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Colmeiro, as cores do país
No tempo que lle tocou viver a Manuel Colmeiro Guimeraes quedan concentradas boa parte das luces e as sombras que Galiza coñeceu ne'ste século XX. Aquel neno labrego de San Fiz de Margaride
entortou as cores da sua pintura ao curso real do pafs. E fíx o á par
dos homes daquel galeguismo que ilusionou aló polos an s trinta.
Foi quen de non desviarse do camiño. De non dar as reviravolta
que a arte máis usureira traduce no esquecimento do própri . Can o
en 1939 o mellor da nosa cultura, da nosa arte coñece o camiño do
exílio ali estaba Manuel Colmeiro na denúncia do terror. Non epaventou nunca o pasado nen aquelas realidades que lle deron a c mpaña de Castelao e Luís Seoane. Homes que, com el, ouber n
perpetuar no exílio a memória dunha terra que habia de sofrer a
máis longa das sua penúrias baixo o franquismo. Coa pintura, coa
rexa imaxe que transmitíu a calquer que a el se achegara, Colm ir
debuxaba os fios máis nobres que nos enlazan co mellor .da n sa tradición. Por el qu~ coñeceu as vangardas ... E sempre calmo, fidel. •

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

Mant1d mvas
Q l fü ME QL'ERES,

, \IAMOR?. ;
\

ga

¡!

\,

:¡

:

¡

.

.

Os sindicatos
voltarán a se
manifestar
contra Diz
Guedes
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Recórtase ogasto público na Galiza cando os presupostos aumentan un 4, 7%

Os Ormmentos do Estado
para o 2000 consolidan a discriminaCión
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s deputados do BNG no CorigreHai aspectos 'que sinalan que o
so, Francisco Rodríguez e Guimodelo de orzamentos tende a
llerme Vázquez situan en dous
primar aos grupos máis favoreplanos as suas críticas aos Orzacidos. Unha destas notas re. fí rese ao sistema
mentos Xerais do
Estado para o
fiscal, xa que a
ano 2000. Asi, pa- 1
cada os imposra Vázquez funtes indfreitos tedamentalmente
ñ en máis peso
. "os presupostos
-hoxe son a prin~
son socialmente
cipal fonte de inano . 'greso
regresivos para do Estaas capas menos
do- que os direifavorecidas e incitos. Oeste xeito,
den nunha man<ia capacidade renación de Galiza,
d i s tribu ti va de
marxinación .que
imp.osicións dixa ten carácter
reitas como o
G.
V
ÁZOUEZ
.(BNG)
estrutural". "Non é
IRPF ou o imcasualidade, propesto de sociedúcese ano tras
dades sofre unha
ano dentro dunha
merma en favor
perspectiva que situa á Galiza code impostes como o IVE, que
mo fornecedora de matérias prison iguais para todos, con inmas e man de obra barata, é didependéncia da capacidade
cer, emigración'', endadiu Guillaradquisitiva e o nível de recurme Vázquez. 1 \
sos dos cidadáns.

Non écasualidade,
prodúcese
tras ano, é Linha
discriminaciqn
·estrutu ral',
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Os nacionalistas observan tamén
"unha obsesión do Governo na
redución do_deficit público en función dos acordes de Maastrichf'.
Asi, o exceso de ingresos previstos polo Estado vai servir para reducir o déficit "mália a delicada situación social de moitos sectores", denúncia o deputado Francisco Rodríguez .

tar o Governo polos impostes indireitos en lugar dos direitos, calquer situación de crise e por tanto
calquer regresión na economía
provoca unha diminución dos ingresos públicos.

Orzamentos eleitoralistas
Despois de acusar a CiU de
- ele~toralismo pór anunciar unha
suba das pensións máis baixas
en Catalunya xusto antes da
campaña das eleicións ·autonómicas, o Governo central vén de
introducir unha paga compensatória a pensionistas. que estes
cobrarán xusto durante a campaña eleitoral para a renovación
do Congreso e o Senado . .

Contodo, o Governo fixo fincapé
no aumento dos gastos sociais
· contemplado nos orzamentos do
ano vindeiro. A isto, Francisco Rodríguez resposta que é un anúncio
propagandístico. "O incremento só
sedánocapítulodo·sectoreducativo -dixd--, no resto é a partida
que menos medra e faino menos
que o incremento de ingresos e do
Produto Interior Bruto".

Porén, non todas as novidades
son eleitoralistas. Os funcionários
só terán unha suba do 2%, incre-·
rmento que non vai cubrir a conxelación destes anos. A política a

Un dos modelos que consolidan
os orzamentos para o ano 2000 é
o relativo ao peso que terá a economia no sistema fiscal. Ao apos....
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Vén da páxina anterior

respeito da Administración pública
revela en xeral un modelo que
afonda no recorte do aspecto social, xa que os presupostos pretenden non cubrir algunhas prazas vacantes por xubilacións. E
mentres se produce unha rebaixa
nas cotizacións dos empresários á
Seguridade Social, os autónomos
terán que aportar un 2, 1% máis.
Se estes presupostos supoñen un
incremento nos gastos do Estado,
non sempre son favorecedores para Galiza. Un exemplo é o importante aumento que vai rexistar o financiamento dos municipios maiores de meio millón de habitantes,
incremento do que non se vai beneficiar nengunha cidade galega,
xa que nengunha ten semellante
populación. Por outra banda, a Lei
de Acompañamento dos Orzamentos Introduce a posibilidade de
impor peaxe nas autovías.
O Govemo realizou uns orzamentos que inciden no eleitoralismo
que é perceptíbel nas grandes
obras presupostadas. Pero este
eleitoralismo sitúase no centro e
levante peninsular, zona á que están destinadas as partidas máis
relevantes. O ferrocarril constitue
un exemplo notábel. Sobre este
aspecto ironiza o deputado do
BNG por Pontevedra no Congreso, G1¿illerme Vázquez, quen di
que "Fraga afirmou que esta ia ser
a lexislatura do ferrocarril, e é lexislatura que vai enterrar o ferrocarril galega". O Parlamento de
Galiza no seu día aprobara un documento sobre as necesidades ferroviárias no país que quedou en
nada pero que posteriormente traduciuse nun convénio plurianuaJ
de trinta mil millóns que está a ser
incumprido. Se no acorde no ano
1999 figuraba un investimento de
6.500 millóns de pesetas, na realidade só se presupostaron 5.760
millóns. E se para o ano 2000 o
investimento acordado era de
7.300 millóns, nos orzamentos só
figura unh partida de 3.154 millóns. Na programación plurianual
dos orzamentos, que é unha estimación de presupostos a vários
anos vista, tamén hai recortes importantes sobre o convénio, do
que de cumprirse só se executaria
un gasto de 17.000 míllóns.

Galiz:a forado
Plano de lnfraestruturas
Pero ademais, dos 245.000 millPasa á páxina eguinte
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Aumentan os·presupostos do Estado
pero diminuen as partidas-destinadas á Galiza
No ano 2000 o Estado ten un
Orzamento global de 32,68 billóns de pesetas, o que supón
un incremento do 4,7% con
respeito ao exercício denanterior. Pa~ellamente, o investimento que recebirá o naso
país en infraestruturas de ministérios como o de Fomento
coñecerán un sério recorte1
que neste último caso chega
a ser dun 22%.
En termos xerais, hai unha red u ci ón do 3,3% en investimento real. Esta redución, sumada ao feito de que os Orzamentos do Estado aumentan
un 4,7% debuxa un panorama
no que o gasto do Estado na
Galiza coñece un recorte
comparativamente
ainda
maior.
Pero ademais, no conxunto
do Estado, o Ministério de
Fomento aumenta os seus investimentos nun 45%, frente
á redución do 22% que se
produce no noso país. Os
medres máis espectaculares
danse en Madrid e Catalunya, que rexistan un aumento
dos gastos de Fomento que
son do 229% e do 40% respeitivamente con relación ao
ano anterior , exercício no
que xa se primara a estas comunidades.
Tamén no investimento por
habitante Galiza sae mal parada. O noso país recebe
28.529 pesetas por persoa,
superando tan- só ao País
Basca , Nafarroa, Valéncia,
Andalucía e llles Balears .
Cómpre ter en canta que tan- ·
to o País Basca como Nafarroa teñen un réxime foral
especial e unha capacidade
de financiamento próprio. No
que atinxe a Andalucia e Balears, ambas comunidades
son superadas pola Galiza
en só mil pesetas por habitante.
Con respeito ao resto das dezasete comunidades autónomas do Estado, as diferéncias

As infraestrvturas son as máis castigadas por uns· ~supostos restritiVos pora Galiza.

de investimento por habitante
son de seis mil pesetas máis
por. habitante no caso da autonomía que está por riba, Cataluña, con 34.925 pesetas
por persoa, ou o de Aragón,
con 122.829 pesetas por habitante. Contado, compre ter en
canta que nesa comunidade o
Estado realiza un estarzo investidor moi elevado a canta
da construción do tren de alta
velocidade entre Catalunya· e
Madrid.

Redución do
42,89% no ferrocarril
Sen embargo, o ferrocarril galega non coñece o aumento
de orzamento público r xa que
no ano vindeiro a rede dos
camiños de ferro vai ter unha
redución de gasto do 42,89%.
Tamén hai unha rebaixa para
as estradas que será do
25,86%. lsto significa que, en

conxunto, o investimento en
infraestruturas redúcese nun
6 ,05% na Galiza, cando no
conxunt6 do Estado no mesmo
capítulo aumenta
un 7,7%.

A.N.T.

Cantábria, Valéncia, Múrcia,
Canárias, Anaalucia, CastelaLeón e Castela-A-Mancha,
onde o aumento dos seus
fundos
de
.compensación
é do 2%.

O in~estim~nto

en infraestruturas
redúcese nun
6,05°/o na Galiza,
cando no Estado
aumentaun 7,7°/o

Pero tampouco
hai un resarcimento através
doutras vias, como poderia ser o
Fundo de Compensación lntert~rritorial, xa que
a cuantía que o
Estado destina á
Galiza é a que
menos medra no
Estado xunto con
Estremadura -xa que ambas aumentan só nun
1,9%-, quedando por debaixo
de autonomías como Astúrias, onde medra un 2,2% ou

En todo caso, o
incremento do
Fundo de Compensación está
moi lonxe do incremento dos
Orzamentos,
ql)e no conxunto é do 4,7%.
Con este panorama, . Galfza
non só perde
peso na distribución de recursos no marco do Estado, senón que ve reducido o seu saldo presupostário con respeito a Europa.+

Fraga, delegado do Governo
O que non está nos orzamentos non existe, por moita
propaganda que se gaste e moita campaña
maqueadora da realidade que se poña en marcha. Os
convénios firmados cos ministros nas rázzias do
Presidente Fraga a Madrid; os acordes inconcretos
acadados e vendidos coma grandes logros do PPdG;
os compromisos plurianuais ces que setenta tapar a
.boca ás reivindicacións da oposición e dos colectivos
cidadáns; os dócumentos asinados e apresentados
ante a prensa como a capacidade política de Fraga
ente o governo amigo, só son lume de viqueira se os
Orzamentos Xerais do Estado non os recollen.
·E non. Un ano máis, os presupostos estatais son
discriminatórios con Galiza. Así o analisou o BNG, así o explicou o PSOE e a grande patronal galega e, até o
próprio Fraga lribarne non tivo máis remédio que ,
recoñecer que son "manifestamente millorábeis". E
unha realidade, como en anos anteriores, imposíbel de
acochar con xogos diálecticos ou con propaganda.
·
Sobarda o plano da Galiza virtual na que nos ten ·
instaladado Fraga e os médios submisqs e sometidos.
Pero o PP, na vez de procurar o consenso político e
social para tratar de milloral.os no posíbel, négase a
debatilos tan sequera no Parlamento, ninguneando

máis unha vez a esta institución. Tan grave coma esta
práctica é a disculpa da que botou man o voceiro
popular e conselleiro Xaime Pita: "Fraga ainda non foi
a Madrid a falar con Aznar".
Nestas verbas resúmese todo o cerne da política do
PPdG. A Comunidade Autónoma Galega non negócia
con anterioridade co Estado os orzamentos anuais,
mália a sintonía .existente entre ambos ·governos.
Fraga non defende os intereses de Galiza. Para el hai
uns intereses supremos que son os do Estado e,
seguindo esta máxima, fai deixación das suas funcións
como presidente galega. Fraga non chega a ter a
atitude de calquer alcalde ante o governo autonómico
ou central. Agarda que os grande proxectos. estatais,
nos que nunca aparece Galiza, se doten
económicamente para despois reclamar as migallas.
Xa non é que Fraga non teña capacidade de presión
ante Madrid. Que o do Governo amigo ·sexa un canto
de brincadeira. Que Arias Salgado e Rato non lle
fagan caso. Que os ministros, seica galegas, Rajoy e
Romay non deixen ouvir a sua voz e facer pesar a sua
preséncia no Consello de Ministros ... E que na sua
concepción política non entra unha atitude
reivi~dicativa fronte a Madrid. Posicionamento que non

·ten nada que ver co que empregan bascas e cataláns,
que nunca publicitan os acordes ou os convénios, pero
as suas demandas aparecen ano a ano consignadas
nos Presupostos Xerais do Estado. Unha causa é
governar e outra ser delegado do governo.
Agora entramos na segunda fase. Fraga pedíralle
unha entrevista a Aznar, visitará a non se sabe cantos
ministros en média mañán con carpetas xa
amarelecidas de tanto viaxar a Madrid con proxectos
futuríbeis, resesos e inconclusos. Despois venderanos
con grandes titulares que, grácias á mediación persoal
de Fraga, ao seu poder político e ao seu ascendente
en Mao~id, se correxiron certas partidas
orzamentárias. Galiza xa non vai ser discriminada,
máis unha vez, grácias a Fraga, senón que vai sair
gañando en relación a calquera outra comunidade. E o
tren, o de alta velocidade e o interior, a autovia de
Pedrafita, e a autopista a Ourense, e a
Transcantábrica, e o cinto de Vigo, e o saneamento
das rias, e as dotacións de xulgados, e o apoio a
Compostela 2000, e as milloras sociais ... Esa é outra
realidade, Fraga só governa na realidade virtual. A
case totalidade dos·médios de comunicación danlle a
razón. Quen se vai atrever a afirmar o contrário? +
ANOSA TERRA
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Vén da páxina anterior
lóns de pesetas previ~tos

para o
Plano Xestor de lnfraestruturas
do Estado Galiza non recebe
nun unha peseta. E no que atinxe ao AVE, para o noso país non
hai previsión. lsto leva a Guillerme Vázquez a dicer que "Guiña
ou soña ou trata de enganar", en
referéncia á afirmación do conselleiro de Política Territorial de
que no ano 2007 Galiza terá a
alta velocidade ferroviária. '
Güillerme Vázquez realizou unha
descripción pormenorizada dos
presupostos en relación co gasto
destinado ao país. Segundo o deputado, dun. exame dos mesmos
despréndase que "son insolidá-·
rios e marxinadores". Oeste xeito,
Vázquez enum-era algunhas discriminacións nas que incorren estes orzamentos. "Os partos galegas son os máis rendíbeis do Estado, pero só receben 4.975 millóns dun total 79.000 millóns para
todo o Estado", di. Cos aeroportos sucede algo seme!lante, xa
que hai un orzamento previsto
para o conxunto do Estado de
154.000 millóns de pesetas, pero
deles só 2. 700 millóns están destinados aos aeródromos galegas.
Examinando o proxecto governamental, tamén se constata que as
autovias á Meseta tampouco estarán para o ano 2000, que non hai
cartas destinados á Autoestrada
do Cantábrico nen á de Compostela a Dozón, contra as afirmacións da Xunta. Para o que hai
cartas é para algunhas circunvalacións, ainda que os presupostos
destinados a estas obras son ben
cativos. Un exemplo represéntao
o segundo cinto de circunvalación
de Vigo, que no ano 2000 terá unha partida de 918 millóns de pesetas. O investimento máis alto para
esta obra, segundo o plano plurianual, está previsto para o último
ano de duración das obras, en teoria o 2003.

1

Mália
a situación social
o aumento
dos ingresos
vai server
para reducir
o gasto',
F.

RODRÍGUEZ

(BNG)

Meio Ambiente .
ministério máis investidor
O Ministério de Meio Ambiente é
o que dedica unha parte máis alta do seu orzamento a partidas
para o naso país. Ainda que os
_deputados do BNG califican como "caramelo" este investimento,
en realidade, os cartos destinados ao noso país por parte de
Meio Ambiente non ·son tan avultados. Por exemplo, dentro dos
17.774 millóns previstos para o
saneamento e depuracion da Ga·liza, dentro do plano plurianual de
1999 ao 2003, ao ano 2000 só
corresponden 913 millóns, quedando os cartas restantes para
actuacións posteriores. Igual
acontece cos 9.117 millóns para
a rexeneración de praias, xa que
só hai dez millóns para o áno
2000 e o forte da obra adías.e en
teoría até os anos 2002 e 2003. +
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Anúncian ·que apresentarán emendas evotarán ·as que apresente oP-P esexan positivas para Gal iza

.Os nacionalistas critican a deixación de funcións de Fraga
Despois de coñecerse o proxecexiste un Governo galega?". O
to de lei de Orzamentos Xerais
submetimento de Fraga aos des í g nios de Madrid contrasta
do Estado para o ano 2000, o
presidente Manuel· Fraga anunademais non só coa postura ·
ciou que iria a Madrid a emendaactiva de Pujol, senón coa que
los. Non precisou se se trata de
manteñen pr~sidentes como o
introducir emendas parciais sodas lllas Canárias ou governos
bre partidas conde Comunidades
cretas -opción
_
autónomas que
non son nacións,
que unicamente
pero que acoden
corresponde aos
.
deputados e sea Madrid antes
nadores- ou se
de que os presupola contra pensa
postos sexan renegociar un cámd a ct ad os para
bio na filosofia
que incluan pardos orzamentos,
tidas para esas
aindá que neste
G. VÁZQUEZ (BNG) rexións .
caso seria preciso
que o Governo
Fracasos
central redactase
das
un novo proxecto
negociacións
ou que reformase
de Fraga
profundamente o
actual. Os depuSobre o anúncio
de Fraga de ir a
tados nacionalisMadrid, o depu- .
tas non dan créditado Guillerme
. to a esta posibilidade e anúncian
..
Vázquez pédelle
que "se fai o mesmo que o ano
que eles apresentaran emendas
pasadQ, que quede aqui e afoe adiantaron que votarán as que
"apresenten os populares se· esrre os cartas aos contribuintes",
tas son positivas para Gal iza".
en referéncia ao nulo resultado
que tiveron as suas xestións
diante do Governo central canPero para os deputados do Bloque, hai unha cuestión de filosodo os presupostos de 1999. En
realidade, os éxitos de Fraga
fia de fundo na élaboraciófl dos
nas suas negociacións co Estapresupostos do Estado e, mentres o presidente da Generalitat,
do para acadar financiamento
para as infraestruturas básicas Jordi-Pujol, acude a Madrid a
negociar o seu contido durante
de cote non son máis que fraFrancisco Rodríguez: e Guillerme Váz:quez: cOinciden en reclamar a Fraga unha postu·
ra activa na defensa dos intereses do país.
XAN CARBAUA
o proceso e redacción, o presicasos. Un exemplo é o convédente galega deixa nas mans do
nio de actuacións ferroviárias
asinado co Ministério de Fo- . gunhas partidas orzamentárias
Governo central a elaboración
xación de funcións do presidendos orzamentos pola considera- · mento, que foi incumprido deste Fraga ou no seu sometimendestinadas á Galiza, que unha
ción de "rexión" que dentro do
de o primeiro ano e que, segunto a Madrid por razóns dun filovez aprobados os Orzamentos
Estado outorga a ~aliza.
do a programación plurianual, o
sofia política que considera a
non se inve~tiron no noso país
seu cumprimento á conclusión
Galiza u,nha parte máis de Ese houbo unha modificación da
"Hai unha deixación de fundese periodo será do cincuenta
paña. "E necesário que o napartida para outros destinos.
cións por parte .de Fraga", di o
por cento c:f.p pactado inicialcionalismo teña peso político
mente. lsto se non sucede o
deputado Guillerme Vázquez,
para conquerir algo máis para o
Pero para os nacionalistas, o
mesmo que aconteceu con alquen se pergunta se "realmente
problema non só radica na deipaís", di Guillarme Vázquez. •

IRealmente
existe
un-Governo
galega?',

As centrais tamén denúncian orecorte no gasto social

Empresários e sindicatos
coinciden.en criticar o proxecto do Governo central
O proxecto de leí de Orzamentos Xerais do Estado para o
ano 2000 achou unha resposta
unánime por parte de todos os
sectores sociais, incluindo un
que a priori está
f!láis próximo do
Executivo auJo- 1
nómico, como é
a Confederación
de Empresários
de Galiza, que
preside Antóni~
Ramilo.

Sobre os camiños de ferro, Ramilo indicou a necesidade de levara cabo o anunciado -pero
ignorado nos orzamentos- proxecto de criazón dun verdadeiro
corredor ferroviário de Ferrol a
Por.to. Os investímentas ferroviários son esen-.
ciais para António Ramilo, por
isa reclamou un- ·
ha aposta polo
ferrocarril. Neste
Ramilo pediu "unsentido, advertiu
ha modificación
que permanecesubstancial dos
rá vixilaríte para
investimentos preque s~ cumpra o
A. Ramilo· (CEG)
vistos" e trazou as
compromiso de
liñas do que para
tace~· chegar no
el debe marcar a
2006 o tren de almodificación dos
ta velocidade ao
Orzamentos. Senos o país.· Congundo o presidentodo, xa se sabe
te dos empresá-'
.que este comprorios galegos, hai que facer a Aumiso .é incumpríbel porque non
toestrada do Cantábrico e a de
hai dotación orzamentária para
Compostela a Dozón e haber
o mesmo nen na programación
unha aposta pplo ferFo~rril.
pluriao~S!J ª¡~ R1~~. ~q~., ~'i. · ;i

Insistiremos
en que o
Ministério de
Fomento
respeite o naso
direito',

Ademais de exixir a modificación dos investimentos previstos, o presidente dos empresários acusou ao Governo
central de incorrer en "deixazón" con respeito á Galiza, cir-cunstáncia que Ramilo considera que "non podemos admi_tir". Oeste xeito, anunciou que
"seguiremos insistindo até que
o Ministério de Fomento sexa
quen de ouvir a nasa voz e
respeitar o noso direito".
.Sen embargo, António Ramilo
non crlticou a 'deixadez manife_stada polo presidente da
Xunta no que at¡nxe á reciamación de investimentos e á
negociación con Madrid antes
da redacción do proxecto de
lei. dos Orzamentos, negociación que non se produciu
no caso· gé!lego, pero si noutros como o catalán ou o canário.

Os sindicatos en contra
:r~~ ~?.· ~1 ~_gJ ~r~~!~ ~~.fd$ ~A¡tt1~pj~

Ramilo producíanse a última
hora, unha vez c:iesgranado o
contido dos orzamentos -en
concreto a crítica produciuse o
Luns catro de Outubro-, os
sindicatos representativos no
noso país adiantaranse unha
·semana aos empresários, ainda que en liñas xerais coincidiron nas críticas que despois
manifestou a patronal no re ferente á marxinación que padece o noso país no que atinxe aos investimentos nas infraéstruturas .
Porén, as tres centrais obreiras
do noso país, CIG, CCOO e
UGT, foron máis ató que a patronal nas suas críticas e tamén puxeron o acento no plano social, sinalando que se
produce un recorte global no
gasto social e na redistribución
da renda, que nestes ·orzamentos ten un carácter regresivo
ao beneficiar aos sectores
máis favorecidos da sociedade
en lugar de estar rexidos polo
criteiro da solidarieoade. •
r f ~ ·.¡. ..; ,., 1 ·. · ii ·u 1 v. ·_¡ 1t>f
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Beiras solicita a excedéncia no ensino
Xosé Manuel Beiras, catedrático de Estructura Económica
na Univers·idade de Compostela, vén de pedir a excedéncia o resto da lexislatura para intensificar o seu traballo
con vistas a conseguir grupo parlamentario en Madrid e a
presidéncia da Xunta. Segundo o BNG, foi unha decisión
"moi difícil e doorosa, porque gasta moito do ensino e nunca quixo ser un político profisional, pero é necesária pelas
crecentes responsabilidades do BNG
a sua persoa".+ ·

5

e

AXunta nega
ás universidades o financiamento necesário
A Xunta aceitou a reclamación das universidades dun
plano de financiamento plurianual que evite depender
cada ano das axudas autonómicas, pero negou a
cantidade demandada por este usando como argumento
a redución do alunado. De todos xeitos, os reitores non
amosaron unha postura idéntica. Mentres o da Coruña,
Xosé Luis Meilán Gil, era o máis comprensivo, 9 de
Compostela, Dario Villanueva queixábase da falta de
recursos, e o de Vigo, Domingos Docampo amasaba
claramente o seu disguto e denunciaba o incumprimento
dos compromisos de Fraga.•

Camilo Nogueira
o deputado máis activo en Bruxelas
O 14 de Febreiro de 1998, vinte mil persoos reclamaron a redución da violéncia policial.

