboración do
viño, pode sair avinagrado ou
gaseado, por acumular moito
.dioxido de carbono na fermentación. Se todo sae ben, é entono
momento de lucirse na cata despois de leras páxinas desta enciclopédia. Primeiro, cheiralo, e
despois aspirando unha pequena cantidade de viño que ten
que pasear polas papilas gustativas da boca. Logo, todo é saber
se está rico ou non. Se ainda
non se cata, cabe actuar como o
taberneiro e o borrachón que debuxara Castelao. "Que che parece o meu viño?", perguntoulle o
primeiro. A resposta do cliente
foi "Ee .. por onde vai molla, ecomo refrescar, refresca". +

Parece que ese uposto vello
amábel está pasando por un,
ha situación angustiosa, á
espera da resolución sobre a
sua extradición a España,
unha angústia bastante me,
nos xustificada que a das ví,
timas do terror pinochetista
submetidos no seu día a cár,
ceres, tortura e mortes. Na,
da que ver co apacíbel arres,
to domiciliário do ditador
nunha espaciosa mansión
londinense. Píntannos a un
octoxenário aqueixado de
várias doenzas, mesmo a pi,
ques de morrer lonxe da sua
pátria, pero pretenden facer,
nos esquecer que inmolou as
vidas de rnilleiros de cicla,
dáns que non compartían a
sua visión particular e patri,
monial da pátria.
Outros anciáns non meno
respeitábeis, pero desde logo
nada amábeis, corno Fr ga e
Cela, preferirfan que n n e
andase remexendo na merda
histórica, quizai pen ando
que sempre lle p de l ¡,
car algo (o prémio Nobel di,
indiferente, qu n n
rv
para nada), per
m mórl
solidária dos oprimid s de
todo o mundo sab rá val rar
este intento d xu tiza uni,
versal contra un tiran
da que quede
intento.+

V OLVER AO REGO

U

n miniño de 2 anos
morre en Vigo, despois
dun escuro episódio
con indícios de maos tratos.
En poucas horas, sen mediar
nengun tipo de dilixéncia xu,
dicial, a condena está ditada e
uns centos de persoas rentan
cuase linchar a un dos impli,
cadas, cando se vai facer unha
reconstrución dos feítos. A
notícia abre telexomais no Es,
tado, enche rádios e páxinas
dos xomais. Ao dia seguinte
trasacordo a médias: non todo
· está tan claro, .. . Negar a posi,
bilidade de defensa é negar o
estado de direito, alimentalo
desde os rnédios unha irres,
ponsabilidade inadmisíbel. +