A.N.T.

Os sindicatos de clase elabregos
convoc~ron unha manifestación aprol das liberdades

Prepárase unha nova
·protesta contra Diz Guedes
-0- CÉSAR LORENZO GIL

A un ano e oito meses da última· prot~sta contra a política
represiva do Delegado do Governo Central e·n Galiza, Xoán
Miguel Diz Guedes, as centrais
sindicais Comisións Obreiras,
UXT, CIG, SLG e Unións Agrárias convocaron para o próximo 30 de Outubro na Coruña
unha manifestación en defensa
das líberdades fundamentais.
Con esta nova mobilización,
os representantes dos traballadores queren chamar a atención sobre o clima de terror
que impón Diz Guedes en todos os actos de reivindicación.

a máis de 20.000 persoas en
Compostela o 14 de Febreiro de
1998, a primeira grande mobilización en contra dos abusos policiais e da política global seguida por Diz Guedes, que "quería
obter o siléncio dos cidadáns á
forza, para gañar o ditado que di
que o que cala, outorga". Naquela protesta participaron , xuntos,
representantes de todo o espectro político coa única auséncia
do Partido Popular.

A manifestación de Febreiro foi
unha das máis multitudinárias
que se fixeron na capital galega.
A sua cabeza estiveron os líderes
políticos do BNG,
PSdeG e EG, os
O obxectivo máis importante da
sindicalistas e os
manifestación que percorrerá as
responsábeis de
inmediacións da Delegación do
diversos colectiGoverno Central en Galiz.a é
vos artísticos, culconseguir que "se renúncie ao
turais e estudanemprego das forzas policiais cotis. O comunicado
mo elementos represivos das reida actual convovindicacións democráticas dos cica tó ria recorda
dadáns nunha política que quere
"que aquel dia a
converter os conflitos sociais en
auséncia das forproblemas de arde pública", segundo afirma o comunicado de · zas de seguridade foi notória. Paprensa desta convocatória. Outra
receu que se endas exixéncias dos organizadotendera desde as instáncias gores da protesta é a suspensión
vernativas a democrática adverdas sancións que a Xunta lles
téncia".
impuxo a sindicalistas e manifestantes nas "mobilizacións que se
O comunicado conside_ra que
desenvolveron nos meses de Xaaquela manifestación foi un bon
neiro e Marzo de 1998".
freo para o Partido Popular, que
"eufórico lago da sua vitória nas
A intención dos sindicatos conEleicións do Estado, deslizaba
vocantes é unir na manifestación
doadamente pola pendente da lia colectivos sociais tamén afecmitación das liberdades públicas".
tados polos excesos da DelegaSegundo os sindicatos, a protesta
ción do Governo, para converter
do ano pasado foi fundamental
a manifestación nun acto multitupara lles parar os pés aos .partidinário na defensa dos direitos
dários da redución, por meio da
democráticos fundamentais.
violéncia, das mobilizacións cidaOeste xeito conseguirias!=l reprodás pl:lcíficas. 'Logo da manifestaducir a manifestación que reuniu

ción de Compostela, tentoúse
abrir unha canle de diálogo co
Delegado, ao través de várias entrevistas que non tiveron éxito.
Tamén se quixo falar directamente con Jaime Mayor, ministro do
Interior, para facelo coñecedor
dos métodos que un representante do seu Governo estaba aplicando en Galiza. Mais Mayor
nunca respondeu ás demandas
dos sindicalistas. Incluso cando
os deputados do BNG no Congreso lle pediron explicacións pelas actuacións pqliciais no conflito
dos encoros do Umia ou de Ponteceume, o ministro amparou as
actuacións do De-·
legado. Polo tanto, todo fracasou .
"Queren castigar a
quen exerza o dire ito á protesta.
Pretenden estabelecer pela forza da
sanción e da represión un siléncio
co que xustificar
as suas políticas
neoliberais favorecedoras dos interese económicos
transnacionais e,
en moitos casos,
alleos", afirma o comunicado:

Queren unir
aos colectivos
afectados polos
excesos
da Delegación
do Governo

O problema das sancións aos
manifestantes é outro dos temas
que queren reactivar os convocantes, para evitar que a Xunta
garanta o seu cobro, trasladando
as denúncias da vía xudicial, onde
un xuíz xa fallou a prol dun dos
multados, para a vía administrati- ·
va, onde a Xustiza ten máis difícil
intervir na defensa dos prexudicados. "Constátase unha dinámica
sancionadora con mala fe por parte do Governo", que procura a disuasión da protesta aplicándolle a
esta custos ecenómicos,-+·- .... ·'

Nos dous primeiros meses de lexislatura europea, o deputado do BNG, Camilo Nogueira, foi o que mais iniciativas apre- ·
sentou, cun total de 16 propostas. O deputado galego do PP,
Daniel Varela apresentou tre.s, relacionadas coa pesca, e
Rosa Díez, socialista e tamén galega unha, referida á prestación social. As iniciativas de Camilo Nogueira fan todas referéncia a Galiza e aos problemas estructurais de máis actualidade. Hai que destacar as .referidas ao acorde pesqueiro con
Marrocos, ás sociedades mistas arxentinas, á frota na NAFO, a Bazán e Astano, á distribución dos fundos estruturais
no Estado español, ás telecomunicacións, ao tren de alta
velocidade, ás comunicacións con Portugal, ao apoio ás
explotacións lácteas, á distribución dos fundos de coesión, á criación de emprego, o desenvolvimento cultural das
línguas minorizadas e o recoñeciento do plurilingüismo. •

Autoestradas do Atlántico
só rebaixará a peaxe aos habituais
Autoestradas do Atlántico S.A. non amosa disposición para
reducjr ou retirar a peaxe, mesmo entre Rande e Vigo. O presidente da Empresa Nacional de Autoestradas -que é
proprietária de Autoestradas do Atlántico- dixo que só aceitará a rebaixa aos usuários .habituais e alguns tramos de interese xeral. Para xustificalo, dixo que as autoestradas
galegas son das máis baratas e a peaxe un 27% máis
económica.+

Os herdeiros de Conde Corbal
denúncian a La Región .por pláxio
A família do pintor Xosé Conde Carbal, recentemente falecido, demanda xudicialmente ao xornal La Región por explotación usurpatória e pláxio do título El Ourense Perdurable. Conde Carbal editara en 1961 unha publicación co
mesmo título, que incluía 40 gravados a unha tinta, epigrafiados por Vicente Risco. O libro de Conde e Risco foi a
antoloxia ampliada da popular série do mesmo neme que
publicara o diário La Región co· título de El Ourense Perdurable, unha sección na que o orixinal expresionismo do
pintor e o estilo culto, intenso e distante ao mesmo tempo,
de Vicente Risco, serveron para defender da piqueta moitos edifícios significativos para a história da cidade. A demanda exixe a La Region que cese de utilizªr o título e
proclame a verdade sobre os autores e o contido da primeira iniciativa que levou o neme de El Ourense perdurable.•

Trinta e un labregos
xulgados na Coruña pola tractorada
Comezaron o dia 5 de Outubro os xuízos a trinta ·
e un gadeiros que participaron na tractorada do
20 de Xaneiro de 1998. Aos detidos ese dia,
impúxoselles unha sanción de 150.000 pesetas,
que se viu incrementada posteriormente cun
recargo dun 20%, quedando agora en 180.000
pesetas. O primeiro xufzo pola via do
contencioso celebrouse o Martes 5; seguirán os
dias 18, 19 e 26 de Outubro e 2 e 18 de
Novembro. No Sindicato Labrego sinalan que "aonon ser delincuentes entendemos que non
cometemos nengunha infracción que motive a
imposición desta sanción, polo que antes de
pagar recorreremos a todas as posibilidades que
· 'ofeteza a Jei".•
.. ~... . , . . , . , •..• )
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Guiña di manter fidelidade aFraga eSaltar reitera.asua fidelidade aGuiña

OPPdG pecha en falso a cris_e interna co seu XCongres
*

PAULA CASTRO

O que quixo ser un /congreso
de renovación e re'.i~comoda
ción da situación, convertéuse
no acto de despedida, con matices, do sainte secretário xeral da executiva do PP galego,
Xosé Cuiña. O conselleiro de
Política Territorial pechaba o
seu informe de xestión cun
"até sempre", pero .o apoio
amosado polos compromisá- ·
rios no decurso da sua intervención e o anúncio do próprio presidente da deputación
provincial de Ourense -que
mereceu os aplausos do auditório e as expresións de incomodidade de Arenas, Raxoi,
Romai e o próprio Fraga- de
manter, de cara ao futuro, o
apoio incondicional "de Ourense" ao cuestionado golfiño,
deixaron claro que a crise no
seo do partido, non está nen
con moito pechada e mesmoque haberá Cuiña para tempo.
Con só facer unha comparanza
entre as fotografías das executivas entrante e sainte, as diferéncias que se aprécian son dabondo elocuentes. 05-E1ue; logo
do Congreso Extraordinário celebrado o pasado ano, estaban
en primeira fila quedaron relegados ao galiñeiro e os que daquela se viran obrigados a observar o decurso dos acontecimentos desde arriba sitúanse
agora na grella de saida.
Palmou asume a coordenación do grupo porlamentar cando Fraga afinnara que ia seguer sendo función de Cuiña.

De quedar coa simples leitura da
imaxe concluiríase que foron os
urbanitas chegados de Madrid,
membros natos da executiva "rexional" do PP por pertenceren á
executiva "nacional", os vencedores, fronte aes indíxenas galegas, que agora terán que subir
chanzas para sentar no principal
órgano de decisión do PPdG.

der dos baróns provinciais xunto
a inclusión ·de novos nomes.
De princípio, os resultados acadados no Congreso avalan á Aova executiva. Dos 1.228 votos
emitidos, só 76 foron en branca
cu nulos. Con esta abrumadora
maioria, a favor da lista apresentada polo presidente do PPdG,
Manuel Fraga lribarne, semellaba quedar superada a suposta
crise que atravesara o partido,
nos dias antériores. Sen embargo, os contidos dalguns dos discursos demonstraban que a procesión segue indo por dentro.

Mália este novo organigrama
acadado -como se afanaron en
explicar todos- "por adición, non
por exclusión", aos populares galegas quédalles moito que roer.
Nun intento de restar capacidade de decisión aos presidentes das
deputacións, Saltar e Cacharro,
que se manteñen como vocais,
Demanda de maior
taran eliminados da executiva alidentidade galega
guns dos séus homes, o mesmo
que tentaron de facer con Guiña,
O agora só conselleiro de Política
relegándoo a unha posición seTerritorial, era dos primeiros en
cundária e con el ·a algunha das · intervir, para dar canta do informe
suas persoas de confianza, code .xestión durante a sua etapa á
mo Pablo Crespo, responsábel
fronte do partido como secretário
de organización e que agora Jexeral. Na sua exposición, entre
saparece da executiva."
autobiográfica e política, Guiña
D_o mesmo ~eito, Xan Blanco,
que tora alcalde de Ferrol e candidato á re-eleición, co apoio explícito de Romai, cae do bánco
da executiva xunto coa anunciada baixa de Augusto César Lendoi ro. O próprio García Leira,
presidente do parlamento, desaparece do máximo órgano de decisión do partido. E asi até completar os 1O que foro11 substituidos, restándolle credibilidade, xa
que logo, ao de que "aqui non
sobra ninguén" e á xustificación
de incrementar o número de
membros da executiva para, na
vez de excluir, engadir noves
membros. Asi, a anunciada renovación implica, en síntese, un intento de cootrolar e lir:nitar o po-

deixaba claro, basicamente, que
á única persoa á que lle garda
fidelidade absoluta é a Fraga.
E non só isa , senón que ademais, engadia unha análise histórica sobre a situación do país,
afirmando que "o poder central
case sempre lle deu a espalda,
cando somos un pavo con identidade, língua e cultura próprias".
Ambas afirmacións, que non eran
acompañadas cun compromiso
de lealdade a Madrid, ou matizadas cun hipotético cámbio na situación do país a respeito do "poder central" desde que chegou o
PP ao governo estatal. Esquecimentos estes conscientes ou non
que de seguro chocan coa visión
política dos ministros galegos na
capital do estado.
E diste xeito, o que nun princípio
semellaba ser un simples Congreso de cara á galeria, amañado
para dar imaxe de unidade, como
en anteriores ocasións, para que

Os distintos intereses personais nas estruturas provinciais van marcar o futuro do PP.

non agromaran voces cuestionando a situación interna, convertíase, atendendo a definicións
acuñadas pola socioloxia contemporánea, no que ben poderia
ser a crónica do encentro entre
"Apocalípticos e Integrados". Unha situación que se repetia nas
distintas intervencións con mensaxes entre liñas lanzados polos
distintos ponentes que por veces
facian mudar as caras de alguns
dos asistentes, en expresións de
compracéncia ou de disgusto, segundo se posicionaran con Guiña
ou con Fraga e Madrid.
Porque ao fin, mália Guiña remarcar co seu discurso que,
apesar dos movimentos internos
para restar capacidade de decisión aes poderes locais fronte á
executiva estatal, mantén a sua
compoñente "galeguista", o feito
de apoiar a Fraga sen cuestionamento algun, abriga necesariamente a reler a sua mensaxe.
Se ben é óbvio que Don .Manuel
segue aglutinando a todos os
sectores e que con só mentalo
no decurso das distintas intervencións, o poñente gañaba os
aplausos dos compromisários,
non é menos certo que os cámbios levados a cabo veñen demonstrar a claudicación do presidente do PP galega fronte ao
PP de Aznar. Ainda máis, qué
fronte ás teses de Guiña, foi o
próprio Fraga o que cedeu perante as exixéncias de Madrid,
ou simplesmente. o que canalizou os intereses da capital, para
manter en Galiza o _papel servilista do PPdG.
Un papel que tamén ousou cuestionar o ex-secretário xer:al dos
populares, quen demandou cfo

Reportoxe Gráfica: AN DRÉS PANARO

govemo central a mesma solidariedade para con Galiza que a
que esta mantivera até o de agora cos "pavos de España", para
''ter un ferrocarril en condicións
de igualdade ás grandes redes
de alta velocidade españolas e
europeas". Ao tempo que pedia
un PPdG "con capacidade para
influir na política do estado".
Afondando nesta idea e xa fa cendo referéncia ao seu sucesor, Xesus Palmou, alén de describilo como "un home capaz, leal e intelixente", lembrou que
procede dunha terra, o val de
Campos, na que se di que "hai
que dar e ter" subliñando en várias ocasións a expresión, por se
alguén non a comprendia en toda a sua dimensión, para de
contado explicar que "quer dicer,
nen dar todo nen quedarse con
todo". Se cadra unha chamada
en clave a aqueles dos que depende "dar", para que saiban
que a cámbio hai que receber.
Segundo Guiña, Palmou "é o home de consenso" -e para que
haxa consenso ten que haber
partes enfrontadas que defenden
diferentes intereses-, "o home
para o momento", engadia. A el
ofereceu o seu apoio incondicional e para demonstrar que o recoñecia como relevo comprometíase, diante de todo o auditório a
non "chamarte para condicionar
nengunha das tuas decisións".

Ourense con Cuiña
E se xa tora significativa dabondo a intervención do ex-secretário xeral, non o foi menos a de
Saltar, quen aseguraba, antes
de chegar o seu turno que "os
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es

de Coruña non tiñan por que
sentirse aludidos polo discurso
de Guiña", para comezar, unha
vez no estrado cun "o novo secretário xeral terá éxito seguro
se é quen de seguir a liña que
marcou" o seu antecesor:
Pero o discurso de Baltar non se
limitou a loubar o papel xogado
polo agora conselleiro de Política Territorial, senón que mesmo
ousou lanzar futuríbeis adiantando que "pala tua idade e pala tua
experiéncia o ·futuro está do teu
lado". Unha mensaxe nada casual, tendo en canta as fabas
que se cacen, ainda máis relevante para as distintas faccións
do partido, se se lle engade outra das suas afirmacións, atra-

vés da que lle asegura a Cüifia o
apoio incondicional de "Ourense", que lle "ren'derá homenaxe".
Ási as cousas,o resto das intervencións fóronse sucedendo sen·
grandes surpresas, todas elas
lembrando dunha ou doutra forma o papel de Guiña e menos
as adicadas á figura de Romai.
Francisco Cacharro Pardo, nuri
intento de quedar á marxe da
polémica sobre Guiña tratou de
evitar facer demasiadas referéncias. Nen sequer a intervención
de Fraga introduciu elementos
políticos relevantes, agás demostrar cal é o papel que xoga
no PPdG, como intermediário
entre Galiza e Madrid, reiterando
o seu "compromiso con España
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porque entendemos que cando
servimos a Galiza servimos a
España e cando servimos a España servimos a Galiza".
Do mesmo xeito, Arenas trataba
de aparecer como contemporizador, loubando a figura de "Pepe
Guiña", pola sua lealdade e traballo e tratando de estabelecer
unha comparanza no sacrificio
do seu anterior cárrego, como
Ministro de Traballo para asumir
a secretaria xeral, teoricamente
como lle teria pasado agora a
Guiña. ao tempo que trataba de
redefinir as liñas do discurso introducindo aquello de que "defender os nasos sinais de identidade é perfeitamente compatíbel
co proxecto de España".+

Os Presidente• de Honra terán un papel indetenninado. Para Albor é un cárrega protacolária. Romai, presente na Executiva, pode
facer uso del no futuro.

A. EIRÉ

As distintas leituras do congreso
Unha da l itura do congr so do PP é que Fraga
lri ame é grande gañador.
mon tra que se,
gue a controlar a organización na Galiza e apre,
sénta com o único garante contra a desfeita,
tanto leitoral como orga,nizativa. Ademais, para
os autócwnos, impide que Madrid cumpla os seus
plano , para o elitistas, desmantela grande parte
do poder dos cuiñistas.
Pero outra leitura, tamén verídica, é que o PP está to,
talmente dividido. Os enfrontamentos entre os secto,
res son xa públicos e notórios, como quedou demons,
trado nas intervencións congresuais. O recámbio pro,
piciado por Fraga instaura un dobre poder no PPdG.
Por unha banda, a nova dirección, na que non exis,
tíu unha renovación, senón un recámbio daquelas
que consideraba gastados. (Como afirmou Maria Vic,
tória Fernández España, Fraga é o "antipolítico, utili,
za á xente, tíraa e, ao final, vólvese contra del") Pola
outra, situanse o poder provincial, o comarcal e os
conseguidares de votos. A estes non os controla nen a
actual dirección e, moito menos, Madrid.
Nas próximas eleicións xerqis, Madrid e Fraga po,
den ter un importante aviso se, como pensan, na
confección das listas se producirá a auténtica de,
rrota dos cuiñistas. Os resultados, sen que a maqui,
nária dos negros funcione, poden facer recapacitar
a Aznar. A mensaxe de Fraga de que, despois de
Marzo, realizará unha profunda remodelación no
Governo nomeando a Cuiña vicepresidente xa
non a eren amplos sectores do partido.
Pero hai ainda outra leitura <leste congreso. Fraga foi
o grande perdedor. Non só se víu na obriga de variar

o rumo trazado, senón que claudicou totalmente ante as presións de Madrid. Fíxoo coma sempre, asu,
mindo as directrices, como a realidade histórica e os
feítos ao longo da toda a sua vida, pero tarde, e lan,
zando a mensaxe de que non só foi el quen as impu,
xo, senón o auténtico descubridor da fórmula.
Fraga móstrase coma gañador rectificando. Un gañador nato de batallas que perde todas as guerras.
Q1,1edou descolocado no franquismo coa entrada
dos tecnócratas do Opus, descolocouse na sucesión
a Franco, no Espírituo do Doce de Febreiro, na
Transición, no 2J,f, na sua confrontación cos so,
cia1istas, descabalgado pola patronal, no intento
de laminar aos nacionalistas galegos que acrecen,
tan dia a dia o seu poder (contra Fraga) ... e veu á
Galiza a pór orde no partido e o PP está moitG
máis escachado que cando el chegou.
Finalmente ainda existe outra leitura. Fraga afirma
que queda no partido todo atado e ben atado, ao esti,
lo de Franco, e, coa sua persisténcia no poder, o úni,
co que fai é maquear unha estrutura que se está a es,
borrallar polos cimentos. Canto máis tempo persista
Fraga como morteiro de conxunción entre os negros e
os brancas do PP galego, as fendas agrandaranse, b
;vando in~vitabelmente ao esboroamento dun partido
que leva duas direccións opostas, tanto no xeito de
entender a organización coma na dirección política.
En Compostela os populares galegos só selaron un
pacto de "lealdade" mentres Fraga esteña. Pero a
guerra interna continua. .Cada vez existirán máis fe,
ridos, mortos políticos e desaparecidos en combate.
Cando non poda máis, Fraga deixara o PP desfeito. •

O portugués
é galego ·
Asas inos

SEBAS - EL GAT INVISIBL"E /EL ThMPs

Isaac Díaz Pardo sae nas
páxinas de LA Voz DE
GALICIA en defesa de
Camilo Nogueira, á conta
das críticas que lie fixeran
ao deputado europeu por
escoller o idioma luso para
se expresar no Parlamento ..
"Camilo Nogueira, que sabe
. da história da Galiza coma o
que máis, falou no
Parlamento europeu en portugués, e a alguén non
lle pareceu ben. Se tivese
falado en francés ou inglés,
ao mellor, ese alguén rion se
enfadaba". Salienta Díaz
Pardo que o galego leva
"nove séculos (926 anos)
sen amparo legal, ao nos
privar do último rei que tivo
Galiza, tempo no que o
castelán machacou canto
puido; o catalán perdeu o
amparo legal hai 285 anos,
o que lles permeteu aos
cataláns unha restauración
máis rápida e mellor. Se
non nos acercamos a
Portugal en todos os campos
da comunicación, da ·
indústria e do comércip, no
século XXI o galego ficará
coma unha língua litúrxica,
que só se falará nos
laboratórios de filoloxia
universitária. Hai poucos
dias dic"íalles a uns cultos
profesores de Caldas da
Rainha, que tiñan que
aceitar q.µe o portugués é
galego, mais o galega non é
portugués, no que
concordaron como persoas
intelixentes e informadas.
Camilo Nogueira fala no
Parlam~nto europeu nunha
língua máis vin.c ulada a nós
ca o castelán". •

.natos
R.T.G. titula asi un
comentário sobre o_xenocício
de Timor Loro Sae na revista
VISÁO de Lisboa. "A Human
Rights Watch foi Un.ha das
primeiras organizacións
humanitárias a alertar para o
perigo que as milícias pró,
integracionistas
representavam, pelas suas
liga<;6es co exército
indonésio. Na sequencia do
presidente Habibie anunciar
que permitir,ia aos timorense
escolherem entre a autonomía
e a independéncia, chegou o
momento de a directora para
Ásia, Sidney Jones lan<;ar um
apelo aos lideres mundiais. Foi
en J ulho, mas parece ter sido
ontem: 'Precisamos que
chefes de Estado como o
presidente Clinton e o
primeiro ministro"Obuchi (do
Japao), liguem para para
Habibie a fun de lhe dizerem
que é inaceitável o seu
falhan<;o de impedir a
violéncia das milícias'. Ja
nessa altura, a organiza<;ao
havia contabilizado a
existencia de 13 grupos de
milícias que funcionaban
como urna rede, sempre com o
apoio e a colabora<;ao do
exército indonésio. A maior
parte delas estavam sediadas
nos comandos militares locais
e todas eram lideradas por
homens conhecidos pelas suas
liga<;6es as fori;as armadas de
Jacarta, nomeadamente dos
tempos em que estas foram
dirigidas, no temtório, pelo
general Prabowo Sublanto,
sobrinhe do ditador
Suharto".•
RUI /·\t'.ISÁO

8

GALIZA '

N2 903 - ANO XXII

ANOSATERRA

7 DE OUTUBRO DE 1999

OPtNIÓN

A PREVENCIÓN DOS INCENDIOS FORESTAIS E
OS RESIDUOS SÓLIDOS
FERNANI;lO LAHUERTA .. XAVIER QUEIPO

¿Pode actuar un concello na política de
prevención de incendips foréstais máis alá
de organizar brigadas apagalumes? ¿Ten algo que ver a xestión do~ residuos sólidos urbanos coa política forestal? ·
Os concellos -que recoÜen os residuos e os
envían a Cerceda pagan a SOGAMA 4.500 ·
pta. por Tm. e ano en concepto de "xestión".
Para un concello como Nigrán (15.220 habitantes segundo o censo de 1994) supón, máis
ou menos, 38 millóns de pesetas ao ano.
·Podemos partir, para as nosas reflexións,
das seguintes afirmacións: que o asunto dos
incendios é moi complexo, que hai que facer campañas de sensibilización, que se necesitan moitos cartos, que hai que mercar
equipos axeitados, que se necesita xente
preparada, .....
Que no asunto do lixo hai moita demagoxia,
que todos ·queremos que desapareza pero que
ninguén o quere diante da súa casa, que empaqu~talo e envíalo a Cerceda é unha boa
solución porque alí o clasifican e o separan,
reciclando o que se poida e queimando o
resto, co que se produce enerxía eléctrica,
que todos queremos ter luz na casa...
¿É posíbel outra actitude, unha actuación
que beneficie aos vedños que producimos
o. lixo e que teña unha importante rendibilidade social máis alá de que a compañía
eléctrica nos venda a electricidade? (produ• cid a, en parte, cos nosos propios residuos)
Permítasenos poñer un exemplo. Incluso
nun concello con tan pouca vocación fo,
restal como é o caso escollido de N~grán,
caracterizado por un importante sector turístico e submetido a unha grande intervención humana sobre o seu ·territorio, a
superficie forestal representa perto do 24%
do territorio (máis de 800 Ha. de masa arborada, piñeiros principalmente, mato e
monte baixo); son montes periurbanos con
pouca vinculación co sistema agrario tradicional que, ademais de producir niadeira,
cumpren tamén unha importante función
social de recreación e mantenimento da diversidade biolóxica e cultural. Esta masa
forestal, ao igual que sucede no resto do país, está ameazada polo lume, e contra este
perigo loitan as distintas administrqcións e
as Comunidades de Montes mediante actuacións de prevención e acción directa.
A prevención céntrase, .fundamentalmente, en traballos de silvicJ!tura: limpeza, poda e clareo que, ao tempo que diminúen a
masa forestal que medra no monte permi-.
tindo unha mellora das condic~óns de crecemento das árbores, dan orixe a unha gran
cantidade de resíduos que, hoxe por hoxe,
non teñen nengunha aplicación, e que son
amoreados no _monte ou queimados baixo
control. Límpanse aproximadamente 10
Ha.fano por Comunidade de Monte.s, e
tendo en canta que o cus.t e por Ha. é de
200.000 pesetas, o gasto total por Comtmidade é de aproximadamente 2.000.000 de
pesetas ao ano. Certo é que hai un beneficio directo importante. A limpeza axuda a
conservar o monte e dificulta a propagación do lume, pero non por eso podemos ·
deixar de pensar que estes cartas se convirten en leña podre ou fume.
¿É posíbel facer algo diferente? ¿Teñe!l -al.gunha utilidade este tipo de residuos? E posíbel, teñen utilidade e sirven para algo
máis que para se con verter ' en leña podre
ou ~m~. G~~m ele!t12óqe~t;. f~c~r r<;>r!1P,ost.
... >

-~r~;:.~C . , *-:' "... ','

Pero .... , ¿Que é o compost? ¿Para que sirve? ¿Cal é o seu mercado? ¿Non din que
cheira mal, q'ue hai ratas, moscas ..... ?

volta, por exemplo). Outros éheiros que se
poden presentar son provocados por unha
mestura deficiente dos materiais que se compostan, polo ,que a súa eliminación ven da
man duha mestura correcta.

(ben por mala xestión ou por estar submetidos a un uso abusivo), na construción de
biofiltros para a depuración de gases, na re..

xeneración de solos contaminados, ...
•

¿QUE É O COMPOST? É o material resul-

• ¿HAI MERCADO Pl\RA ESTE PRODUTO?
tante da descomposición,, en presencia de
A mala calidade do compost está asociada
aire, da materia orgánica. E un produto bioSe todos os Concellos e Comunidades de
Montes compostan á súa materia orgánica, ' á presencia de restos de plásticos, material
loxicamente estábel (é didr, que non sufre
inerte, vidro,... e substancias tóxicas (como
descomposición), libre de microorganismos - ¿non quedará saturado o- mercado eón este
metais pesados) que, presentes nos comproduto? A falta de produción de compost
patóxenos, ov~s de insectos,.·- que poidan
post, son liberadas no solo e quedan á dise a inexistencia de esestar presentes nos resiposición das plantas. Agora ben, a presentudios de mercado na
duos· orgánicos orixiGalicia sobre o tema
cia deste tipo de ub tandas pr cede da sua
nais, e que presenta un
impide responder diexistencia nos residuos orixinarios, polo
alto contido en nitró:que é ahí onde radica o problema, non no
rectamente a esta prexeno, fósforo e potasio.
gunta. A título orienproceso de compostaxe.
.-...,
'
tativo e con codas as
En contraposición a
ptecaucións, podemos
No que se refire á presencia de rato , o
outros sistemas de vacompost é un produto biolóxicamente e tábotar man de estudios
"loración de residuos, a
bel. Ao non haber "comida" non haberá ·
feítos para outros lugacompostaxe é posíbel
res. Por exemplo, nun
ratos, e como durante o proceso de formacon independencia da
ción se destrúen os microorganismos patódocumento da oficina
escala a que se traballe
ambiental dos EE.UU
xenos e ovos de insectos, dificilmente po(podemos compostar
de 1998 (Organic matedemos botarlle a culpa ao compost da prenós mesmos os residuos
rials ·managements stra- sencia de cínfanos, moscas, etc ...
orgánicos que produci_ mos en casa, ou pódentegies EPA A530-R-97003) podemos ler que
se compostar os que
r~siduos
• INTERESE PRÁCTICO DA ALTERNATIVA
producimos todos os
PROPOSTA. Tanto para as Comunidades de
a capacidade máxima
Montes como para os Concellos, un proxecveciños da comarde produción de comca, ... ), e a tecnoloxía
post para Estados Unito que contemple a compostaxe deste tipo
de residuos representa ventaxas evidentes.
necesaria vai desde
dos é de 33 millóns de
ningunha: un espacio
Tm. anuais, mentres
Para as Comunidades é un xeito de rentano que amoreamos os
que o mercado potencial
· residuos que se comdo compost (nos mesbilizar socialmente a inversión que anualmente fan en limpeza do monte, e ademais
postan e algun utensimos Estados Unidos) é
o compost pode usarse en traballos de rexelió para darlle a volta de cando en vez, ata
de 1.270 millóns de Tm. ao ano. Sen comentarlos.
a alta tecnoloxía representada por un conneración forestal de áreas queimadas e/ou
degradadas.
tenedor pechado no que se controlan
¿Nqn din que cheira mal, que hai ratas,
inecanicamente os valores do aire e temA participación dos Concellos, sobre todo
moscas, ... ? Certo é que se asociaron á properatura durante o proc.eso.
dución do compost dous importantes prono caso dos menos vinculados ao sistema
.. ¿PARA QUE SIRVE O COMPOST? Os poblemas, que incluso chegaron a seren causa
agrario tradicional, en proxectos deste tipo
síbeis usos do compost veñen determinados
do peche e fracaso das primeiras experiensó redunda en beneficios para os propios
veciños. A compostaxe é a solución para a,
cias realizadas: o control do cheiro e a mala
palas propiedades que sobre o solo ten este
material: mellara a retención da auga, estacalidade -do produto final.. Hoxendia a sicada vez máis importante, cantidade de rebiliza a temperatura e a acidez do solo, intuación é ba5tante diferente.
siduos procedentes da roza de estradas e de
camiños, así como da herba dos xardín de
crementa o conl:ido en nutrintes, favorece
o desenvolveqiento das raíces, ... Os posíOs cheiros que se forman durante o proceso casas particulares e tamén das algas que inbeis campos onde se pode utilizar son: na
vaden as nasas praias, ademais de que, obse relacionan fundamentalmente con fenóagricultura (como enmenda do solo xunto a menos de falta de aireación, ben por que os viamente, o compost producido pódese utilizar no mantenemento e creación de parfertilizantes inorgánicos, redudndo a cantires~os se almacenan durante un longo períodade necesaria de fertilizantes), en reforesdo de tempo antes 'de se compostar, ben por
ques e xardfns público co conseguinte afotación e novas plantaci6ru forestais, no con- que durante o proceso o aire non chega a torro na compra de fertilizantes e enmendas
trol da erosión producidos polos desmontes do o volume dos residuos que se están comtradicionais. Esta participación permite o
das estradas e auto~stradas (o que indirecpostando. Tanto nun caso como noutro, é
tratamento da fracción orgánica dos resitamente beneficia á caHdade das augas), na
un mal manexo do proceso o causante do
duos sólidos urbanos no caso de instauracreación e mantemento de parques e xarcheira, xa que este desaparece sempre que se
ción de programas de recollida selectiva de
díns, na recuperación de espacios degradados
favoreza a aireación dos residuos (dándolle a
residuos, o que se traduce nunha disminución do lixo producido no concello e, polo
tanto, dos gastos necesarios para a súa xesXosé Lois
tión. Por último, non debemos esquecer
que a posta en práctica desta alternativa
implica a creación de postas de traballo.

'Tanto para
as Comunidades
de Morites como
para os Concellos,
un proxecto
que contemple a
compostaxe deste tipo
representa
de
ventaxas evidentes"

•
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Non é esta unha alternativa que requira
grandes investimentos económicas e tecno-·
lóxicos, máis ben ao contrario. De apostar
por ela, os políticos de tumo non se poderían
facer a foto ao lado dun macrocomplexo industrial enchéndose a boca de palabras para
loubar a tecnoloxía do século XXI (de calquera multinacional, claro), onde todo está controlado por ordenador e robotizado. Nembargantes é unha alternativa comprometida co
contorno no que desenvolvemos a nosa vida
e co futuro que queremos deixar para os nasos fillos: T rátase de pÜñer en pé actuacións
a escala humana nas que se reflicta o esforzo
e a participación veciñal nesta tarefa común
que é vivir ·e convivir con nos mesmos_e co
medio natural que nos acolle na procura dun
desenvolvemento sostíb~l. +
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Fem'!ndo Lahuerta e Xavier QueipP son biólogos
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Hai uns dias denunciaba unha
persecución contra vostede
por parte de La Región e do
PP de Ourense. Porqué esta
denúncia?
·

o'portunidade de apresentar iniciativas para este centro comercial. Nós opuxemonos porque
non había informes preceptivos,
sitúase entre duas pontes, que
·son bens culturais; e desaparece unha zona verde. Non vai favorecer aó comércio da cid ad e,
aqui van instalarse as multinacionais igoal. Teoricamente, nacé como contraposición ás empresas foráneas pero non é asi.
Os xestores de Ucosa van ter
claro que unha multinacional
funcionará de motor do centro
.comercial. Quen se van benefi- .
ciar? Uns poucos, non o comércio ourensán. Os- sócios de
Ucosa son alguns máis de cuarenta mentres que en Ourense
hai máis ·de tres mil comerciantes. O BNG debe correxir a sua ·
postura.

O que hai de fundo son unhas
condutas do PP de Ourense
que son o camiño máis rápido
para chegar ao centro da caverna. Cando en Ourense non hai
argumentos para rebatir o que
eu digo, atácaseme deste xeito.
Eu denuncie que hai dous funcionarios desterrados no Campo
da Feira, Xúlio Cordero Suárez,
xefe do servizo técnico de tránsito, e Xavier López Pérez, xefe
do servizo de parques e xardins.
Hai unha senténcia do Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza
na que se ordena que se lle devolvan competéncias e postos,
que é o que pedimos. Como nos
repos_
tan? Co argumento de que
até a muller dun concelleiro socialista vai ter despacho, referíndose á miña. Tamén facilitan a
un meio de comunicación o acceso a expedientes administrativos sobre os que a equipa de
governo ten custódia. Cada vez
que eu formulo unha denúncia,
como que un concelleiro do PP
vota acordos sobre o matadoiro
cando ten unha asesoría que
traballa para el, convocan unha
comisión para que eu compareza nela. Todo isto transládase á
cidadania dunha maneira equivocada e facendo moito dano ás
persoas das que se tala.

Vostede é autocrítico co traballo da oposición en Ourense. Non Hes prexudican as diferéncias cos nacionalistas?
O SNG esforzouse nos últimos
anos en dar unha imaxe institucional. Cando o PSOE governaba sen maioria absoluta, fíxonos unha oposición dura. Pero
percibíu que desde o ponto visto social lle interesaba transladar unha imaxe institucional,
dun BNG móderado. En Ourense deixáronse ir. O seu maior
erro foi a1iñarse co PP en Ucosa. E o PSOE, p9r lios internos,
mantivo unha oposición difusa.
lsto beneficiou a imaxe do Cabezas dialogante, que non ten
que ver coa atitude real do alcalde. Se tacemos unha oposición séria, non é tan difícil conseguir o governo.

Atácano a vostede precisamente pola privatización do
matadoiro cando o PSOE governaba a cidade.
Din que non aparece documentación sobre a privatización do
matadoiro. A xestion socialista
durou até o ano 1995, na que
foi calificada pola cidadania con
má nota. Esa é unha maneira
de depurar responsabilidades;
a outra, é a via xudicial , se eles
a topan irregularidades, que
acudan ao xulgado. O que non
se pode consentir é que cando
se reclama algo necesário para
a cidade , os do PP dinos que
nós non o fixemos mentres governamos.

E que propoñen vostedes para Ourense, unha cidade inzada de comércios pero sen emprego?

A sua denúncia tamén tiña como destlnatário a La Región.
O PP non ten límite á hora de
xerar poder para el mesmo; se
un xornal ten capacidade para
outorgarlle poder, está claro que
vai manosealo. Asi de sinxelo.
Ao PP xa lle gostaria que todos
os meios de comunicación do
país fosen boletins informativos
do Partido Popular. Só fai falla
ver .os informativos da televisión
do Estado; apresériltase unha
xestión do Governo e, acto seguido, un cristo do PSOE.
Pero Manuel Cabezas non é
renovador dentro do PP frente
a Baltar?
Son duas caras da mesma moeda do PP nesta cidade pero
que están sendo ·xulgadas de
modo inxusto. De Saltar todos
sabemos cal son os seus métodos, pero é moito máis democrata que Cabezas. Por que
digo isto? O presidente da Deputación non ten nengun problema en debatir as propostas
da oposición, incluso mocións
que se lle apresentan durante
· o mesmo p>leno. Cabezas agáchase. En todos os concellos
grandes de· Galiza os grupos
políticos teñen financiación
municipal para poder desenvolver o. seu trabailo no concello.

A.N.T.

Tamén na Deputación de Oucomportamento moi pouco re- -e quedou con trece. Tiña confianza en que o PSOE desaparense, que se chegou a un , novador.
acordo con Saltar que se aprorecera de escena. Non estamos
ba por unanimidade. No conceComo explica o PSOE, entón,
orgullososo_dos resultados pero
llo, hai un acordo prévio ao ple.- a maioria de Cabe:Zas?
nos colocan nunha boa posición
no que Cabezas bota abaixo de cara ao futuro. O PSOE vai
seguir na via da denúncia, como
porque se cabrea cando eu lle
Hai vários factores que a· explifixo cando o PP .e o BNG votadiscuto o seu salário. Cabezas
can. Un deles é a própria situaconxuntamente a favor de
non tolera a discrepáncia, é
ción de ;:itraso na que se atopa
Ucosa. Coidamos que é un erro
unha desas figuras que duranOurense, unha província cun
moi grave dos nacionalistas, pote moito tempo, froito dunha
22% de desemprego, as liberdadenúncia moi escasa por parte
des secuestradas e nas que a lo que foron castigados nas eleida oposición, mantivo o tipo.
xente, para sair da situación de cións.
No momento en que a oposipenúria na que se atopa, neceUcosA, a diferéncia
sita un padriño. O PP acuñou
ción presiona, non o atura, non
o tolera. Por moito que bique
esa figura. P"ero ademais houbo
aos nenas e lle dea a man aos
unha oposición feble durante os . Ucosa, sendo unha iniciativa
do comercio ourensán, divide
vellos, é a antítese do camiño
últimos catro anos. O SNG n.on
ao centro. Entande que ten vaproducíu o mesmo despegue a oposición. Porqué?
tos de abando para facer o que
que·no resto da Galiza.
·
Os comerciantes ourensáns
lle veña en gaña e nen se mosintense decepcionados por
lesta en concertar a acción poDe calquer xeito, o PP esperaba
Ucosa. Moitos deles non tiveron
lítica co resto dos grupos. É un
conseguir dezaseis concelleiros

ron

Non naso programa eleitoral o
fomento do emprego é o ponto
máis importante.- Medidas que
non teñ~n que ver coas propostas do PP, como a última de
darlle unha pensións ás ama.s
de casa, que non é máis que di- ·
cirlles que paguen un seguro .
. Ourense precisa de infraestru- .
turas,. de clasificación de solo
industrial, investimentos da UE
para ·desenvolver a cidade, impedir que Telefónica se vaia para a Coruña cos empregos de
aqui, conseguir que os vellos
sexan atendidos sen que as
. mulleres teñan que quedar na
casa, criar un Consello Municipal de Desenvolvimento ... Ou
somos capaces de dicirlle ao
eleitorado que hai esperanza ou
trunfará a mensaxe do PP de
que, mália non ter futuro, pode
colocar aos novas na Deputación, no concello ou na empre$a de turno.
Voltando as suas denúncias,
existe· preocupación no PSOE
porque podan sair á luz irregularidades da xestión socialista?
Do PP pode sair calquer información dañina. No PSOE hai
preocupación porque o PP non
entende as reglas de xogo democrático. Pero non hai máis
preocúpación con Troitiño que a
que poda haber con outros políticos socialistas. Dentro do partido, estamos talando de como
facerlle frente a estas ataques.
Pero non hai dramatismo nen
preocupación polo que podan.
dicer de min. Troittño ten o
apoio da executiva local, da que
é secretario, e da executiva nacional galega.•
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ENSINO

CONCERTOS
EDUCATIVOS E
ENSINO PRIVADO
H ENRIQUE DEL BOSQUE ZAPATA

O transporte esco lar, dada a dispersión da povoación, é un -elemento relacionado coci c9lidade educativa na Galixa.

A.N.T.

Dallo arbitrariamente aduas grandes compañias

Educación retira aos autónomos
o transporte escolar en Ourense
.

Máis de sesenta empresários autónomos que prestaban servizos de transpor~e
escolar con autobuses habi1itados de nove prazas na
província de Ourense, viron
como a Consellaria de Educación retiraba a concesión
en base a que non tiñan autorización pa.ra transporte
escolar e entregaba o servizo a duas grandes compañias. Educación só conservo u as duas ou tres lffias
máis penosas, pero tamén retirou a concesión aos mesmos
autónomos en outras rotas.
Alguns dos afectados levaban
quince anos prestando o servizo.
Habitualmente, a concesión outorgábase ás mesmas empresas
por un periodo de dous anos, xa
que entre os requisitos· do concurso estaba o ter prestado o
servizo en condicións satisfactórias con anterioridade. As concesións caducaran hai un ano pero
se producira unha prórroga.
A princípios do verán abriuse de
novo o concurso e todos qs trans-

.

Pero non todas as rotas foron a
portistas recibiron notificación do
parar a esas duas compañias.
outorgamento das rotas ás que
Cando menos tres das liñas, de
concursaban , e como é habitual
percorrido especialmente penona mesma comunicación dicíaseJles que no mes de Setembro reso e oe escasa rendibilidade, si
cibirian aviso da Consellaria de - t foron outorgadas aos autónoEducación para asinar a concemos que xa prestaban ese sersión. Como non foi asi, a princípio
vizo con anterioridade. A eles
de t. .curso comezaron a prestar o
se se lles concedeu a autorización para transporte escolar ,
servizo e foi entón cando se lles
comunicou, sen empregar a fórpésie a seguir o mesmo procedimento que os restantes transmula normal, que se lles retiraba
o contrato en virtude do incumpriportistas. Curiosamente, os aumento do requisito do permiso estónomos que si conservaron as
pecial para realizar transporte esliñas de percorridos rnáis penocolar, requisito que sempre se desos, perderon outras rotas máis
ra automaticamente, o que fixera
rendíbeis e fixérono en favor de
Alter e ANPIAN.
que cumprisen este servizo durante anos. Oeste xeito, denegábase unha autorización sen motiOs afectados preparan un recurvación, cando en anos anteriores
so conxunto por considerar que
se concedera o mesmo permiso.
a retirada do permiso xa outorgado foi arbitrária, non motivada e
As rotas que lles foron retiradas
que benefícia a duas compañias
concretas. O representante legal
aos transportistas, foron asignadas ás empresas de transporte
dos transportistas autónomos taANPIAN, S.A. e Autocares Alfer,
mén protestou porque a Administración actuou de forma compleS.A. , que prestarán o servizo
con autobuses de grande capatamente irregular e prepotente,
cidade, o que alongará o tempo
sen molestarse sequer a amañar
de viaxe dos alunas e obrigaraun concurso con requisitos que
lles a estar antes na parada.
só cumprisen Alter e ANPIAN. +

Faite

Un dos argumentos que máis esgrimen as patronais de educación e os
sectores nacional,catolicistas para lexitimar e reclamar o finanzamen to
do ensino privado é o amparo constitucional. Pretenden derivar do arti,
go 2 7 da Constitubón o dereito a que se subvencionen todos os níveis e
etapas da educación regracia. Agachados baixo argumentos como a li,
berdade de educación , liberdade de creación de centros educativos, de,
reito de eleición de centros e tutelas divinas, estes liberais confesos pero
intervencionistas interesados, que coma empre ários arri cado e em,
prendedores se benefician do Estado, defenden no fondo o próprios in,
tereses económicos e ideolóxicos. Qué decir da liberdade de cátedra,
das contratacións temporais, da vulneración dos dereitos sindicais c a
chantaxe do despedimento, da selección e di criminación do alunado,
da transmisión de valores clasistas e reaccionário . Están isent s do iffi,
pastos que gravan a outras empresas (IBI e IAE) e moitas congi-egacións
relixiosas e titulares individuais acumularon un importante patrimóni
grácias as prebendas franqui tas. Non teño problema en apoiar as medi,
das estatalistas reclamadas pola patronal mais coa condición da incor,
poración ao sector público. Pero o certo é que a Constitución, na ínter,
pretación do Tribunal Constitucional, non os ampara tanto como eles
din; non vou gabar unha norma que consagra un réxime antidemocráti,
co como a monarquia ou que nega o dereito do meu paí a decidir e
comprometerse como queira, sinxelamente cuestionar o pretendido de,
reito a sustraer carros, con total impunidade, do sistema público.
A única base constitucional é a do apartado 9 do artigo 27 que condi,
ciona a axuda aos centros docentes a que cumpran os requisito que a
Lei determine, polo tanto é a vontade do lexislador, vontade política,
a que pode ampliar ou restrinxir estas subvencións cun grande abano
de configuracións. Xa o Tribunal Constitucional se decatara en en,
tenzas como as 77 /1985, 86/1985 e 185/1989 que o problema xurídico
plantexado se reducía a determinar se se subvenciona ou non a líber,
dade de ensinanza. Nas mesmas descarta que a liberdade de ensinanza
xere un dereito constitucional á subvención e exclue que do dereito á
educación básica e gfatuita se derive "o dereito á gratuidade educativa
en calisquera centros privados, porque os recursos educativos non te,
ñen de acudir, incondicionalmente, onde vaian as preferéncias indivi,
duais". A liberdade de ensinanza, como tal, non é un dereito de pres,
tación mentres que o dereito a unha educación gratuita no ensino
obrigatório e nun centro docente público si que e pode exercer como
dereito subxectivo fronte ao Estado. Non existe un dereito natural ao
concertos educativos e os poderes públicos teñen moito marxe para li,
mitar o acceso aos mesmos através dunha lexislación restrictiva. As
normas básicas sobre concertos do Estado e as fotocópias da Xunta
dan preferéncia para acollerse ao sistema de concertos a c ntros pri,
vados que satisfagan necesidades de escolarización, que atendan a po,
voacións escolares de condicións socio,económicas desfavorecidas ou
que realicen experiéncias de interese pedagóxico para o si tema edu,
cativo. O certo é que cada ano medra número de aulas concerta
e a contia adicada nos presuposto a este fin.
O desexabél é unha ampliación da rede pública e que a Administra,
ción educativa incorpore, en condiciós a determinar e garantindo o
dereito ao posto de traballo dos docentes, aqueles centros privado
que non son capaces de sobrevivir sen financiamento públic . Pr ,
blema complexo, a ninguén se lle e capa, mai único xeito de que
ensino público non quede relegado a un papel de subsidiaridade
bre todo tendo en conta que é o único que pode garantir un si tema
plural, democrático e popular de acceso á cultura e á formación .•

soci~

chamando ó

981 58 95 J4
farémosche chegar a nosa oferta d e tallada sen comprom iso nin custo ningún.
_O Club do ~oso Hel envíache diredamente ó teu domicilio asélección d.o s mellores meles de Galicia da colleita do ano,
así cómo outros productos das abellas que se usan tanto nunha
alimentación saudable coma na medicina natural. ¡ASÓCIATE!

COA COLABORACIÓN DA
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E ORDENACIÓN UNIVERSITAR IA
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AVANCE DE ACilV 11 lADES

FUNDACIÓN CAIXA GAllCIA ----------Outuhro/NW!mhro

19')<}

Concertos

.

2outubro
Lugo
20.30 h. lgrexa de San Pedro

(Praza da Soledad)

Concerto da Real Phi/harmonía

7outubro
Lugo

22outubro
Lugo

20.00 h. Salón de Actos Fundación

20.00 h. Catedral de Lugo

(Pz. de Sta. María)

A Música nas Catedrais

"Violíns de Outono /"

Beethoven String Trio

L'Assemblés des Nonnestes

Concerto de violín-viola-violoncello

2outubro
Ares

Boutubro

25outubro
Santiago de Compostela

Xove

20.00 h. Salón de actos Fundación

20.30 h. Casa de Cultura

(Carreira do Conde, 18)

(Lugar de Outeíro. Ares)

"Violíns de Outono /"

Concerto da Rondalla "Club de
Campo"

Concerto do Conservatorio de
Música de Santiago

Concerto de violín-viola-violoncello

Conservatorio de t:-t'lúsica

9outubro
Ribadeo

Actuacións ós días:
25 e 26 de Outubro
8, 15, 16, 22 e 23 de Novembro

Beethoven String Trio

Rondalla "Club de Campo"
Concerto de música polífónica
organizado polo Centro Cultural
"Outeiro" de Chantelro

Concerto da Asociación Galega
da Urica Teresa Berganza

Teresa Berganza
(mezzosoprano), Cecilia Lavilla
(soprano) e Juan Antonio
Álvarez Parejo (piano)

Dúo Kostanty (Kulka-Rpman
blonski)

Vigo
10.00 h. Real Club
(Avenidas sin)

Beethoven String Trio

30outubro
Narón

Concerto de violín-viola-violoncello

_20.00 h. Auditorio Municipal

9outubro
Verín

Concerto da Real Phi/harmonía

21.00 h. Auditorio de Galicia

(Av. Burgo das Nacións, sin)

y Música"
Mª Teresa del Castillq .,
(Soprano) e Pa91

20.00 h. Parroquia de Sta. María

"Violíns de Outono /"

5outubro
Santiago de Compostela

10/íns de Outono 111"

"El otro Chopin en Letra

Real Philharmonía

21.00 h. Centro Cultural "Outeiro"

20.00 h. Salón de Actos Fundación
.(Pz. de Sta. María, sin)

Ballester''
(R/ Hospital)

11 Concurso

f!.,

Concerto q
Náuticod_.·

(Alto do Castiñeiro, sin)

Real Philharmonía

20.30 h. Praza de García Barbón

Concerto da Orquesta Sinfónica
de Galicia

@rquesta Sinfónica de Galicia

lnterpretaranse obras de Schubert,

1 novembro
Ortigueira
20.30 h. Salón de Actos Fundación
(Carreira do Conde, 18)

19.00 h. Complexo Hosteleiro "La Ría"
(Ctra. Gral., sin)

Coral da Asoc. Cultural
"A Traíña"
Concerto de música polifónica

2novembro

"Violíns de''f!Jiit:óno 111"

Asociación Fungos

Dúo Kosta;fy (Kulka-Rpman
Jablonski)

Actuacións o 9 e 19 de Novembro

Concerto de violín e violoncello

Concerto Folk

Concerto da Coral "A Traíña"

Schumann e Rossini

20.00 h. Pa ,:fü}t:t;t :: de Sta. Maña

13novembro

·oiSantiago de Compostela

Xove
20.00 h. Casa de Cultura

15outubro
Santiago de Compostela

"Violíns de Outono ¡¡n

Orquesta Sinfónica de
Prokoviev
1Óoutubro
Rianxo
9.00 h.

Festas do Carmen

CC.FF. Do Carmen
Actuación de música folk

6outubro
Santi~go

de Compostela

22.00 h.

Capela Compostelana

Francisco Luengo, Xurxo
Varela, Baldomero Barciela e
Valentfn Novio
Concerto organízado polo Orfeón
TerraA Nasa

21 outubro
Ferro!
20.00 h. Centro Cultural ''Torrente
Ballester"
(R/ Hospital)

"Chopin y la Pasión Armónica"

Ceciclio Tieles Ferrer
Concerto de piano
Chapín, Música e Melancolía

•RA SOCIAL
CAIXAGAllCIA.

18.00 h. Salón de'-áctos Fundación
(Carreira do Conde, 18)

Festival de Cultura Galega
Asociación Cultural "A Garrasquiña"

Ribadeo
20.00 h. Parroquia de Sta. Maria

"Violíns de Qutono //"

Orquesta Sinfónica de
Prokoviev
4novembro
Lugo
o de Compostela

20.00 h. Círculo das Artes
(Pz. Maior, 24)

ra

"Violíns de Outono 11"

Orquesta Sinfónica de
Prokoviev

alón de actos Fundación
do Conde, 18)

· Festival de Música
Asoc. "A Carrasquiña"

•

•

•

© FUNDACION CAIXAGALICIA
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Equipanientos
culturais
MANuELCAO

Un dos maiores déficit cos que conta Galicia como país é a
auséncia dlinha base sólida e consolidada de equipamentos
de tipo cultural que tomen a Galicia como unha totalida,
de, como uha entidade de natureza política, cultural e so,
cial con suficientes elementos comuns que lle confiren un,
ha personalidade propia e diferenciada. Certamente, Gali,
cia foi mellorando lentamente na dotación infraestrutural
de estradas, portas e aeroportos nos últimos anos pero per,
manece ausente unha preocupación pola dotación e asig,
nación de investimenfos para aqueles aspectos que poden,
tal vez, reforzar e proxectar a nosa identidade.
En realidade, o governo da Xunta e, en partícular, o seu ac,
tual Presidente declararon ter interese en facer estes inves,
timentos tal como pode comprobarse no Discurso de inves,
tidura de M. Fraga realizado en Xaneiro de 1990. Máis, na
prática, os avances en materia de política cultural concreta,
dos en Museos, Arquivos, Bibliotecas, Hemerotecas, Ar,
queoloxía, etc foron pouco importantes nos 90 nun modelo
de actuación moi habitual nas polfticas da Xunta: as pro,
mesas incumpridas. Normalmente, os xestores de San Cae,
tano tendian a imitar as actuacións de governos autonómi,
cos doutras CCAA históricas pero non neste caso. Asi, se
observamos os investimentos realizados en equipamento
culturais en Catalunya comprobamos como boa parte deles
foron xa creados e pos tos en funcionamento. Arquivo , Te,
atros, Bibliotecas, Hemerotecas, Auditorios, Filmotecas, etc
son institucións axeitadas e acordes cos tempos actuais.
Convén sinalar que, algunhas delas, foron criadas coa criti,
ca e oposición dos grupos non nacionalistas por considera,
las excesivas e xeradoras de gasto público innecesário.

A.N.T.

·Xa existe no mercado enon convence nen ás afectadas nen áoposición

AXunta troca a xubilación das amas de
casa por unha póliza priVada de seguros
-O- A. ESTÉVEZ

"Xubilación mutual protexida" é a fórmula sobre a que a
Xunta traballa como solución
economica de futuro para as ·
amas de casa. Ante as demandas de pensión procedentes de colectivos de mulle res, Fraga anunciou no
Parlamento unh.a medida que
xa existe no mercado: un seguro privado, iso si, protexido desde a Adminsitración.
Ás amas de casa non as con~
vence e á oposición rexeitao
porque non supón nengun
avance: O BNG está a traballar sobre un proxecto lexislativo que garantiria ingresos
ás mulleres maiores procedentes dos orzamentos públicos.
"Moitas mulleres estannos a chamar estes dias, pensando que
polo feíto de quedar en casa e
coidar dos tillos van ter unha
pensión. Este anúncio está criando unha grande confusión", sinala Ana Míguez, presidenta do
Centro de Estudos sobre a Muller Alecrín, que xestiona centros
de información en Vigo e Compostela. "Nós non podemos dar
información que non temo-s. O
único q·ue podemos facer é. explicarlles que este plano non ten
nada que ver coas pensións contributivas ou non contributivas, isto é unha póliza. Este tipo de seguros privados xa existe no mercado", engade. A capitalización
dunha pensión futura vai depender da idade das mulleres,
.segundo sinala Ana Míguez.
"Que est~ seguro ten garantia
pública? E o único novedoso. En
todo ·caso, · cando se poña en
marcha haberá que ver cal vai
ser a aportación das mulleres.
Por que no caso dunha ama de
casa con sesenta anos, cobraría
unha cantidade moi pequéna a

partir dos sesenta e cinco", sinala a presidenta de Alecrín.

No caso galega, os investimentos en equipamentos de tipo
cultural desatenderon os aspectos básicos que podían reafir,
mar a nosa diferente identidade política e cultural. Como co-rrespode a un perícxlo continuado de govemos hexemónicos
antinacionali&tas as prioridades sempre foron dirixidas a ac,
tuacións menos negativas para a permanéncia destes grupos
no poder. Neutros casos, só se trataba de equipamentos cfia,
dos sen orde nen razón lóxica comprensíbel tal corno puido
ser a proliferación como fungos de i.nstalacións como poli, deportiyos, piscinas, etc en lugares onde non habia xente que
os poidera utilizar nen agora nen no futuro. Este mcxlelo de
investimentos públicos aparentemente mal planeados respon,
de á unha lóxica que busca a satisfacción de intereses rélacio-nados cos grupos de presión da construción local e comarcal
que é parte importante da base social do grupo no poder.

xubilación e é alleo ao ambito
das prestacións sociais públicas".
O único excepcional, din na Xunta, é que se van estabelecer uns
mecanismos de control desde a
Administración "para unha maior
garantía dos mutualistas".

O presidente da Xunta sinalara
no Parlamento que se trataba de
instrumentos de aforro a longo
prazo. Na consellaria de Família,
Promoción de emprego, Muller e
Desde o BNG, Pilar García NeXuventude ainda non hai inforgro retírese ás mutuas como as
mación concreta dispoñíbel somáis interesadas no proxecto da
bre a "xubilación mutual protexiXunta. "Desde o noso ponto de
da". Un dos pontos que explican
vista hai dous erros fundameno decreto é que vai permitir que
tais: poden pagar un seguro as
"as amas de casa que asi o desexen accedan a un seguro priamas de casa que teñen máis
vado de mutualidade con garan- · capacidade económica e, ademais, non sabemos a que tipo
tias públicas para que, a partir
de protección se -retire á Xunta",
dos 65 anos, reciban unha renda
ou capitalización proporcional ao
comenta a deputada. Ademais
anúncia que os nacionalistas
tempo e á cantidade cotizado~".
preparan unha proposta lexislativa na que as beneficiárias dunTampouco as amas de casa ven
ha pensión non contributiva secolmadas as suas demandas de
conseguir unha pensión tras anos
rian as mulleres maiores de se.:
de traballo na casa. Begoña Bosenta anos e cuxo fundo procedería dos orzamentos do Governet, presidenta en funcións da
Confederación de Asociacións de
no. "Sabe!TIOS a priori que desta
medida supón moitos cartas púAmas de Cqsa califica.ba o plan9
blicos. Pero non hai que esquede "paso". A espera do decreto
definitivo qµe, segundo anunciou
cer que o traballo das mulleres
Manuel Fraga no Par.lamento, esnunha casa non se cuantifica en
diñeiro. Se se fixer:a, o PIB dun
tase preparando para finais de
país medraria entre un 60% e un
ano, a presidenta das amas de
· casa demandou axuda para as
90%. Así que o Estado leva afoeconomías máis débiles.
rrado moitos cartos a conta das
mulleres que traballan ·sen coAlleo ~s prestación sociais. · brar", comenta.
Segundo os datos que manexa a
Dolores Villarino, parlamentária
Xunta, 280.000 mulleres e 3.800
do PSOE, descalifica o proxectó
homes poderian acollerse á "xusinalando que non é "nada".
bilación mutual protexida". Serian
Pergúntase a parlamentaria "en
as persoas que desenvolven o
que cambia a situación dunha
traballo da casa sen estar inscri- ·ama de casa, onde entren dous
tas en nengun réxime da Seguriou tres millóns ao ano, a partir
'dade Social. A mesma definición
deste decreto? En nada porque
do decreto que fan desde a conos planos d.e pensión xa existen
sellaria de Familia non deixa luno mercado e págaos quen pogar a dúbidas sobre que se se
de. Esta situación non a vai
está a estabelecer un s~uro pri- · cambiar o proxecto da Xunta.
vado xa existente. "O decreto acEn todo caso terá incidencia para mulleres en cuxas casas entua no eido dos seguros de vida
na sua madalidade de plans de
tren máis cartas ". +

-

'No caso galego,
os investimentos en equipamentos
de tipo cultural desatenderon os
aspectos básicos que podian
reafirmar nosa diferente
ide~tidade política e cultural"

a

A explicación do esquecimento nos equipamentos cultu,
rais básicos para o país pode estar, ademais, na persona lid a,
de e história política de M. Fraga. O proxecto da Cidade
da Cultura pretende paliar, en parte, os déficits en instala,
cións culturais que ten Galiza pero deberia ser completado
.con proxectos culturais que doten de vida e dinámica aos
novas equipamentos. En princípio, a radical oposición ins,
titucional de Frandsco V ázquez é un indicador de. que este .
proxecto pode chegar a ser positivo para a nosa terra. •
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Ourense
18.00 h. Salón deo Actos

{Xoan XXlll, 31)

"'A Maldición dos Velasco 11

-

Fausto, Méndez e Malvar
Presentación do cómic. !V Tftuio da
serJe "Un rnlsterío pa~a Slrnórr•

Convenio entre Calxa Gallcfa, Xunta
de Gallcla e Rente

13oulubro

Lugo
20.00 h. Salón de actos Fundación
(Pz. de Sta. Maria)

"Viaxe ás terras encantadas
deLemos#

Lois Dieguez
Presentación do líbro
Organizador: Qub Cultural
Valle lnclan

Ferrol
20.00 h. Selón de actos Ftlndacfón
(Galiano,

M(;reativkl;id y meJancoJfa en

Chopin"

Francisco Aíonso Femández
Ghopin. Mústca y Melancolía

~:~J~r

Ourense
20.00 h. Salón de Actos
(Rúa do Paseo, 6 • 3")

"Construyendo Ja autoestima.
un asunto familiar"

Mario Salvador e Esther Viña

""'··~

20.00 h. Salón de actos Fun~ _
{Galiana, 4·6)

"El estrés de Ja mujer"<

Esther Vlña
~
{Gablnete Pslcolóxioo"'
Aleoés)

Santiago de
Compostela
20.00 h, Salón de EAAOS. ~ndaQloo
{Oarrelra do Conde. 1S)

Esttés petSonél. y

11

profesionaf:Cómo eqntroJarfo~

MarioSalv
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Empresas privadas receb~n máis diñerro que as públicas por igual traballo_con salárros menores
'

A ONG Diagrama de Múrcia

faise cárrego dun centro da Xunta
-e> CÉSAR LORENZO GIL

O centro de menores Monteledo e unha das ás do Montealegre de Ourense, que est~ban
xestion~do~ pola Conselleria
de Familia, pasaron a mans
privadas. Ao mesmo tempo, o
próximo dia 11 remata o prazo .
para participar na venda dos
servizos de manternenw e intendéncia de catro escalas de
capacitación agrária, dependentes da Conselleria de Agricultura. Todos estes procesos
teñen en común o escurantismo co que os está 1ratando a
Administración e as consecuéncias que van ter para os
traballadores e os usuários.
A ONG Diagrama, de Múrcia, fí- "·
XOSe cargo da parte priváda do
Un dos factores para en~rar nos centros de
centro para menores Montealegre. A notícia desta privatización
nengunha exixéncia por parte de
pasou case que desapercibida, xa
Família en matérias como formaque o pr:oceso de poxa pública fíción ou igualdade de oportunidaxose aproveitando o lecer próprio
des, polo que os usuários deste
do vérán e o siléncio da Adminiscentro non .terán asegurado un
tración, que nen o fixo público nen
labor suficientemente rigoroso.
lle advertiu aes funcionários da
Conselleria de Família, que ainda
Un proceso moi semellante a eshoxe non coñecen o convénio asite está a piques ·de iniciarse nas
nado entre esta ONG e a Xúnta.
escalas de capacitación agrária
de Guísamo, Sergude (BoqueiCon esta venda, os traballadores
xón), Becerreá e Montarte. Neste
que se incorporen carecerán de
caso o que a Xunta quere privaticonvénio colectivo e os seus sazar é. o .servizo de intendéncia
lários estarán moi por debaixo
composto polos comedor~s, as
dos habituais para estes servizos
~ociñas, a limpeza e as compras
públicos esenciais dentro da adde manutención. O máis intereministración autonómica. Adesante deste proceso reside en
mais, Diagrama resérvase o didous aspectos. Por unha t;>anda,
reito a contratar libremente, sen

menores é a complexión física.

A.N.T.

En breve outros moitos servizos
públicos van correr a mesma
serte e están eri perigo moitos
empregos e a seguridade laboral
dos que agora son funcionários
acollidos aes convénios colectivos do sector público. Desde
. que a Xunta comezou as privatizacións deste tipo, demostrouse
que desceran os salários dos
, trabalíadores, impúxose o despido libre e case que se eliminaron os direitos sindicais. A pesar
de que a Leida Función Pública
recolle a necesidade de que todos os traballadores de servizos
considerados públicos teñan as
mesmas oportunidades de acceso a un pasto de traballo, nengunha firma particular está na
abriga de abrir un proceso de
selección. Asimesmo, as actuais
prazas públicas que vaian icando vacantes serán ocupadas por
contratados en precário , reducí miase paulatinamente o actual
carpo de traballadores .

a Conselleria de Agricultura afirmou que se decidiu pasar á xestión privada estes labores para
evitar o despilfarro actual á hora
das compras e recoñece que non
Tamén se constatou que os valoé quen de aplicar medidas de
res que están imperando para facontrol do gasto eficaces. Pero ,
cerse cun destes pastos pouco
por outra banda, a empresa priten que ver coa actividade que
vada que vai tomar canta destes
van desenvolver. Normalmente
traballos non está abrigada a aunon se fai nengunha proba de
mentar o persoal de-traballo nen - coñecimentos sobre o servizo
a aterecer nengun servizo engaque van aterecer e poucos son
didQ, ainda que a Xunta aumenos .que deban acreditar ffi<periéntou o seu orzamento en 38 micia prévia. Pala contra, na escolló,ns de pesetas, que serán xustilla de persoal do centro Monteaficado.s en gastos en alimentos,
legre un dos requisitos era a corxustamente a parcela que habia
puléncia, como se controlar os
que corrixir por despilfarrar cando ~ rapaces precisase de algo máis
non tiña esa cantidade extra.
ca formación psicopedagóxica. • ·

Chávez vaiase para a direita
nas cúpulas produce,se con novas forzas'políti,
economía de mercado e a propriedade priva,
da. Un leve intento por engadir unha frase
ccis e novos actores propriamente ditos. O Pª'
sado proceso eleitoral venezolano enviou ao
sobre o sometemento desta propriedade a cri,
vertedoiro da história a Acción Democrática · térios de utilidade pública levantou unha
e Copei, partidos que usufrutuaron o poder ao
polvareda que foco recuar aos novos xestores
longo de 40 anos e sub,
do Estado venezolano.
~iron a ese país ·petró,
A nova Constitución
leiro nunha crise da que
estará lista a finais de
tarda en saír. Chávez,
outubro e será aproba,
co seu MVR e unha co,
da en referendo en no,
· Fontes da ala esquerda do Polo Patriótico,
alición eleitoral artella,
vembro ou princípio de
decembro. Non hai no,
da no Polo Patriótico, · fálas~
fronte eleitoral de vários partidos que apoian
ao ex militar, foron máis explícitos ante a in~_ ocupou unha boa parte
tíéias de partic.ipación
dagatória deste cronista: "Chávez se va pa' la
do espácio eleitoral des, .
cidadá na elaboración
tas organizacións e su,
derecha?', é a expresión ·gráfica que se utili_za
do proxecto.
no país caribeño para descreber as brincadei,
mou un esmirriado voto
ras políticas do Presidente"venezo1ano.
esquerdista.
Como gui-nda a este
proceso, Chávez ven de
A semellanza e.o ·proceso constituinte que se
Para rematar a AD e
realizar unha xira inter,
' levou a cabo en Colómbia a fin¡:ús dos anos . Copei, Chávez abreu . ·
nacional por Estados
imediatamente o pro, ·
· Unidos, Alemaña e ltá,
oitenta son cada vez maiores. En Colómbia o
proceso constituinte sirveu para reoxixenar é · ceso constituinte. Sep
. lia. Na xira repiteu até
- efectuar un recámbio a fundo na dirección
capacidade de resposta; as cúpulas dirixentes
o cansáncio que as suas ideias económicas
política do Estado · colombiano e promover · tradicionais non souperon enfrontar o mo,
van pola banda da "terceira via" de T ony
.unha xeneración xoven nas cópulas dirixen,
mento político e quedaron reducidos cinzas.
Blair e falou dun presunto "capitalismo hu,
tes dos partidos Liberal e Consevardór. Co,
A xente de Chávez ocupou o 90% dos esca,
mano". Nunha vistta ao Papa, un Chávez de
mo guinda, a constituinte colombiana foi a
nos na Asambleia Nacional Constituinte.
xeonllos bicou a mau do pontífice e cualifi,
alfombra vermella_coa que o M, 19 entrou na
cou,se como "católico practicante de toda a
A partir de aí, Chávez puxo o freo ás refor,
política institucional dese país. A Constitu,
vida".
mas. O proxecto de Constitución non mello,
ción colombiana resu~tante dese proces.o, foi
unha mala cópia da anterior.
ra en nada o vellq texto. A discusión política
Nos círculos esquerdistas venezolanos· fala,se
quedou reducida a se o novo Parlámento terá · con estupor de que a revolución de Chávez
unha ou dúas cámaras ou se o periodo presi,
Coas diferéncias do caso, algo semellante está
está,se a quedar nun mero recámbio de élites
a ocorrer en Venezuela. A diferéncia de Co,
dencial será de cinco ou sete anos. No terreo
dirixentes; ou para decilo en criollo: "el mis,
lómbia, .en Venezuela o proceso de recámbio
económico, a nova Constitución proclama a
mo musiú con diferente cachimba".•
As sérias presións intémacionais, particular,
mente dos Estados Unidos, están difuminan,
do o tirón reformista do presidente de V ene,
zuela, Hugo Chávez Frías. Casi "un ano des,
pois da sua chegada ao poder, Chávez mode,
rou a fundo a sua linguaxe radicaloide e-con,
duce o proceso constituinte que se abreu en
Venezuela pola senda dunha reforma consti,
· tucional descafeinada.

' .Nos círculos
esquerdistas _venezolanos
con estupor de que
a revolución de Chávez
estase a quedar nun mero
recámbio de elites
."
".
:' . "cl,inxentes

a

I

Os pataq~eiros da Límia,
sen subvención
As asociacións de pataqueiros
da Límia e os representantes
do sindicato Labrego anunciaron mobilizacións se o Estado
non concedía as subvencións
acordadas. A medida de subvencionar con catre pesetas o
quilo de patacas tomouse pala
crise do sector, e a cámbio de
que os produtores teñan inmobilizada temporalmente a pataca. Por problemas sobre a formula xuridica que teñen as
asociacións da Límia, estas
non recebiron a subvención.
As asociacións que se reuniron
o Martes 5 ca subdelegado do
Governo de Ourense, Xesus
de Juana, foron San Benito,
Agalbe, Apropaxi e Agrolimia. •

Demandan a mellora
da asisténcia sanitária
....
aos manne1ros

.

Guillerme Vázquez, deputado
do BNG no Congreso, apresentou unha proposición
non de lei para elaborar un
plano que "mellore os niveis
de asistencia da asisténcia
sanitária dos traballadores
que traballan nas flotas de
longa distáncia". Vázquez cita a inestimábel labor que realiza o buque-hospital "Esperanza del Mar" nas augas canario-saharianas e reseña
que noitos caladoiros non
existe a posibilidade de atención ante as entermidades e
accidentes.•

Anúncian folga
da construción en Lugo
CCOO e CIG anunciaron mobilizacións e folga se os
empresários do sector da
construción de Lugo non
accedían a negociar o convénio estatal que deixaba aspectos a tratar no ámbeto provincial. Este convenio propuña
un aumento salarial dun 2,3%,
que semella insuficiente ás
duas centrais, que solictan
ademais que os traballadores
de baixa cobren o 100% do
salário desde o primeiro dia
de inactividade.t

Odespido dunha

traballadora embarazada
de Autopistas,
no Parlamento
"Non superar o periodo de proba" foi a excusa que a ·
·dirección da empresa Autopistas del Atlántico deu a unha
traballadora para despedila o
pasado ano. Levaba catro
anos traballando para Audasa
pero estaba embarazada. Os
tribunais tallaron no pasado
Abril que 9 despedimento era
nulo. O BNG ven de perguntar
a Xunta palas razóns palas
que esta empresa concesionária da Administración non a
reintegrou ao seu posta de traballo e nas mesmas condicións
nas que estaba~ O deputado
Alberte Xullo Rodríguez exixe
da X1.,1rita que defende a igualdade de direitos, máxime nas
empresas coas que traballa. •
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7-9outubro
Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Salón de actos Fundación
(Carreira do Conde, 18)

10.00 h. Salón de actos Fundación
(Carreira do Conde, 18)

27 novernbro
·santíago de Compostela
9.00 h. Salón de actos Fundación
(Carreira do Conde, 18)

"Congreso Nacional de Secretarios
Xudiciais"

"VIII Simposyum Internacional de
Neumología"

Curso de Auxilio e Rescate

Contará coa intervención da Ministra de Xustiza,
Dña. Margarita Mariscal de Gante
Organizador: Viajes Atlántico

Asociación de Neumoloxía

13 - 28 outubro
Vigo

Auraventura

11 novernbro
Santiago de Compostela

14.30 h. Salón de actos Fundación
(Pollcarpo Sanz, 21)

Facultada de Medí.ciña
(San Francisco, sin)

Enfermería cllnica e relación de axuda

IV Congreso de Estadística

Departamento de Formación do
Complexo Hospitalario Xeral "Cíes"

Universidade de Santiago Bioestadística
lnclúe Concerto na sala de actos da
Fundación Cabra Galicia

Curso dirixido 6 persoaJ de enfermería do
SERGAS
Horario do curso: 14.30 a 18.30

22 - 27 novernbro

Datas: 13, 14, 15, 26, 27 e 28 de Outubro

Vigo

Organizador: Complexo Hospitalario Xeral "Cíes•

16.30 h. Salón de actos Fundación
(Policarpo Sanz, 21)

"Educación Vial"
16outubro
Santiago de Compostela

Consellería de Educación e Muller Concello de Vigo

10.00 h. Salón de actos Fundación
(Carreira do Conde, 18)

O curso consiste en ensinar educación
vial ós nenas a través do xadrez,
con motivo da celebración do Ano
da Educación Vial
Organizador: Escala Municipal de Xadrez

"V Xomadas de Mediciña e Deporte"

Auraventura

20.00h. Canal de lubel u
(Santa Engracta. '125}

VllXilio Vleitez

Vírxilio VJeitez
B<posición compoatapor 162 ~a

maioria. de Soute!o de Montes- Gonstltúen m
docLmento histódco da oomunldade n.ral galega
da postguenS
Haario: De Martes a Sábado· 10.00 a 14.00 e
17.00a20.30
Festivos: Aberto pda mañán

17 set. - 31 autU:!ro
Vigo
20.00h. Salóo de actos Fundación

(Policarpo Sanz. 21)

"Tapies. Utograflas e Augafortes"
Antoni Tapies
Exposición composta por lttograñas a

augafortes, obras ds Antoni tapléS

A Oorui\a
20.00h. sala <W el(p0$lqlón• Fµ"~º

{Méc.ilco Rodrlgue.z}

"Tauromaquias: Touros

e tourelrosn
Fundación Caixa Galicia
~llinl\rantf)C(lf'npOSta ~ 92 ~ "

que xlmn 6 f'edCt Cb terna-dos t~
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c·1ubes econcellos teñen que cubrir as deficiéncias dos programas públicos
Pechan
o Banco
de Galiza en
so lidariedade
cun
despedido
Xa van máis de setenta días
de protestas <liante das portas
da oficina do Banco de Galiza en Vigo. Tres sindicatos,
UGT, CCCOO e CIG, participan nestas mobilizacións
que van acompañadas do ruído de bombos e pitos que se
escoitan en todo o centro da
cidade. Todos os días, un
grupo de traballadores apóstase <liante da porta do banco
para protestar polo despido
de Camilo Iglesias Rodríguez,
pero o Martes 5 de Outubro
foron máis de cen as persoas
ali concentradas. As oficinas
do banco non puideron abrir
esa mañán.
A movida <liante do Banco
de Galiza, que agora forma
parte do Grupo Banco Popular, vai cada vez máis. A gota
que rebordou o vaso foi o
despido "inxustificado" de
Iglesias Rodriguez, logo de
estar trinta e un anos traballando nesta entidade (ver
ANT nº 894 ). Os sindicatos
láianse de non ter recibido
unha explicación da dirección da empresa. O Grupo
Banco Popular remíteos aos
Banco de Galiza e estes, a
sua vez, á dirección do grupo. O Martes 5 entregaron
un documento ao director da ·
oficina de Vigo pe.ro este se
negou a aceitalo.
O despido de Camilo Iglesias
non é a única denúncia que
fan os traballadores do Banco de Galiza. Estes mobilízanse polas coaccións e
ameazas constant-es para que
fagan horas extras, que a dirección da empresa non declara defraudando á Seguridade Social. Os horários pero tamén os translados de
empregados non teñen nengunha razón xustificada, segundo explican os manifestantes. A ·carga de trabal16
imposta excede o convénio
do sector, din. A empresa ·
non aumenta o persoal desde
hai seis anos, mália ser necesário e mália obter beneficios
anuais que rondan os cinco
. mil millóns de pesetas. Os
paros <liante da oficina van
continuar mentres non se readmita ao traballador e merr-tres se siga utilizando a coacción como método para traballar máis horas, segundo
anunciaron os sindicalistas
ali presentes.•

Os maiores de 14 anos
fican fora da campaña·de-deporte escolar
-0- CÉSAR LORENZO GIL

A culminación da reforma
educativa en Galiza modificou moitos aspectos curriculares. Un destes foi o
deporte escolar, que, por
mor da desatención da
Administración, está atravesando un período de
retroceso. Os alunos do
2º ciclo da ESO, que
estudan en centros de
bacharelato, non poden
participar nas campañas
deporte
de animación
da Xunta, mália que cursan est1,1dos obrigatórios.

ªº

Segundo Manuel Martínez,
adestrador da equipa monfortina de voleibol feminino
A Pinguela, mestre de Educación Física e coñecedor
do deporte escolar en Gali- ·
za, son vários os problemas
que afectan ás discipliñas
deportivas que queren practicar os máis pequenos. Actualmente, a Xunta de Galiza só protexe as categorias
de deporte infantil até os 14
anos (alevins e infant!s),
cando resulta que o ensino
obrigatório chega agora até
os 16. Os problemas para
conseguir que os alunos de
3º -e 4º de ESO -os arredados da campaña de deporte
escolar- teñen moito a ver
co feíto de que están en
centros de Ens.ino Secundário e Bacharelato, que fican
fóra dos programa9 de animación depo!1iva. E por isa
que todos os maiores de 14
anos, se queren practicar
un deporte, teñen que organizar eles mesmos as competicións e criar, desde os
próprios centros, convénios
con clubes privados nos
que participar.

lar. "A Xunta debe decidir
como encara a nivel xeral
este tema. Non vale andar
colocando parches, hai que
ver que tipo de deporte se
quere e puxar por el". As
duas opcións máis interesantes , para Martínez, son
o impulso da campaña deportiva desde os clubes deportivos ou desde os próprios centros educativos.
Se se opta pola primeira
opción , hai que ter en
canta a tradición deporti va de cada un dos lugares e apoiar aqueles deportes que conten con
clubes federados, para
optimizar os recursos e
facer pervivir, con financiamento público, disciplinas minoritárias a nivel
xeral pero maioritárias en
determinadas comarcas,
coma o remo no Morrazo.
Pero este sistema non pode ser o único porque deixaria ermos moitas zonas
do país.

Por iso tamén se require
que o deporte xurda directamente dos centros
educativos . Para que isto
sexa totalmente efectivo,
ademais de regular a participación dos profesores,
é preciso que se corrixan
certos desequilíbrios. A
dia de hoxe, só os coléxios privados poden contar con programas de actividades extraescolares
en boas condicións. Pala
contra, o ensino público
-~ encóntrase con diversos
_!problemas. As portas do
Z.- centro fechan demasiado
' ·~ cedo , polo que non se
~ pode facer deporte; nas
~ zonas rurais , nas que hai
~""'"'--~~---"-~.....,·tJ moitos al unos que deFalando exclusivamente do Poucos son os profesores de Educoción Física que poden facerse cargo de equipas deportivas escolare•. pe n d 9 n d O S e r V Í Z O d e
que a Conselleria de Edu·
transporte vense incapacación e a Secretaria Xeral para
para preparar rapaces en idade
adestrar os nenas non posuan
citados para ficaren no coléxio
. o Deporte consideran deporte
un coñecimento pedagóxico e
escolar ou eles mesmos crian
por mor do estrito horário dos
escolar, é dicir, o enfocado para
técnico suficiente -para que ese
programas deportivos, subvenautobuses.
nenas de 5º de Primária a 2º de
deporte sexa aproveitado no becionando os adestramentos e
ESO, os problemas que contén
n e fí c i o educativo dos que o
posibilitando competicións. NeuO único ponto no que parece
son moitos. Para Manuel Martípractican. Segundo Martínez, o
que a Secretaria Xeral para o
tros casos, son os próprios clunez, "a Xunta só planifica un
ideal seria _que a Adminsitración
Deporte está atinando é na consbes os que se dirixen ás direcprograma deportivo anu·a1, no
recoñecese o deporte como uncións dos centros educativos patrución e servizo dos pavillóns
que se -induen unha chea de
ha disciplina básica da Educara lles pedir adaptación nos hopolideportivos. Actualmente hai
disciplinas e competicións, pero
ción Física e permitise que os
rários das actividades extraesco4.700 instalacións deportivas púnon prevé como preparar as
mestres desta área pui.desen
lares co fin de organizar equipas
blicas, das cales 1. 711 están
equipas e os deportistas que
administrar a formación deportide categorias inferiores. Esta
dentro do recinto dun centro eduvan participar neses torneos". , va. "Agás os mestres máis vetáctica é a que seguen normalcativo. A meirande parte destes
Os profesores non se poden
llos, que se reciclaron para dar
mente os clubes de elite de bautilízase non só polos alunas, seadicar ao adestramento dos raclase de Educación Física, tolonmán, que se nutren dos esconón que a xestión correspóndepaces, porque a Conselleria non
dos nqs ternos unha preparalares para formar a sua canteira.
lles aos concellos, que poden utirecolle as clases de deporte esción suficiente para ensinarlles
Mais é a própria infraestrura
lízalo fóra das horas lectivas.
colar como horas lectivas para
aos rapaces os diferentes deeconómica destas entidades a
os mestres. Oeste xeito, son os
portes, coa vantaxe de que seque asume os custos da sua
Outro aspecto bon da política
ria un .servizo totalmente gratuípais dos alunes ou persoal conpreparación, o que fai que estedeportiva pública en Galiza é a
tr.atado a expensas destes os
to e integrado na própria dinámian discriminados respecto aos
grande cantidade de disciplinas
que están adestrando as difeca educativa dos centros".
clubes que si participan na camdeportivas que se poden practirentes equipas.
paña de deporte escolar.
car na sua campaña de deporte
Oeste xeito, só as estruturas xa
escolar. Durante o ano pasado
lsto motiva que a plqnificación
armadas dos clubes privados
Cámbio de dirección
foron 155.000 rapaces os que
poden facilitar o ingreso dos
económica que a Xunta presucompetiron nun total de 43 demáis pequenos no deporte. Moiposta para o deporte escolar
Na opinión de Manuel Martínez,
portes, ainda que a maioria denunca sexa suficiente e que,
tos concellos teñen convénios
cómpre unha reforma da política
les competiron en futbol, balonmoitas veces, os encargados de
con entidades deportivas locais
autonómica sobre deporte escocesto, balonmán e voleibol.+
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AVANCE DE AC'llV 11 lADES
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"0 Barbeiro de Sevilla"

1 outU:lro
Culleredo

26novembro
Burela

30outU:lro
A Pobra de Trives

21.30 h. Auditório Municipal

19.00 h. Casa da Cultura
(Ctra. da Encomenda, 2)

20.00 h. Edificio Servicios Múltiples

(Pardo Bazán, sin)

(Acea da Man)

O Barbeiro de 'Sevilla
P.C. Beaumarchais

O Barbeiro de Sevilla

P.C. Beaumarchais
Representación teatral a cargo da compañía
"Libreescena•

Representación teatral a cargo da compañía
"Libreescena"

Varios

19outU:lro
Santiago de Compostela

Cyrano de Bergerac

Edmon Rostand
Representación teatral a cargo da compañía

20.30 h. Salón de actos Fundación
(Carreira do Conde, 18)

Vellos Tempos

" Cyrano de Be!'"gerac•• ·. ,,

Teatró do Atlántico

7outU:lro
As Pontes de García
20.30 h. Teatro Rosalía Castro

30outU:lro
Ferrol

(Avda. de Galicia, sin)

(Riego de Agua)

Local do Río

O Barbeiro de Sevilla

Cyrano de Bergerac

"O inocente sexólogo"

Rodríguez

A Coruña

20.30 h. Cine Alovi .

Edmon Rostand

P.C. Beaumarchais
Representación teatral a cargo da compañia
"Libreescena•

.

Grupo de Teatro "Amistad"

Representación teatral a cargo da c.
"Libreescena"
"

Representación teatral organizado pola
Asoc. de Mulleres ·sta. María

Monforte de Lemos
20.15 h. Edificio Servicios Múltiples

O Barbeiro de Sevilla

Monforte de Lemos

6novembro

20.15 h. Edificio Servicios Múltiples

Boiro

(Variante Urbana,, sin)

10.00 h. Centro Social

Cyrano de Bergerac

P.C. Beaumarchais

Curso de Teatro 111 Edad

Edmon Rostand

Representación teatral a cargo da compañía
"Libreescena·

Representación teatral a cargo da compañía
"Libreescena"

Representación teatral a cargo da compañía

Concello de Boiro

"lJbreescena"

Lugo
20.00 h. Salón de aotos Fundaeión
{P2. de Sta. Marta)

"El Halcón Maltés"

Lugo
20.00 h. Salón de actoa FU!'idaclón
(P2. do Sta María)

"Casabtsnca''

Lugo
20.00 h. Salón de actos Funde;olón

(Pz. de Stá. Maria)

"El Tesoro de S/(Jl'ra Mfldre:n

210Y"tm
L.ugo
20.00 ti, Salón ~ ~~ flifidl~n :

(Pi. de Sta Mat(~

~

"'-ª rv#na d~ Affl~~·

Para máis información : Telf 902 43 44 43
www.caixagalicia.es
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Vixília 'para que .
Pinochet non fuxa'
Esperando o fallo do Venres
8-de Outubro en Londres, a
CIG convoca unha vixilia no
salan de actos da central en
Vigo a partir das qito e
media da tarde. Durante esa
vixília co lema "para que
Pinochet non se nos
escape", apresentarase o
espectáculo Coa Memoria
no Sangue, coa actuación
da cantante Miriam
Sandoval e o poeta
arxentino-galego Horacio
Ramos. A central
nacionalista xa convocara
mobilizacións contra a impunidade do ditador
chileno e a favor de que
sexa xulgado por terrorismo
de Estado e xenocídio. •

Constituíuse a Federa~om
Estudantil Revolucionária

A decisión do Coléxio Profisional de Médicos supón un conffito entre o direito das mulleres a seren infonnadas e o dOs

m~icos

a acollerse á ob.x.ección de consciéncia.

A.N .T.

Onúmero de aborto~. multiplicouse por seis na Galiza desde 1986

Os médicos poderán
non informar sobre métodos anticonceptivos
-0- PAULA CASTRO .

vos, Coba suxire que se terian
que artellar os mecanismos necesários para que tanto a asis-.
téncia médica como o acceso á
información quedaran plenamente garantidos, cando menos
. no sistema sanitário 'público.

O pasado Sábado, 25 de Setembro, o Coléxio Profesional
de Médicos aprobaba engadir
no seu Código Deontolóxico
que os facultativos puideran
acollerse á obxección de
concié.ncia para non informar
sobre métodos anticonceptivos. Alén das repercusións
que esta decisión pode ter para as mulleres tomar libremente a decisión de ser nais .
ou desfrutar da sua sexualidade sen correr riscos de saúde,
pon en perigo o direito fundamental de todos os cidadáns
e cidaaás a acceder a unha
axeitada atención sanitária.
"O direito a unha adecuada aten.:
ción sanitária está recollido na
própria Constitución como direito
fundamental. Unha decisión. desas características afecta- mesmo á saude pública e polo tanto,
ao próprio direito á vida, que parece ser o que pretenden preservar por riba de todos os demais,
con esta decisión", sinala a avogada lolanda Cobo. ·A letrada,
es.Pecializada en temas de muller especifica que, en todo caso,
"estamos diante dun conflito de
direitos, por unha banda o das
mulleres a ser informadas e pola
outra o dos médicos a actuar en
funció.n da sua ética".
Sen embargo, á vista das graves repercusións que poderia
ter que os facultativos· se acollaran ao direito de obxección de
conciéncia e se negaran a dar
información sobre anticoncepti-

Embara%os
entre adolescentes
A deficiénte información coa que
contan rapazas e rapaces está a
ter graves consecuéncias. Des·de o ano 1987 até a actualidade,
o número de abortos entre adolescentes tense multiplicado por
seis. Aque~es que se realizan
acollándose a algun dos supostos legais lévanse a cabo, basicamente, en clínicas privadas,
xa que só un xinecólogo de Ourense practica abortos no sistema sanitário público.
·
En todo caso, o 95% das intervencións non se axustan á normativa, o que dá unha idea do
importante número de embarazos non desexados que se poderian ter evitado de, non só posibilitar, senón mesmo "acheg_ar aos
próprios centros de ensino toda a
información necesária sobre métodos anticonceptivos", explica
lolanda Gomis, de Galiza Nova.

zamentos destinados para a dotación material e humana dos centros de planificación familiar e os
centros xoves, que nos últimos
anos mesmo tiveron que 'acabar
por pechar por falla de recursos.

aproximadamente a metade dos
175 millóns de embarazos que
se producen anualmente no
mundo sexan indesexados e,
ainda máis, que dos abortos que
se realizan, un total de 70 .000
acaben con resultado de marte
das mulleres intervidas.

Esta diminución de presupostos
ten provocado reducións de horários de atención a pacientes
ou o peche de outros, comó
ocorreu no ano 1996 co Centro
Xove de Compostela, mália a
oposición da comunidade universitária, os colectivos feministas e as organizacións políticas.

Para os autores do informe, o
único xeito de reducir o número
de abortos "é evitar os embarazos indesexados mediante a
criación ou potenciación de servizos públicos de planificación
familiar seguros e accesíbeis".
·Un ha afirmación que choca
frontalmente coa decisión adoptada no seo do Coléxio Médico,
que ademais se declara contrário ao aborto, falando en nome
de todos os facultativos.

A decisión adoptada polo Coléxio Médico resulta, cando menos cuestionábel , á vista das recomendacións que se realizan
desde institucións como a própria ONU, que no seu informe
~obre o EstaCil.o da povoación
mundial 1999, avalia as graves
consecuéncias da caréncia de
información en matéria de anticoncepción e sexualid~de.

O informe, através do que se
pretende avaliar o grao de cumprimento dos acordos adoptados
por 179 paises de todo o mundo
na Conferéncia Internacional sobre Povoación e Desenvolvimento, celebrada no ano 1994
no Cairo, conclue que 350 miAo seu entender, esta situación ·uóns de mulleres carecen de acháina que inserir nas políticas · ceso a métodos anticonceptivos
eficaces e seguros. Os autores
pro-natalist~~ que se están a promover na actualidade, cóncretasinalan que "moitísimas mulleres
mente na Gal iza. Toda unha série
ven negado o seu direito. á edude medidas que, na vez de potencación., a anticoncepción e -a: unciar centros de atención e inforha atención sariitária decente".
mación sobre anticoncepción e
natalidade, tenden a reducir os orEsta situación provoca que,
• f .. ,_....,.-.......
"
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En todo caso, son moitos os
que cuestionan esta decisión .
Xoan Casas, médico de família,
sinala que a capacidade de influéncia do coléxio na clase médica é bastante reducida. En
concreto, Casas lembra que,
pola sua composición e polo escaso grao de participación dos
facultativos nos procesos de
eleición dos representantes, astes veñen senda os mesmos
desde hai anos. Ademais concreta que "só representan á clase máis favorecida dentro da
profisión defendendo, en non
poucos casos os intereses pri~
vados". Casas engade tamén
que "actuan de forma corporativa e parten duns princípios ideolóxicos reaccionários que son
os que explican decisións destas caracterfsticas". •
'.....
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Apresentouse en
Compostela o Martes 5 de
Outubro a Federac;om
Estudantil Revolucionaria,
con representación nas
tres universidades e
nalguns dos institutos e
centros de formación
profesional do país. A
federa~om nace da man
de meio cento de afiliados
dos CAF e CAE,
descontentos co
"profundo sectarismo e
falta da democrácia
interna que definen a
prática política dos CAF e
dos CAE xunto ao
abafante dirixismo e
control que o BNG exerce
sobre estas duas
organizacións
estudantis". Entre as
persoas que apresentaron
a Federac;om, estaban Noa
Rios e Raquel Oliveira, ex
membros do consello
nacional dos CAF,
vinculados a Primeira
Linha.•

Os ecoloxistas apostan
por un tren competitivo
De "cutre" e "lenta" califica a
Federación Ecoloxista
Galega a mellora da rede
ferroviaria do país prevista
polo Governo central. Os
ecoloxistas demandan "un
aumento sustancial dos
investimentos para a
modernización da rede
ferroviaria galega previstos
no proxecto da Leí de
Orzamentos para o ano
2.000". Sinalan na FEG que
por .cada peseta
destinanada ao ferrocarril
en Galiza no proxecto de
orzamentos, destínanse 7, 5
a estrada. "O orzamento
para estradas redúcese o
26% con respecto ao 99,
case vinte puntos menos
que a redución
experimentada polos
investimentos dirixidos a
facer máis competitivo o
tren", subliñan. Lembran
ademais que o tren
convencional é máis
eficiente enerxeticamente,
reduce a contaminación .e
diminue a emisión de
dióxido de carbono, o
principar gas responsáqel
do aumento do efecto
invernadoiro. •
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OPSP ten dificuldades para aobtención de maioria absoluta

Oavance do voto comunista

converterá o CDU en chave da Asemblea de Portugal
-0- G.L.T.

Os comunistas do CDU poden darlle a volta ás eleicións
do dia 1 O para a Asemblea da
República en Portugal, nunha
campaña na que Carlos Carval has é o único candidato
que aposta por intervir desde
. o Governo a prol das rendas
máis balxas en plena crise de
Integración no sistema monetário único, mentres o PSP de
Guterres, o CDS de Paulo
Portas e o PSD de Dur'áo· Barroso semellan estar nun pafs
sen problemas económicos.
O CDU ten como obxectivo un
15% dos votos que serian a
chave da Asemblea para o
PSP non pender para o bloque
da direita como é a sua querénci;:i. Na lexislatura que ven
de concluir, o CDU votou por
cincuenta propostas de lei do
PSP e levou adiante, co voto
socialista , outras cincuenta
leis próprias.

lucions opcionais ao partido no
poder. Repétese o dilema de
anteriores eleicións entre un
partido socialdemocrata que
executa literalmente o programa da direita e outro partido
tamén denominado socialdemocrata que predica a urxente
necesidade de saldar o seitor

público, labor ao que se aplica
con moito proveitamento Guterres. En plena campaña, dase
por seguro o relevo de Barroso . .
Mentres o Partido Socialista di
· que non lle será difícil conseguir a maioria .,..a bsoluta na

Estree

Asemblea (116 deputados nun
parlamento de 230) os inquéritos dan menos dun 30% ao
PSD e por baixo dun 5% ao
decaido CDS coaligado co PP.
Segundo as prospeccións da
direita, o CDU poderia ser a
surpresa ao superar a barreira
do 15%.+

Guterres•

ANTÓNIO P. FERREIRA

casa hoxe

e -non pague at~ maio do 2ÓOO*

Nos sistemas de comunicación
dominados polos socialistas, é
obsesiva a repetición de inquéritos nos que a maioria da
povoación celebra o momento
económico e a boa xestión de
Guterres, pero como lembra o
líder do CDU Carlos Carvalhas, Portugal é dentro da UE o
Estado no que a distáncia entre pobres e ricos é maior.

Que os ricos
paguen impostos
O CDU reclama un urxente aumento da pensión mínima a
42.400 escudos e unha reforma fiscal que alívie dos salári os máis baixos a carga do
IRPF, que hoxe toman sobre si
a carga do 50% do total recadado. Para os comunistas, é
preciso un regulamento fiscal
que abrigue ás empresas a
contribuir pola primeira vez.
Na actual situación, dous tércios das compañías que transforman matérias primas, asi
como as de servícios declaran
perdas nos seus balances
anuais o que de ser certo teria
o país en bancarrota.
A agricultura do Sul reventada
no esmagador proceso de rep riva tizac i ó n executado por
Cavaco e polos socialistas
despois do 25 de Abril, é un
asunto eleitoral tan candente
que mesmo os bispos falan
nesta campaña eleitoral dunha
necesária reforma agrária.
A oito dias das eleicións, o
partido que lidera Gutérres
poderia estar entre o 35 e o
40% dos votos, ainda que nas
proxeccións próprias, o PSP
d0$creba a maioria absoluta
coma a situación de governo
previsíbél e acaida á situación
política.
Para o PSD anúnciase un impor.t ante descenso de votos ·
atribuibel á incapacidade de
Durao Barroso de oferecer so-

Crédito Vivenda BancO Pastor
con nómina domiciliada

Y.A.E. 4;40%
Co Crédito Vivenda Banco 'Pastor estrear casa é mái~ doado
porque poderá dispor do seu diñeiro e gozar da súa novo coso
dende hoxe mesmo, sen comezar a pagala ata maio do 2000.
Non deixe escapar esta oportunidade, esta promoción
excepcional· remato o 31"de decembro de 1999.
·

~un interese reducido (revisión anual ó IRPH -Conxunto de

Entidades-, sen diferencial} e oto 25 anos para pagola
comodamente, o Crédito Vivendo Banco Pastor é rápido e
doado de obter.

Veño axiña a Banco Postor. Canto antes contrate a súa hipoteco,
máis meses estará

sen paga-las cotos do seu crédito.

Banco Pastor
(*) Agás comisión de apertura: 0,75o/o (mínimo 30.000 pesetas). Xuro nominal ato o 1/04/2000: 0%. TAE. para unha operación de 10 millóns de
pese'las a 25 anos formalizado o 31/12/99: 4,40%. Valor IRPH: 4,.435% (B.O.E. do 21 /oB/99). Pramoción válida ata o 31 /12/99.
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Alíngua eixo principal dun debate polarizado entre Pujol eMaragaU

PSOE e PP governan
xuntos en DQnosti ·

Omedo protagoniza

Os nove concelleiros socialistas
e os cinco populares do concello de Donosti suman a maioria
absoluta (nese munidpio hai 27
edis) e formarán governo de coalición excluindo a nacionalistas
do PNV e Eusko Alkartasuna,
pésie a que o alcalde do PSE,
Odón Elorza, pretendia a participación das forzas nacionalistas no executivo local. Coa formación deste governo, os partidos de obediéncia española sellan un pacto que na prática significa pór de manifesto a auséncia de diferéncias entre ambos
no canto de governar en Eukadi
e de entender a natureza do
Estado, aoque estes dous partidos políticos consideran indivisíbel. +

a primeira semana da campaña catalana
9* A. EIRÉ

A'í

Se hai que definir dalgun xeito a campaña das eleicións
catalanas, a verba que hai qu~
escoller, sen dúbida, é medo.
Pujol ten medo a perder porque ,significaria un terremoto
en CiU, Maragall porque é a
última oportunidade dos burgueses da esquerda de acceder á Generalitat. O medo tamén chega a moitos votantes
potenciais de Maragall ante
os seus ataques lingüísticos e
aos de CiU ante a sua claudicación co idioma. E o. medo
vai a máis porque a incerteza
sobre os resultados aumenta.

(ll)€ T~TRAPO,

t¡ve ;}Jm/J PD.. ./

·impiden a apresentación
en Madrid do libro
Garzón, la otra Cara
de Pepe Rei

O primeiro debate eleitoral televisado semellou unha tértulia de
émeritos profesores universitários expoñendo as suas discrepáncias de conceptos. Mália a
incerteza dos resultados que reflicten todos os inquéritos, até .
de agora os distintos candidatos
están a realizar unha campaña
sen enfrontamentos notábeis.
Pujol e Maragall bipolarizan totalmente o debate, cunha campaña que ambos realizan de
xeito institucional, apresentándose como presidentes. Pujol
pon de manifesto os seus logros
de vinte anos e, Maragall,_ que
leva case outros tantos no poder municipal, non critica a Pujol, só afirma que é necesário un
cámbio; ideas novas.
A confrontación cunha política de
fondo é case imposíbel. Tanto
CiU como o PSC e asociados de
Iniciativa e gauche divina (ex
PSUC) representan os intereses
da grande burguesía catalana
qüe foi poñendo os OVO.$ en duas
cestas: na nacionalista de dereita
con Pujol e na sociademocrata
de Maragall, Serra, Obiols, etc.
Non hai .máis que ollar os apelidos dos dirixentes e comprobarase unha continuidade histórica
en ambos _partidos, asi como no
PSUC, sobre todo naqueles que
apoian agora a Maragall. ·

Intereses comuns
E ambos partidos, con intereses
non diverxentes nen no eido na-

•·
El Temps

cional nen no social, separados
un cámbio, e non está seguro
sobre todo polo xeito de enfocar
que poda vencer o abstencionisas suas relacións de poder co Es- · mo da maioria dos emigrantes.
tado, estanse a desputar o voto
Pujol, _ao facer deixación dos
dos emigrantes, pero non abordan o problema de como.Catalunseus princípios nacionalistas,
ya se relaciona .con España. Se
pode perder tamén votos en facadra porque tampouco hai granvor de Esquerra Republican~ de
Catalunya. Sobre todo despois
des diferéncias. Pero a língua é o
grande .cabalo de batalla, o elede que arrombase a Declaramento que lle pode dar a un ou a . ción de Barcelona e defenestraoutro candidato a presidéncia da
se á totalidade dos seus mentoGeneralitat. Por iso Pasqual Mares, confeccionando unhas lisragall ataca a Pujol pola sua polítitas moi conservadoras onde reca lingüística, coa que estiveron
pes(;ou a moitos dos candidatos
de acordo no Parlameñt. Por iso
da antígua UCD.
nas cídades do cinto industrial
Maragall e os seus usan o espaPero a Pujol pódeno socorrer os
ñol. Por ~o tamén CiU fixo deixaposíbeis votantes do PP que prefiren un triunfo de Pujol a unha
ción dos seus posicionamentos e
utilizou nestas localidades tamén . vitória socialista. O medo aos soo castellano por vez primeira. Por
cialistas sempre levou a que os
sectores da burguesía, máis es· iso a política lingüística se converteu no eixo do debate.
pañolistas, se aliasen con Pujol.
Mais Maragall coa sua política
lingüística ·e stá a espaventar a
moitos posíbeis votantes nacionalistas que apostarían por

Tanto Pujol como Maragall estanse a xogar, ademáis das eleicións, o seu futuro polític . Se
Pujol resulta vencedor, terá to-

talmente o partido nas suas
mans e, a purga de nacionalistas realizada obrará ao seu favor porque demostrou que "co. ñece como ninguén a sociedade
catalana'', en palabras de Miquel Serrallés, director do Centre de Documentació Política.
O sector maioritário do PSC ,
deulle tamén un ultimato á burguesía histórica que dirixiu o
partido. Se perde Maragall , os
dirixentes que proveñen da zona industrial e da emigración faranse co control partidário e comezará unha nova dinámica.
A chave do governo pode tela
ERC, partido que non quixo definir a sua alianza posíbel. Sector~s nacionalistas gostarian de
que lle dese o seu apoio a Pujol,
sempre que puidese condicionar
o seu governo e basculase a política cara un nacionalismo máis
ideolóxico. Pero en ERC existe
medo a quedar subsumidos no
''tinglado dereitista de CiU". •

Fase superior, futbolística, do imperialismo
Vivemos, digamo-lo xa, na fase superior, a futbolística, do imperialismo. O tal estádio define-se porque todo é absolutamente obsceno e
xa non hai hipocresias nen cinismos: ollamos .
para a foto de Nicolas Anelka a roubar-lle o
plano a un primeiro ministro (Aznar) e a un
xefe de Estado (Chirac) e a publicitar unha
camisola futbolística de indiscutíbel arrecendo
ímperial, a branca. Nesta fase superior, nada
verdadeiramente real suporta o valor de támbio das mercadorias. Todo é pura ficción, todo
pertence ao reino da especulación, no~ hai
xeito de bater coa matéria, todo se vira opacidade, non hai xeito de mensurar nada. Unha
equipa de .futbol invÚte 5.000 millóns de pesetas na fichaxe dun xogador que non pasa de
ser unha promesa: A fase superior torna-se

nun xogo de casino;· nen sequera nos cumpre
garantirmos a eficácia económica, tirar-lle
proveito ao investimento: apostamo's e se perdemos, convertemos a derrota en trunfo: titulares a cinco colunas sobre o fracaso, multiplica-se a audiéncia, todos a ollar para a pantalla,
a desfmtar coa queda do craque frustrado. E o
sucesor de Anelka cotizará-se ainda roáis caro
(Toshack gaña.máis do que o seu predecesor e
asi nunha espiral' até o infinito, ad nauseam).
Non hai límite.
Non hai teito e Aznar e Chifac sabe-no.
Nesta fase superior, futbolística, do imperialismo, o importante é estar a carón do que
cheire a cartas, do que impudicamente se impón como único valor tanxíbel. A púrpura

pode non traducir-se en goles, mas disqu~ si
se traduce en votos.
·
Nesta fase superior do imperialismo,. nada é o
. que parece e un vello actor de esquerdas,
Warren Beatty, converte-se nun outsider ou
nun perigoso radical, simplesmente por descreber ~ realidade, hoxe cinxir-se a dicer que
o branca é branca, o preto é preto, é ser todo
.un revolucionário.
Nesta fase superior, un (mesmamente Anelka)
pode pasar por ser o herdeiro de Pelé sen ter
asinado nen un tristeiro gol nen un mal caneo.
Por iso Aznar procurou a foto: adoece polo
alleo; o carisma virtual do Império. •

carism~

A apresentación en Madrid·
do libro Garzón, la otra Cara,
do xornalista Pepe Rei, non
se puido realizar ao negar
inopinadamente a Asociaoión
de Correspondentes de Prensa Extranxeira o local concertado coa editorial Txalaparta
para dar noticia en roda de
Prensa da publicación. O
libro do barrantés Rei, que tora durante anos responsábel
da equipa de investigación
do xomal Egin, é unha
denúncia contra o xuiz Baltasar Garzón con testemuñas
de centos de persoas que lle
declararan torturas no seu
despacho da Audiéncia
Nacional sen que o xuiz abrise dilixéncia nengunha para
investigar estes casos de violéncia . No traballo de Reí saliéntase que, en certos casos,
as denúncias de torturas foran utilizadas por Baltasar
Garzón para meter na cadea
aos torturados. O libro
contén probas contrastadas
de denúncias de torturas ignoradas polo xuiz, avaliadas
ocasionalmente por organismos internacionals, que
levan ao autor a concluir que
Baltasar Garzón debería ser
procesado xunto a
Pinochet.+

Os congresos do PP
abren unha crise en
Estremadura e Canárias
Unha parte do PP de Estremadura poderia constituir un partido de carácter rexionalista e
outra facción popular nas lllas
Canárias poderia abandonar a
formación para integrarse en
Coalición Canária. Estes foron
os resultados duns congresos
rexionais do PP que trouxeron
a crise a esta formación. Ainda
que o sector oficialista e o crítico aluden á renovación propugnada pola dirección estatal e a
cuestións ideolóxicas para xustificar esta crise, na realidade
as posturas enfrentadas
obedecen máis a unha liorta
polo poder na que de momento
vai perdendo o sector crítico,
ainda que nalgunhas zonas
conserva un poder
importante.+.
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Várias organizaci~ns crian unh~ Rede Internacional de Resisténcia

Expertos de todo o mundo denúncian
os prexuízos das privatizacións
e<>- CÉSAR LORENZO GIL

Membros de colectivos sindicai s, económicos e sociais
acordaron criar unha Rede Internacional de Resisténcia, que
se ocupará de loitar contra as
privatizacións de empresas públicas non suficientemente xustificadas. Este acordo plasmouse durante o Seminário Internacional sobre o impacto da privatización na indústria eléctrica,
que tivo lugar en México DF
entre o 20 e o 27 de Setembro.
A esta xuntanza acudiron expertos de todo o mundo, que, durante 7 días discutiron as medidas
que se deben tomar para evitar a
desmembración do entramado
empresarial público , especialmente no Terceiro Mundo. Nos
P,aíses de Latinoamérica, África e
Asia estase desenvolvendo unha
campaña organizada desde o
Fondo Monetário Internacional
(FMI) co obxectivo de poñer nas
mans das grandes transnacionais o grande caudal financeiro dos servizos esenciais.
Ao remate do encontro , fíxose
público un documento, coñecido
como o "manifesto de México",
que se basea na devandita Rede
de Resisténcia, e que se pon como finaJidade vários aspectos intrínsecos ao neoliberalismo. A
condena e o rexeitamento dos
"procesos de transnacionalización que incrementan a pobreza e a degradación dos direitos
humanos"; apoio loxistico e financeiro aos esforzos de resisténcia
en calquer país contra a privatización das suas principais indústrias ; "exixéncia aos govemos de
detención das reformas impostas
polos organismos intemacionais",
principalmente FMI e Banco
Mundial, "e mantemento das ins-

O galego Fennir1 Pm:, no centro, CD ex presidente de Costa Rica, Rodrigo Carrazo, á clreita.

titucións estratéxicas baixo o conadquiren as empresas .públicas e
para os políticos que serven de
trol social do Estado, con plena
participación das comunidades · intermediários entre as transnacomo expresión de verdadeira
cionais e as indústrias que o povo
democrácia"; "exixéncia aos go- · lles ordenou xestionar, mentres
vernos o cumprimento do seu deque moitos dos operários son
despedidos, as tarifas soben inber de informar ao país" dos dediscriminadamente e os colectisexos de privatización e comprovos máis custosos para os donas
miso para asumir decisivamente
o·s prexuízos que as vendas errados servizos son excluídos, criándose grandes diferéncias sociais.
das dos servizos esenciais causan nos consumidores.
Entre os asistentes que ali se deron cita estaban persoeiros ·tan
Os asinantes deste manifesto
importantes na recente história
consideran que é preciso tirarlles
de Centroamérica, como o ex
a máscara ás políticas neoliberais
presidente da República de Cosda maioria dos govemos dos paíta Rica, Rodrigo' Carrazo, o esses subdesenvolvidos. Segundo
pecialista norteamericano James
eles, xurdidas as privatizacións
Petras ou o secretário nacional
como un xeito rápido de reducir o
da Federación de Químicas e
déficit público e cumprir os ríxidos
Enerxia da CIG, Fermin Paz, úniobxectivos do FMI en matéria de
co galega dos poñentes. As árecrecemento económico anual, o
as de traballo nas que se dividiu
resultado destas foi unha queda
o seminário foron 'Globalización
na calidade do servizo, que adoita
e privatizacións', 'Tendéncias
ser básico para as sociedades
mundiais da indústria eléctrica',
afectadas (electricidade, teléfono
'Experiéncias de privatizaéións
ou carburantes). No plano económico, ademais,.os benefícios só-· concretadas' e 'Experiéncias de
resisténcia e alternativas'. •
son altos para as compañías que

As trampas da privatización
Extracto da poñéncia de James Petras eSteve Vieux no Seminário de México DF
A privatización non é un fenómeno resultante das circunstáncias
locais nun marco de tempo limitado (como foi o caso durante as
décadas de 1960 e 1970). Neste
intre hai que entender a privatización como parte dunha estratéxia mundial que ten as suas
raíces no ataque á sociedade civil e as políticas democráticas.
Hoxendia, a privatización desenvólvese co amparo dos bancos
"internacionais" que están baixo
o control imperial dos seus asesores e axéncias governamen. tais, que son as que idean os
programas, deciden os prezos e
identifican os compradores potenciais. O marco temporal e alcance da privatización están ditados polos superpoderes eco:nómicos imperiais cuxa prioridade é culminalos a toda costa para que, no menor tempo posíbel,
sexa irreversíbel. A privatización
é, ante todo, unha acción política, que ten pouco ou moi pouco
"valor intrínseco" como estratéxia económica nacional , polo
que, en efecto, non fai nada para' xerar noves empregos, nen ·

incrementar o nivel de aforro e
investimento, e non cría novas
forzas produtivas. (... )
O proceso de privatización arreda a un papel marxinal ás organizacións sociais e movimentos
cidadáns. Os despidos masivos,
o feche de indústrias produtivas,
a conversión de empre~as manufactureiras e importadoras ten
como consecuéncia a redución
de traballadores sindicados ben
pagados, o crecemento do traballo irregular no sector informal
e o aumento de empregados
que reciben baixos salários. Para conter os efectos sociais, os
réximes e bancos imperiais alentan o xurdimento de organizació ns non governamentais
(ONG) para absorver as povoacións en actividades locais que
se ubica,n nos intersticios da
economía dominada palas transnacionais, os bancos e o sector
exportador. As ONG contribuen
a debilitar os movimenfos cívicos e sociais na sua loita para
confrontar o modelo neoliberal
imposto polos centros imperiais.

O irónico é a converxéncia da
retórica dos bancos imperiais
sobre o "mercado" e a ideoloxia
da "sociedade civil" das ONG;
que minan as loitas colectivas
polo cámbio social e o papel positivo que desempeñan os estados nacionais. Entón, o avance
da privatización é parte da estratéxia mundial para a construción
do império· nun período de contrarrevolución no Terceiro Mundo e o colapso do comunismo
no Leste.( ... )
Dentro do marco da empresa pública, os estilos de xeréncia alternativa á xeréncia pública vertical
son esenciais para garantir a
rendición de cantas pública. O
control social que exerzan consumidores e produtores é unantídoto esencial contra a 6urocrácia e a ineficácia. Cómpre integrar na empresa pública habeléncias desenvolvidas na empresa privada, como correr riscos,
ter iniciativa, pensar en produtos
novos, etc. Nunha palabra, a empresa pública debe ser máis emprendedora que no pasado.•
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1 Asumir a realidade
1 de Galiza sen
1
complexos, é a
fórmula de Xaime
Rodríguez-Arana,
coronel do Opus Dei,
para a renovación do
PP. De que
·
realidade
inconfesábel fala o
subsecretário do'
ministro Raxoi?
Xesus Palmou,
relevo de Guiña na
secretaria do PP,
adiántanos unha
pista: "o Partido
Popular non é, en
absoluto, unha

..
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1.
1
:
·1
1
1 maquinária
1 eleitoral".

••
1
1
1 Os
1 conservadores
1 españois tardaron
1

1 douscentos dez
1 anos en se facer
afrancesados. Só
que desta, os
franceses xa non
traen
autodeterminaciór:i,
luces e igualdade,
senón enxeñeria
ferroviária avanzada,
avións, cu.atas de

leite e
h ipermercados nos
··: . que venden o seu.

1.
1
1 Argi Perurena é ·
tilla de Vicente
Perurena Telletxea e
sobriña do ciclista
Txomin Perurena.
Cando tiña nove
anos, en 1984, veu
-como os GAL
mataban a tiros a
Vicente en Hendaia.
Vicente nen sequer
pertencia a ETA. Na
guerra_do Vietnam,
deciase que por
cada labrego que.

mariñeiros sen caladoiros, os labregos coas terras asolagadas
nas augas silandeiras dos encoros, os obreiros reconvertidos en
parados. Das xentes que habitan o território que el percorreu
apañando o tesauro das verbas,
"a Galicia administrativa e maila
terra irmá que vai da Serra do
Rañadoiro ao Penedo dos Tres
Reinos'', segundo as suas próprias palabras.

'Beber para esquecer
"De Citroen non 6oto nada de
menos, pero paseino moi ben" .
Con este titular descolgase Luís
Zapatero en "La Voz de Galicia''. ·
do ·2 6-9-99, aquel que fora director xeral ·da multinacional
francesa, despois de pasar por
un feixe de postas directivos.
Coñecín a Zapatero -en Métodos- no ano 1959, foi aquel
mesmo ano
cando xuntos
entramos a
traballar na Se deixamos o
fábrica de coches que co- Setembro negro
mezaba a ins- do 72 efalamos
talarse en Vi go,· un como do sindicato(?)
inxeñeiro e eu
amareloen
como perito
mercantil. Za- · Cltroen, cabe
patero xubilouse o pasa- sinalar ao hoxe
do ano como bodegueiro
lle esixe· o
gu1e1ro
da Zapatero como
Empresa, e máximo
eu fíxeno o 26
de Agosto do responsábel.
pres.ente ano,
como o ordea
o convenio en
vigor que rexe na fábrica francesa. Ambos .naceramos no 1934. .

O discurso de ingreso recolle un
traballo sobre a língua en Cabanillas e Manuel António, cun estudo sobre a preséncia do mar
na cultura galega ("moita costa,
pouco mar"), elaborado co rigor
que Fernández Rei adoita. Mais
quen isto escrebe comezou a se
decatar dunha outra cousa que
esbaraba polo solemne acto e
rematou acugulándoo, máis alá
do académico. Estab"n a entrar
na RAG as palabras des te pafs
fermasa e triste, as da nai de Paco, que sabe de lañar, escabechar peixe, do salitre, as de seu
pai, perito en coñecementos antigos de beiradas, rebastais, cons,
arrecifes do Mar de Arousa.

· El dí que o pasou moi ben, e eu
nada ben. Naturalmente que o
disfrutar realizando un cometido
dentro dunha Empresa é moi relativo.

Cando o académico dicia "andar
ao caldeo da raba de día e o bedrín de noite", ''voghar de medio
e siar de causo'', o meu pensamento liscou cara ás interiores
terras onde no pasado miña
avoa e meu avó moulaban a
broa triste dos labregos pobres,
e ceibaban lentamente as talas
que un mamou e ama nun dialecto da .mesma lingua, dona
daquel acto, coa que coñecen o
mundo no costado de leste do
Mar de Arousa. Fun testigo de
como algo deles os dous ficaba
tamén na Académia galega desde ese día de outono.

O salto cualitativo dentro de Citroen deuno Zapatero alá polo
a ser integrantes dun clan que
ano 72, cunha actuación propia
non destaca precisamente polos
das técnicas nazis máis depuravalores éticos e· morais, tampoudas. Non lle importou ser o protaco polo que moitos entendemos
En calquera caso, o traballador
gonista negativo da folga máis
por loita obreira, pero Zapatero
valente levada a cabo en Espagalego que envía esta carta á
pasouno moi ben.
ña, dentro do sector, nin as penu- .
aldea global de A No9a Terra
.
rias que tiveron que pasar moitas
soubo, escoitando o discurso de
Non é necesário reseñar o conO 25 deste mes leu o seu disingreso, que está representado
familias viguesas: Non tivo proflito de Ourense, máis recente e
curso de ingreso na Real Acacon honra na institución. Por iso
blemas de escrúpulos en certificecais máis coñecido por todos.
démia Galega o filólogo Francisquera darlle a noraboa e as grácar un importante número de
Responsábel máximo Zapatero,
co Fernández Reí. E moi frecias ao prof~sor Francisco Ferdespidos, entre os que se atopaanque Corral -o que pretendía
cuente que o protocolo amortenández Rei. Animo.
ba o seu colega Camilo Nogueira · ser alcalde de Vigo-, Estévez,
za este tipo de actos, mais nesRomán, á postre inxeñeiro indusRivas, etc. tiveran que pór a ca- . ta ocasión non aconteceu así.
Permítanme outra consideración,
trial e actualmente eurodiputado. .ra. Pero Zapatero seguía a paAs palabras
Unico inxeñeiro e responsábel de
para rematar. Se cadra despisteisalo moi ben.
do novo acanivel que participou naque! aconme, mais non vin moitos politices
démico sabían
teci mento do lado dos obreiros.
en Fefiñáns, nacionalistas tamE para rematar quixera engadir
a cousa tan vi- a·traballador
pouco. Como din na miña terra,
que hai catro anos enviei unha
va coma o
Dí Zapatero que o pasou moi
non é por acomparar, mais un
carta -de carácter particular- ao
propio Mar de que envia esta
ben. Sería' interesante que lle
concédelle máis importáncia, aínDirector Xeral Zapatero, solicitanArousa, que carta soubo,
preguntara a Camilo, a Loureiro,
da que sexa a protocolária, a esdo unha entrevista con el, como
naqueles moa Carmeselle, a Lores, a Acuña,
tes actos, que ás procesións camáximo mandatário de Citroen
mentos en- escoitando o
a Juan, e tantos outros que a bon
en España; eu xa levaba 36 anos
tólicas ou á ofrenda/afronta anual
chia. Odia esdiscurso de
seguro non o pasaron tañ ben
na fábrica, os mesmos ca el. Nen
que cada 25 de Xullo repiten na
quecera as
como el, uns porque estaban no. puñetero caso me fixo. Pasou o
catedral compostelana.•
escuridades ingreso,
cárcere .e outros porque estaban
meu particular escrito ao respongrises deste
que está
participando naquel movimento
sábel de persoal Estévez -eu diXOSÉ Luís SANTOS CABANAS
comezo de
catalogado por alguns de ''folga : ría inspector Estévez- e este en(Luou~TEO)
outono para representado .
salvaxe", cando a realidade era
cargouse de facer o resto. Catro · se virar clariño
que os asilvestrados estaban
anos -os que me faltaban para
e fermoso. Es- con honra
arroupando a Zapatero e os seus
xubilarme- nun posto de castigo
tabam os en na institución.
inmorais procedimentos.
que procuro non lembrar. Pero
Cambados, en
estou seguro que Luis Zapatero · Fefiñáns, para
E se deixamos o Setembro neseguia a pasalo moi ben.
sermos máis
gro do n, ·e talamos do sindica.Uns días atrás conhecíamos as
precisos, no Instituto Ramón
to(?) amarelo en Citroen, cabe
¿ Haberá verdugos que o pasen
Cabanillas.
·
travessias marinhas de salvamensinalar ao hoxe bodegueiro coben coas execucións?
. to do Delegado do Governo na
mo máximo responsábel. Non
Galiza, resp.onsável directo das
Entrou na Académia un recendo
lle importaba presionar aos · Desexámolle a Zapa,tero, agora,
for<;as policiais nesta jurisdicc;om.
a marusía e arghaso. Falaba
mandos intermedios, aqueles
entre botella e botella que o siga
Este comportamento do Sr. Diz,
Fernández Rei a língua viva do
poucos que se resistian para fapasando moi ben, pero sen huseu país pequeno cos rexistos
hai que inserí-lo no conjunto .de
m i 11 ar aos traballadores das
celos partícipes da organización
actuar;ons impunes que perpécultos que cultivaron Manuel Ande corte mafioso que comenzou
suas bodegas e se algun dia titonio e Cabanillas, mais tamén . tram as for<;as que el dirige, nom
chamándose CDT e que na acvese problemas de conciéncia
somente em Compostela, senom
cos aromas populares de grande
tual id ad e recibe o nome de
ou sente nostálxia, teno moi fáem toda a Galiza. Os feitos que
parte ' do público que escoitaba,
SITC. Cunhas siglas ou outras,
cil, pode beber para esquecer"
mariñeiros, mariscadoras e oúvou descrever poderiam constiamarelos perdidos véxase por xa que os viños son o seu. forte
tuir, pola sua gravidade, infortros traballadores e traballadoras
onde se vexa. Zapatero non dena etapa de xubilación. •
mac;om em qualquer meio de codo seu Cambados. A língua viva
beu ?topar indícios de inmorali· da soa e verdadeira ·xente de
municac;om, se estes nom fossem
dade en "reclutar" a aqueles que
XosÉ Mª PÉREZ BERENGUER · trabal/o do noso país na que o ficensurados polo poder, e tamem
dalgunha maneira eran reácios
(VIGO) lólogo soubo dos problemas dos delac;om em qualquertribunal.

Noráboa
a Francisco
Femández Rei

A policía ,,
em Compostela

1

.1

23
ANOSATERRA

7 DE OUTUBRO DE 1999

dumha monumental surra (pero
viver. Nun país progresista, diprego dos médios en si mesmos
nom só el, senom tamem a sua
rei-me. Mais todo progresó ten
considerados non é nen bon nen
namorada) e nom recebeu, em
as suas espiñas; por exemplo,
mao, o resultado dependerá, cotodo este tempo, aten9om médivou perder refrexos: 1- Na prátima sempre, do uso que·deles se
ca do zigue-zague, coma os futca adequada (foi Levado ao hosfaga. Tersó técnicas non garanpital e o médico de guarda cote un desenvolvimento integral
bolistas cando entrenan a canemunicou-lhes aos polícias que
ar. 2- No culda persoa, que como tal, permaera necessário que o doente finece no mundo con característivo, por concasse ·internado, sucesso que
segu i nte, da
ticas próprias, non só individuais,
eles non aceitarom e voltarom
senón 1amén colectivas, adquiric ir eun sdia que as
com el para o comissariado).
pección pordas do lugar de ondeé. Esto ouPodaríamos pensar que esta
que hai que nosas ruas
tórgalle un ha particular f arma de
entender todo o que a rodea, e
história se remonta muitos anos
ver onde pi- estexan limpas
atrás, porem nom é assim, ocosamos. 3- Na
así pode acceder a un mundo
adas,
que tende a aglutinar nun mesevitación de das cag_
rreu a comec;os de setembro
mo saco todas as diferéncias
deste ano. Certamente, ao meu
non me lem- perguntarei-me
existentes para criar un espácio
amigo aplicárom-lt:ie a Lei Anti- . brar dos asterrorista e estivo incomunicado
comun de achegamento.
cendentes en quesítio
todo este tempo. Avonda dizer,
dos donas.
estou aviver;
que nom tem antecedentes criCando unha lei garante o coñecimento do próximo pode impliminais de nengum tipo e que,
Terei-me que
car várias· causas: a) A protecsacrificar. Paainda que pode assemelhar-se
-a um relato de filme , ocorreu em
ción concédeselle a elementos
gara-me a peeón risco de extinción e que son
Compostela neste Ano Santo.
na, e ben. Que importará a miña
diminución, se esta nasa Galiza - consideradós un ben dentro
dunha colectividade. b) O coñeA actua<;om poliéial em Composadianta.+
tela nom é asséptica e os fundacem ento do próximo implica
BRAIS D~ BouzA ,. _- achegarse aos elementos que
mentos políticos para combater
for[lece_n unha. mellar integradeterminados colectivos e .posción no médio e posibilitan a
si<;ons ideológicas, de todós de- conciéneia e o respeito do cutre, ve ser conhecida, come<;ando
polo governo municipal .+
comoJodiyiduo.

Como cada Ano Jacobeu, os cidadans de Compostela sofrimos
a presern;a dum desdobramento
policial, nom proporcional aos
feitos que podaríamos chamar
delictivos e que muitos de nós,
em vez de sentir umha maior segu ram;a, semelhante situac;om
provoca - nos
aversom, e
parece-nos
um desperdí- Olh
cío económico
ar tanta
das nossas polícia numha
contribuic;ons d
'd d
tributárias; olas CI a es
har tanta polí- mais seguras,
cia numha das
cidades mais nomjádo
seguras, nom Estado
já do Estado
Espanhol , se- Espanhol,
nom do mun - senomdo
do, é um despropósito , pe- mundo,éum
ro tamem um- despropósito,
ha decisom
política mui1o perotamem
medi1ada.
umha decisom

o

o acceso ªº mundo

Se o nível política multo
quantitativo meditada.
destes agentes nom fosse
de avondo par a provocar
este sentimento adverso, o mesmo, ve-se aumentado quando
actuam com total impunidade e
sem respeitar os dereitos fundamentais das pessoas .... Polo menos , dous exemplos que pala
sua importáncia mereceriam
umha investigac;om e um juízo.

MANuEL CÉSAR VILA

Casa limpa,
rua suxa
Non é precisamente unha ledícia, cando ruamos, irmos a piques de tripar na merda. Nos
países que dicimos adiantados,
os danos dos cans que levamos
a paseo estamos abrigados a levar unha vasoiriña e unha bolsa
pequena por se ao animaliño lle
peta. Xa está dita que os hispanos procuramos ter a casa ben
limpa, pero en troques ensuxamos os espazos públicos, e tan
tranquilos todos os que o fan.
O día que as nasas ruas estexan limpas das cagadas, perguntarei-me en que sítio estou a

Estamos involucrados nun mundo que se pretende homoxeneizar a calquer prezo, a través de
aglutinantes dixitais e multimédia.
As comunicacións son fluídas, e
semella, tal v~z . que teñamos
que introducimos nesa realidade
sen critérios próprios nen prioridades. Dentro desta situación,
propiciada non só polo estado da
investigación e da técnica, senón
e sobre todo por una sociedade
consumista, suscitar algunhas
cuestións non estaría de máis.
Xa é tópico o dita de que o em-

Por outra banda, haberia que
cuestionar a palabra globalización, que é o que se globaliza?,
a quen se globaliza?, ternos todos as mesmas oportunidades
de acceder aos médios que se
nos pretenden aterecer? O motor de arranque cara á uoidade
mundial estabelécese na- economía, dende aquí críanse relacións de todo tipo, · lóxicas na
sociedade de consumo da parte
desenvolvida do planeta. Os
médios de comunicación
convéncenos

mataban os loiros de
Wisconsin, .cinco
rapaces entraban no
Vietcong.

Foi un Governador
, do Banco de España
estupendo, firme e
intelixente, só que
tivera "pouca- serte
coa Prensa". Asi pon
1 a Mariano Rúbio, Leopoldo Calvo
Sotelo, ex ..
presidente do
Governo central.
Emilio Ybarra,
presidente do Banco
de Bilbao Vizcaya,
non se queda atrás
e chámao
tremendamente
eficaz e seyero
funcionário público.
1 Mesmo meter a man
na caixa lle
disimulan a un
campeón da
liberalización.

O ministério do
Interior pintara
Euzkad-i todo coa
lenda Atsedenik ez
drogarik gabe que
significa Non che
hai descanso sen
drogas. Mayor Oreja
dixo no Senado que
a culpa era desa
língua do dem~ que
chaman euskera,
que non se deixa
traducir. O ideal de
Oreja é o de aquil
governador -belga no
Cangó que fnventou

noloxia crebá- xente que
ronse as fron- accedia ou non
teiras físicas
do tenitório. accedia árede
Coñecemos
t
verbas e em- agora emos
pregamos mé- os non usuários,
dios que hai os usuários
vinte
anos
nen sospeita- pobres eOS
bamos que
,·
·
P u id es ·e n usuanos neos.
existir. Pero,
quen pode uti1izar
es1es
médios? Depende do poder adquisitivo de cada quen. Até agora había xente que accedía ou
.- non accedía á rede, pero xa te- .
- mas unha nova diferéncia. Os
non usuários, os usuários pobres e os usuários ricos. Con isto, a través dese motor empresarial conséguese estratificar _e
fraccionar á povoación que se
pretende global e encaixala en
novas clases sociais, que virán
dadas de forma soterrada pala _
economía, e de forma directa,
polo acceso ·das mesmas á información. Así as ferramentas,
como sempre, estarán a disposición de quen as poida pagar,
sen unha regulación axeitada
por _parte do poder político, que
permita que non haxa usuários ·
RUA MARTIN CODAX
de primeira e de segunda cateVIGO
goría, ou simplemente que non

CANTINA
MEXICANA

Esta história pala sua gravidade
merecería que fosse ·narrada
em toda a sua extensom, pero
como nom disponho de .espago,
dire¡-que o meu amigo e.ntrou no
comissariado de .Compostela
umha sexta feira pala noite e
abandonou-no na segunda fejra ·
seguinte já de tarde. Foi objecto
' ~ t')t""{"..-""·. ..~' ~. '~tV:.¡J.,,. ~ ~~¡rJf1 C'~ ~~:..i~ ~,~. :·'-~

...'

~-~'~

A tecnoloxia amósase como un
novo paso adiante na evolución
dos valores e da forma de actuar e pensar do ser humano.
Parece incuestionábel o estado
das causas.

_ O ~cceso das persoas de diferentes lugares a un espácio comun, como poida ser internet,
·só é posíbel a través dun pro- fundo respeito e toleráncia, pero
non a través da homoxeneidade
que parece substituír todas as
relacións. Homoxéneo é o espá-_
cío, pero non os indivíduos.

~~an~~ea ~~~ Até agora habia

O seguinte acontecimento resulta muito mais sério. Outro amigo, neste caso galega, foi violentamente batido por un grupo
de polícias na noite umha sexta
feira na zona ·velha compostelana. O motivo, dizer-lhe a dous
indivíduos que condiziam algemados a duas pesoas, que nem
sequer conhecia, considerando
excessivo atar a alguem por fumar haxixe. El nom estava fumando, nem consumindo nengum tipo de droga ilega:I, simplesmente passeava naquel
momento por esa rua em companha da sua namorada.

1~,i:¡

da i.nformación

(COMPOSTELA) .

Um amigo brasileiro perdeu a
conta das veces (sete ou oito)
que foi conduzido ao comissaria-.
do, polo simples feito de vestir e
levar um penteado diferente ao
que estes indivíduos da ordem
considéram nonnal. Umha vez ali,
esta pessoa exibe o seu passaporte em regra, o seu documento
de estudante, a sua licenc;a de residecia e até o seu cartom de créd i1o,. fazendo-lhes ver que está
entrando no Estado Espanhol dinheiro procedente doutra economía. A astes indivfduos que, como todos sabemos, destacam po·la sua imaginac;om, nom se lhes
ocorre outra idéia, que incriminálo por tráfico de drogas. Certamente, incriminam sem provas e
despois de várias horas, resolvem libertá-lo, pero quem indemniza a esta pessoa, nom já polo
tempo perdido e o desagradável
da situa9om, senom polo prejuízo
moral que isto reporta.

; i~:I ·l.¡~~;
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1 un castrapo para
1 mandar nos reclutas
1 negros.

Crise do PP na
Galiza? Quen dixo
crise? Cando Franco
cambiaba de
ministros, a consigna
dos diários era falar
de renovación do
governo. Fraga
traballou máis anos
naquil sistema que
neste. Algo se lle
1 debeu pegar.

José Miguel Ortí

1
1
:
1
1
1
1
1
1
1
.1
1

Bordás, presidente
da Empresa naciónal
de Autopistas,
contesta a aos
galegos que se
senten estafados e
atracados nos
fielatos da autoestrada, que esta via
é a máis rápida que
hai no país, ten un
efeito económico ·
positivo e as
indústrias péganse a
ela coma carrachas.
Ortí é un Einstein.
Ocupara vários altos
cargos na Falange.
o último toi o de
vice-secretário de
Ordenadón Social
do Movimiento.
Debeu ser por iso
que o mandaron ás
auto-estradas.
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dade e moito menos· o benestar
que, tan estupidamente, argumentan alguns sen que lles caia
a cara de vergonza. Eu sabia
que había escritores e tertulianos
calcaberzas pero até o extremo
de afirmar que os nasos maiores
deben facer: o pallasa para conservar o bón humor, paréceme
grotesco e máis próprio de cans
que de persoas sensatas. Que
llo digan aos nosos maiores na
cara que teñen que "malviver"
con pensión~ de miséria e de seguro que fan mói ben o paiaso.
cando lles partan a cara a eses
"calcaberzas" que viven moi ben
gracias ás. estupideces que din
sen apenas imutar.se.+

os haxa, sempre a favor do restrinxido número de empresas
que pululan nas nosas facturas
periódicas e bimensuais. +·
BEATRIZ DACOSTA MOLANES

Os avós deben
facer o pallasa
A claridade e a realidade que ·reflecten alguns escritores ou xornalistas nos seus artigos deixanme certamente abraiado ao ser
unha prátjca demasiado habitual
o ver que a
maiorla só se
adica a chulear é xogar coa OEstado ten a ,
linguaxe, sen
imprimir conti- obrigade
do nas suas garantir atodos
afirmacións e
comentários un mínimo de
gratuítos . .
dignidade esen

XosÉ MANuEL PENA RIVEIRA
(A CORUÑA)

Ghalleghismo

Eu sempre lles fun mui ghalleg• hista. Toda a vida me ghustou
Asi sucede ela nunca pode _ muito iso dos carros, das vacas,
con demasia- existir a
andar na leira a sachar nas pada frecuéncia,
tacas, cuidar .as pitas ... e as
que cando se verdadeira
ghaitas encántanme. Ainda me
fala dos na- liberdade
lembro cando o alcalde, o Sr.
sos maiores,
Pepe, puxo un coche de liña noviño do trinque paré! irmos ver a
sempre
se
D. Manuel, que non lles sei ben
dan consellos,
que selebraba, pero comida haánimos para
bia a esghalla. E ghaitas ¡miña
disfrutar dos praceres da vida,
pudendo adicar o seu "ócio" a
naisiña! que Dios a teña na ghlofacer o que sempre quixeron e
ria, ese home si que lles é ghanon puideron ao longo da sua
lleghista, tíñalles aló, eu que sei,
vida laboral. Os nosos pais e
polo menos vinte dusias de ghaiteiros. E todos cunhas ghaitas
avós merecen o respeito que
non se lles aterece en moitísipresiosas, que seica lle son doumas ocasións por parte dunha . tro moi ghalleghista que é de
xentuza hipócrita. que se atreve
Ourense. Disia un rapasolo, que
a ensalzar á' sociedade de be- - disque despciis o prendeu a polinestar, mentres hai xubilados
sia do Dis Ghedes, que era unha
mostra máis da pretesia que lle
que reciben menos de 40.000 e
·50.000 pesetas ao mes. Acaso . había que render ao ghran casié culpa deles non ter podido coque, e semella que foi por disir
tizar- abando? Eles non estabeiso que mallaron nel ao prendelecian as ba~es de cotización
lo. A estes rapases métsnlles
nen fixaban as suas ·cuotas · un has parvalladas na cabes a .. .
mensuais: .
Pero eu contáballes que son
O Estado ten a abriga de garantir
mui ghalleghista. E o de falar o
a todos.os seus cidadáns un mí- · ghallegho a min ghústamelles
nimo de dignidade e sen ela nunmuito: pra talar dos paxaros, da
ca pode existir a verdadeira líberaldea, pra discutir cos visiños ...

O que non pode ser é iso que
queren os mosos da vila, que os
xuíses paresan pailáns a talarlles o ghallegho á xente da aldea. Que ten rasón o meu sobriño, que o xuiz de Portosás non
parese un pailán, pero iso élles
a televisión, porque se fose de
v.erdade seghuro que ninguén
lle tasia caso no que dixese.
E contoume antonte o Roxélio
que o seu tillo máis novo, tm moi
espilido que disque lle tixo a carreira en tres anos e que lles é
mui amigho do meu sobriño, vai
escribir unha carta ao Campo,
que ·lles é unha tenda ghrandísima que hai en Vigho, pra -disirlles
que poñan as causas en ghallegho. Este rapas! Tan. bon meso
como paresia, e anda a metérselles en causas destas. Como me
entere eu de que o meu sobriño
tamén está a faser paifocadas
desas, pégholle unha malleira
que non esquese na vida. Andar
a mandar cartas ás tendas ... ! E
ademais unha tenda tan ghrande
como esa, tan moderna e con todo o que venden. Que eu non lla
coñeso, pero coñesea o meu irmán, que marchou a vivir aló
porque a muller élles de Vigho; e
contoume que podes mercar de
todo. Ben , todo todo non, que
seica non lles venden ghaliñas,
pero a min isa parésemelles.. _mui
raro; seghuro que meu irmán mirou mal, porque non vender ghaliñas nun sitio como ese ...
E disia o Xan, que é o filio máis
nQvo do Roxelio, que el lles estivo en Santiagho o dia vintesinco
para selebrar algho de Galisia,
pero non lles debia ser mui importante porque na televisión
ghallegha non dixeron nada.
Como non fose o do Rei? Pero
coido que non, que no do Rei
estaba o rapasolo aquel da preitesia e do casiqui que lles contaba antes, e mal beeho debe
ser porque mallaron nel outra
ves os de Dis Ghedes, que seica queria poñer unha bandeira
ghallegha cunha estrela cando
pasaba o Rei. Pois o que lles
contaba, que o Xan estivo en
Santiagho e entrou nunha tenda

Nome_..................................... Apelidos .. .....:.................. .
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.

Enderezo .......................................................................... ,.

É o alcalde de
Friedrichsein,
concello da antiga
RDA, polo Partido
Sociaf-Dem ocrata.
Chámase Hélios
1
Mendiburu, nacera
en Madrid en 1986 e
chegou a Alemaña
coma nenáda
guerra. Hélios
predica un remédio
para a crise: traballar
máis horas, cobrar
menos e reducir a
protección social. Os
éxitos recentes dos
alcaldes de ,
Schroeder explícase
con fenómenos coma
: o do Hélios. +
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. que ten dentro outro Campo como o de Vigho. Eu non sei se
crerllo, porque, como yai coller
un ha. tenda tan ghrande como a
que me dixo meu irmán que había en Vigho dentro doutra tenda? Sonlles causas de meighas.
Que as meighas tamén nie
ghustan muito, como o augharde¡ite e o viña. E lago di meu
sobriño que non son ghalleghista!
·
Pois parese ser que no Campo
de Santiagho téñenlle todo posta en ghallegho e que as causas
son ighual de boas e que a xente compra o mesmo. Eu xa non
lles sei que pensar, porque xa
me parese raro que haxa unha ·
tanda tan ghrande, anque
sexa en Vigho, máis ainda que en Oque non pode
Santiagho teñan unha de- seré que os
sas metida xuíses paresan
dentro doutra;
pero vale, te- pailánsa
rei que crelo , falarlles o
porque meu
irmán non é ghalleghoá
nada parvo e xente.
díxome que
era certo, pero que na tenda de Santiagho poñan todo en
ghallegho ... lso ten que ser unha
mentira do tillo do Roxélio.
Ademais, é como lle disia eu a
meu sobriño: porque demos van
poñer as causas ben en Vigho,
e en ghé111egho en Santiagho? A
vostés, se me permiten a preghunta, non lles parase que isa
non ten senso nenghun; se fan
as causas como Dios manda
nun sitio, como no outro van andar a faser esas parvalladas !
Pero a min non me ghusta falar
do que non sei. Do que me gusta falar é do ghalleghismo: das
vacas , das pitas , dos carros,
das ghaitas ... Que bonitas eran
as ghaitas daquel de Ourense
que estaba con D. Manuel...•
MARCOS FERREIRA AMOEDO

~
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MorreU Colmeiro, o home
que pintoii fora o que vivíu aqui
.+x.c.

Arte galega

O 1 de Outubro morria nunha
residéncia en Salvaterra de Miño, Manuel Colmeiro, unhas
das figuras fundamentais da
plástica galega neste século XX.
Ainda hai poucos meses asistira
de incógnito á que foi a sua última exposición antolóxica, reali..
zada en Vigo, porque xa habia
tempo que deixara de facer obra
nova "porque iso precisa saude e
gasta moita forza". Por expreso
desexo eu a noticia da sua morte comunicouse publicamente
despois de estar soterrado no ce..
mitério da sua parróquia natal.

Na entrevista de Margarita Ledo,
vinte anos atrás, Colrneiro via
complicado definir algo que a sua
obra explora por todos lados: arte
galega. "A miña laboura baséase
no que vivin aqui; é rnáis, eu chamaba á xente do meu redor para
lle amosar os meus cadros; cal vos
gosta máis?, e comprobei qu_e gestaba a exaltación da cór. E algo
que non me extraña, tarnén os
flamencos son grandes afeizoados
á cor e teñen un clima parella ao
noso". Apesar des as dúbidas entendía que a obra dun autor reflexa todas as suas conviccións e posicionamentos, "hoxe fálase moito
da psicoloxia da arte. O que se di
é que na obra de un vese todo,
que un pintor fai a sua radiografia,
queira que non, vénselle os defeitos, vénselle as ambicións, vénselle os trucos, a aspiración que poida ter, a sua opción social. Picasso
~ o que máis sal a relucir porque
como é tan coñecido todos saben
algo del-; un ve a sua obra cando
era anarquista de veras, esas obras
dos anos vintetantos, e teñen unha grande tenrura e unha grande
simpatía polas clases humildes.
Na formación dun influe todo"

Com en r das as pcrsoas do eu
temp , na vida de Colmeiro hai
un ante e un despoi do 36.
Cando chegou esa fatídica data
el xa tiña unha obra sólida abríndose paso. Nunha entrevista de
1979, en A Nosa Terra, Margarita Ledo debullaba as empre intere antes opinións dun home de
ólidas convicións ideolóxicas e
artí ticas, resaltadas polo eus familiare e por todas as persoas
que o coñeceron e trataron.
A descripción do ambente daquel
primeiro tércio de século é significativo, "galeguiceime de rapaz,
porque eu estaba na Arxentina e
toda a miña preocupación era Galiza. Antes da guerra expoñiamos
polas aldeas, ia a Vilagarcia, por aí
adiante. Non estaba en nengun
partido p lírico, era galeguista,
unha cou a moi bonita. Daquela
erarno o de esquerdas e o da dereita, pero levábamono ben todo , o entu iasmo definíao todo.
No rnovirnent cutural participaban e n , Ma id , Castelao,
ra d putad tiñ que
rvir a arte oficial. En
fas facer un Taller de
Artes, n n uerfam Academia,
nón Taller; na Coruña un Conervatóri e xa e falara coas depu tación para que houbese 50
becas por ano; eu fora a Ourense
para qu Risco mirase o ·dos Estatutos. Despois veu a guerra. Leváronme para ser interrogado coa
disculpa dunha multa que non pagara, saíu todo ben¡ eu non son o
que se entende por un "valente",
pero tarnpouco teño medo; enfríaseme a cabeza e neses momentos
son outro home. Non me sentia
moi agosto e no 37, baixo pretexto de expor en Lisboa, fun aló.
E xa, como todo, unha noite nun
barco que ia para Arxentina".
Pensando nesa época hai uns
ferrnosos e dramáticos debuxos
de Cólmeiro, refrexando os tenebrosos dias e tempo. Colrneiro
situábaos no seu sentido funcional, como os de Castelao "a función dos debuxos de guerra de
Casfelao é extraordinária -os de
Picasso, o alburn que é unha
bulra de Franco, non fa¡ ese
efecto- e para Galiza o que conta del é a sua traxectória e a sua
actitude, o seu valor político e o
seu senternento popular".

·Sodoma~ LOIS DIÉGUEZ
úT
Xo
a sensación de que poñer _
este topónimo bíblico como
títu~o

dun artigo soa un pouco forte.
Quizá porque axiña nos vén á
cabeza esa chea de maldicións con
que os padres da lgrexa
acompañaron o seu significado. De
Sodoma vén sodomita, vicio,
maldade, abominación ... e
deseguido as irnaxes do terríbel
castigó co que Deus fixo
desaparecer esa e a outra cidade
irmá, Gqmorra, situadas na parte
sul do Mar Morto. Seica, o pecado
dos seus habitantes, foi o da
homosexualidade, aborrecido polo
deus de Abrahan até ese extremo
de os facer desaparecer polo lume.
Por iso coid0 tan atinado, neste
ínomento de asfixiante
conservadurismo, o libro que Xosé
Chao Rego acaba de sacar á luz, .
"A condición homosexual''. N on
coido que resulte grato aos ollas da
lgrexa, pois como é habitual no
autor, fai unha análise profunda e
moi documentada do proceso que
- levou a interpretar os sucesos
bíblicos de Sodoma po!o camiño
que arriba indicamos. E un bon
exemplo para entenderrno-nos
como o a cultúra dogmática e
anticientífica, para un maxin libre
e aberro, ha ser posta sempre en
cuestión. Aínda que is to cause pruídos.

~orna representou a

Colrneiro tivo ocasión de facer
moitos cartos coa sua obra, pero
non estaba no centro da sua vida ese afán que "realmente podia
facelo de ouro ..Lonxe do boato,
quizais a sua própria vontade de
non ser manipulado tivese a rnellor metáfora no coñecernento
da sua morte após de ser parte
da Santa Compaña de galegos
inmortais que no eu dia reseñara o seu amigo Castelao. •

AMOR Á NACIÓN NEGADA
XESUS ANDRÉS LóPEZ PIÑEIRO

Era o pintor das panadeiras, das feirantes, das mulleres do rural, pero tamén pintou a morte dos mineiros, pintou a emigración, medrou na emigración. Levou o norne de Galiza a París. Pintou en
abstracto antes que os americanos fixeran mirar para New York e os filósofos elaboraran discursos do
porqué da estética abstracta. Agora rnorreu nunha
aldea da Galiza interior.
Era Manuel Colmeiro, nado ~n Chapa no 1901, un
dos pintores que recolleron o facho que encendera
Castelao, e que xóvenes. corno Manuel António e
Álvaro Cebreiro, materializaran no rnanifesto Máis
alá, peza literaria rompedora do 1922 e pedra marco onde tracexar un antes e un despois da nova arte galega inspirada polo galeguisrno e logo polo nacionalismo.
Con Colmeiro morren os testigos que recolleran
aqueles artistas que intentando facer unha nova arte galega, foron chamados Os Renovadores e cuxa _
actividade se desenvolveu nos anos vinte . Con
Colmeiro viaxaron no 1936 as inquedanzas dos artistas galegos que conseguiron escapará violéncia e
á morte. Porque outros corno Camilo Díaz, L. Huici, pagaron un altó tributo, por pensar unha arte
diferente. Outros corno el levaron o nome de Galiza ao exílio e foron recoñecidos corno grandes artistas, Souto, F. Ribas, Seoane, Maruxa Mallo, o
-mesmo Colrneiro, etc.

A sua estética, elaborada de xeito persoal, ten rnoito de aquela estética do granito que buscaban Os
Renovadores, tratando as figuras con rnoito volumen, tal como se fosen artistas románicos ou barrocos. Os seus ternas sempre trataban das costumes
ou ternas sociais, facendo arte de ternas moi próxi·mos á xente do cornun.
Sempre gosto de lembrar unha noite de Setembro
na que, facendo tempó polas ruas da Coruña dos
anos sesenta e oito, esperando os exames de Maxis-terio, entrei na Asociación de Artistas da Coruña,
situada en Riego de Agua, vendo que se estaba a
inaugurar unha exposición de pintura. Cal non foj
a impresión dun rapaz mentalizado en que a cultura se desenrolaba en español, ao ver unhos señores
que rodeaban polo que se vía ao artista, estaban a
falar con el en galego. O artista quedourne grabado
na mente era Colmeiro. A arte na Coruña, que para aquel rapaz era cidade de. señorio e ·debiase -falar
en español, falaba galego. Colmeiro despertou en
min o amor pola arte e sementou sin el sabelo o
amor pola rniña nación negada.
A arte galega, ten en Manuel Colmeiro un artista
do que se terá que falar coma un dos Renovadores
e dos que as xeneracións seguintes a el non poderán negar o seu maxistério. A sua estética baseouse
n a adopción das poéticas vangardistas aos seus te·
mas aldeáns. E foi admirado por todos.+

transgresión do hábito beduíno da
hospitalidade, sagrada para os
habitantes deses desertos ou ricas
válgadas do Xordán ou o Mar
Morro, o Mar salgado que deposita
nas penas tanto sal que ás veces
parecen brancas figuras humanas
(asi se entende o que a muller de
Lot se convertese en estátua de sal
por mirar para atrás cando a
cidade ardia). Chao vai analisando
polo miúdo as distintas traducións
que se fixeron da pasaxe bíblica da
que falamos, e tarnén das distintas
interpretacións que se lle deron ao
tan recorrido verbo "coñecer", que
fixeron pasar na linguaxe hebrea ·
como sinónimo de manter o acto
sexual. Logo, co axuda de moitos
·autores, analisa o acontecido en
Sodorna coa chegada dos dous
anxos á casa de Lot para acabar
opoñendo-se a esa interesada
versión da sodomía. Sempre o
poder cerrou portas á liberdade, á
pluralidade e á diversificación, e a
lgrexa con máis contundéncia,
pois creu que niso lle ia a
supervivéncia.

,,

0un exemplo, o de Sodoma,
que aqui destacamos, como xeito
de mostrar o fundamento de
moitas bases tradicionais
totalmente sesgadas para impoñer
o critério do vício e do mal, do
antinatural sobre esta forma de
·expresión sexual, e que Chao Rego
bota por terra cunha claridade
digna de louvanza. En libros
anteriores sobre ou.tros temas (o do
lurne, o da auga, o da Galiza
relixiosa e cristiá ... ) xa nos
admirara o seu coñecimento e
profundidade, e-sempre, a sua
valentía para desfacer os adorados
becerros de ouro. E agora
deixarnos constáncia pública outra
vez do seu oportuno e interesante
traballo. •

! "
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Carlos Paulo Martínez Pereiro, gañador
do prémio "Espiral Maior" de Ensaio.

•Fallados
.
os premios
;'

Cidnde da Coruña
e Espiral Maior
de ensaio
Cunha obra erudita e á vez con
rasgos irónicos, -como a definiu
o xuri- Carlos Paulo Martínez
Pereiro ven de gañar o prémio
Espiral Maior de ensaio, que che,
gaba a sua segunda edición. A indocil liberdade de nomear é o título
desta obra que aporta novas claves sobre a literatura medieval
galaico,portuguesa e que leva co,
mo subtítulo Por volta da "inter-

pretati.o nominis" na literatura tr~
vadoresca. O xuri estivo formado
por Xosé Eduardo López Pereira,
director xeral de Universidades,
Xo.sé Manuel Domínguez Prieto e Miguel Mato Fondo, gañadores
da anterior edición do premio,
- polo escritor Henrique Rabuñal
e o editor e escritor Miguel An,
xo Femán Vello. Todos resaltaron que da obra que consigue
atrapar a.o leitor, que comprende·
mellar o corpus medieval galego,
portugués. Martínez Pereiro, xa
gañara en 1992 o"Prémio de Jn,
_vestigación da Xunta polos seu
traballo de divulgación de litera.
tura ~edieval.

Outro Martínez Pereiro, Xosé
Luis, gañou co relato Medición
;definitiva do limbo Ó prémio de
narrativa fantástica "Cidade da
Coruña". O certame, que con,
vocan conxuntamente
Edicións Espiral Maior e o pub
Dublin da Coruña, chegou á sua segunda edición premiando
esta obra que levaba como le,
ma Seltsamer Vogel. O xuri, que
tivo. que avaliar dezanove orixinais, estivo composto por
Xulio López Valcarcel, Miguel
Anxo Femán,Vello e o
gañador da primeira edición,
Breogan Riveiro. Valoraron do
relato gañador "a capacidade
fabuladora.do autor imbricada
a unha gran dose de culturalis,
mo e, por outra banda, o tono
fantástico dun aparato narrati,
vo que non rexeita o humor no
se conxunto e na sua intencio,
nalidade". Martínez Pereiro, da
Coruña, gañara anteriormente
o prémio·de narrativa "Carval,
ho Calero" de Ferrol e é autor
de títulos como As irmás

• Litografias
'de Tápies
na Fundación

CaixaGalicia
A sede da Fundación Caixagalicia
en Vigo acolle unha mostra de litografías e augafortes de Antoni
Tápies, o pintor nacido en Barce,
lona en 1923. Trinta e catro obras
forman a exposición, na que se
manifestan as fontes inspiradoras
do artista: Cataluña, as tradicións,
a caligrafía e o corpo humano.
Todo aparece fragmentado, e co,
mo sinala Arnau Puig no catálogo
da mostra, "todo iso é material pa,
ra que o artista fale, nun intento
de penetrar nos arcanos, no senti,
do do mundo, e isto facéndoo me,
diante o que hai, que é o único
testemuño que ternos de alg9: o
que somos e onde estarnos. E ai
onde está a arte de Tapies".•

ANOSA TERRA

•Reclaman
a mellara
das Bibliotecas
no Baixo Miño
Galiza Nova vai apresentar
mocións nos concellos do Baixo
Miño para que se mellore.n e am,
plien as bibliotecas da comarca.
Sinalan os rapaces nacionalistas

que o único concello que ten un
servizo mínimo adecuado é O Ro,
sal e subliñan que nen T omiño
nen Oia contan con bibliotecas
municipais. Asimesmo indican
que, ainda que A Guarda e Tui
canten con unha, só abren tres e
catro horas ao dia en cada caso.
Por esta razón, demandan máis bi,
bliotecas e un horário de alome,
nos oito horas para rematar cos
-desprazamentos de vinte quilóme,
tros cando unha persoa quer estu,
dar ou consultar algun volume. +

bastardas da ciencia e O antropó--

fago, entre outros. +

•O concello
de Vigo súmas~
aos actos
dehomenaxe
a Castelao
O cincuenta aniversário·do pa,
samento de Daniel Castelao,
que se cumpre no ano 2000, ta,
mén tera repercusión no conce,
llo de Vigo, segundo anunciou o
alcalde Lois Pérez Castrillo o
Xoves 30 de Setembro. Desen,
volverase uÍl programa de acti,
vidades culturais durante todo o
ano e o governo asinará un con,
venio coa Fundación que leva o
nome do escritor e político de
Rianxo para organizar conxun~
tamente actos. Pérez Castrillo
reuniuse o mesmo dia cos ~em,
. bros da fundación, entre os que
se atopaba o presidente Avelino
Pousa Antelo. O concello de
Vigo tamén ten planeado orga,
nizar actividades conxuntas co
de Pontevedra: +

• Losada Diéguez
e a xeración Nós
no Carballiño
O Auditório do Carballiño aco,
lle os dias 8, 9 e 10 de Outubro
as I Xomadas sobre Antón Losada
Diéguez e a Xeración Nós, dirixi,
das ás persoas
interesadas en
coñecer máis
fondamente o
pensamento
do galeguista
nacido en
Moldes. Lois
Domingo Cas,
Losada Diéguez.
tro, Xosé Ra,
món Quinta,
na, Xesus Alonso Montero, An,
xo T arrio, Marcos V alcárcel,
Laura Tato e Xosé Manuel Nú,
ñez Seixas, son alguns dos espe,
cialistas que participan nas xor,
nadas e que debatirán sobre a
contribución cultural da
Xeración Nós. O Domingo 10 as
actividades rematan cun recital
de poesia a cargo de Chus Pato,
quen foi a gañadora da XII
edición do Losada Diéguez, na
sua -vertente literária. +

Frida Kahlo. Auforefrafo con colar, 1933.

·• Kahlo, Rivera, Orozco e Siqueiros,
arte mexicana na Coruña
Até o 14 de Novembro pode verse na Fundación Barrié de la Maza da
Coruña a mostra de arte mexicana, formada con fundos da colección
Jaques e Natasha Gelman, ruso e checoslovaca respeitívamente. Esta
parella, instalada en México, iniciou a sua colección en 1941, que foi
aumentando a canda o exito económico de Gelman como produtor
das películas de Mario Moreno "Cantinflas". A mesma Natasha Gel,
man foi retratada por pintores como Siqueiros, Frida Kahlo ou Diego
Rivera, nomes cuxa obra expense na Coruña. A mo tra, organizada
pola Fundación e polo Centro Reina Sofia de Madrid, onde se p derá
ver no vindeiro Xaneiro, inclue cadros de novos pintore mexican
como Germán Venegas e Paula Santiago. As pinturas e esculturas in,
cluídas son da autoría de Leonora Carrington, a británica fuxida a
México, Frida Kahlo, a grande retratista do padecimento, Maria Izquierdo, autodidacta que comezou a pintar nos anos vinte, e s gran,
des muralistas Diego Rivera, Rufino T amayo, Orozco e Siqueir .+

Autores de vinte anos para a banda deseñada galega
Sanmartin, os irmáns Covelo, Fresco, Blanco, Romero ... destacan na Xornadas de Ourense
historieta cuxos protagonistas
pertencen a un club de castidade
e que resultan fulminados por un
meteorito que cae xusto na com,
postelá praza do Toral. O humor
tamén caracteriza os relatos gráficos dos xóvenes irmáns Covelo,
Hugo e Serxio, cos traballos O se-

A festa da banda deseñada ainda
non rematou. Até o Domiugo 9
queda tempo para apresentacións: a da revista Golfiño, que
Xerais saca á rua como un tebeo
para os máis cativos, e a revista
Elipse, que xa ten uns meses na
rua. T amén chega un novo mis,
terio para a xoven detective Simon. A maldición dos Velasco é a
nova entrega do trio Fausto,
Méndez e Malvar, que trasladan
a sua personaxe feminina até
Portugal. Asimesmo, apreséntase
o Sábado 9 na libraría Torga o
fanzine Cru, desde Portugal, país
. - que está presente nas xomadas a
través dos seus novas autores.
Pero son os novos criadores galegas os que destacan na pranta
baixa da Casa da Xuventude. En,
tre estes, alguns nacidos xa na dé-

gredo de V anessa e A realización
persoal de Dosireo Xilgaro.

amosan non só as cualidades dos
participantes no debuxo senón na
construción de narracións curtas.
David Roi Corral é unha mostra
dos novos talentos. Nacido na
Coruña hai dezaseis anos, apre,
sentou a concurso Bisectriz, unha
viaxe en autobus que serve para
retratar O: vida do protagonista.

Outras histórias son as de Marcos

Viñeta de Suso Sann:iartín.

cada dos oitenta, pero cun estilo
criativo que chama a atención.
Os traballos que se expoñen con-

currriron ao Concurso Galega de
Banda Deseñada. Deep impass, do
gañador ~uso Sanmartin, é unha

Outros traballos dos autores afei-zoados recurren ás viñetas como
un meio de expresión social _ou
un trinque para amosar persona,
xes con fundos sentimentos de
fracaso. É o caso de Un recuncho
na cidaáe, de Daniel Lomba, ou
de Nostal.xia, un estupendo traballo gráfico asinado por Diego
Blanco e Roque Romero. Desde
Viveiro, Vigo ou A Coruña,_ os
traballos chegados a Ourense

Beltrán, Francisco Fresco, Xosé
Luis Hermo, Emilio Fonseca e
Manuel Pena. Todos confirman
que non está de máis considerar a
banda deseñada como "arte se,
cuencial" ou como "narrativa de,
buxada". Tamén apoian un 'dos
fundamentos das Xomadas que é
o de "reivindicar a valia dun
meio de expresión menosprezado,
que se deixa de forma ilóxica res,
trinxido a un público infantil".•
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canta de libros

Apollinaire:
a tradición
e o novo
/

O poetas asasinado.
Gillaume Apollinaire.
Edita: Laiovento.

Título:

Autor:

Nun momento en que parece
que na poesía máis ou menos se
está a confundir -a parte de
raras excepcións- felación con
subversión; nun momento en
que na narrativa a maioria confunde lernbranza con memória,
quizá debamos seg uir o vello
consello do poeta:

Perder
Mais perder verdadeiramente
Para deixar paso ao achado
Perder, perder e para achar ese
libro, ese poeta. ese escritor ...
que pode ser o poeta que nos daba o con ello: Guillaume ApoLlinaire. De Apollinaire está vertida ao galego a súá novela erótico-pornográfica As once mil
vergas (Edicións Positivas). Recentemente deuse ao prelo, en
traducción de Alberte Allegue,
o seu libro de "novelas e narración " O poeta asasinado (Ed.
Laiovento, Santiago, 1999).
Apollinaire foi un defensor de
todas as correntes artísticas anovadoras, do cubismo até o futurismo -aínda que deste pronto se
desencantara- pasando polo
Aduaneiro Rousseau, que fora
descuberto por Alfred Jarry. Tamén lle debemos a primeira
grande reivindicación do marqué de Sade. considerado até
entón como un simple pomógra. fo. Curio o é, porén, constatar

Gillaume Apollinaire.

que se deban estas defensas a este resgate a un poeta que se pode
definir como nostálxico da tradición. Talvez, e aquí entrariamos
nas areas movedizas da psicoloxia, porque era un home sen pasado, un home que procurou unha terra, unha tradición e unha
pátria, que encontrou en Franza.
Mais non nos adiantemos.
Para muita xente, Apollinaire é,
simplemente, o poeta dos "caligramas". Evidentemente, os caligramas é o menos interesante
da sua produción poética, marcada por poemas como "Le petit
auto", no que o poeta viaxa cun
amigo e o chofer do auto e acaba por recoñecer que ese dia, o
31 de agosto de 1914 (había
pouco estalara a primeira guerra
mundial) daba un paso a unha
nova época. A viaxe en auto fara a través do pasado para chegar ao presente. Outros poemas
de Apollinaire que están na me- ·

_______
NARRATIVA

Manuel Seixas
Bailarina

mória de todos e que son os roáis
importantes da sua obra: "A alegre pelirroxa". "O músico de
Saint Merry",
"A ponte Mirabeu", "Lazos", "Haf'., Ap~llinair.~
"Zona", poe- foi un
ma que se pode comparar defensor de
-á Terra erma todas ás
de Elliot, on- correntes
de o moderno
é revestido artísticas
pola luz do anovadoras,
mito (Jauss do cubismo dixit), "O
até o
emigrante de
Landor Ro- futurismo.
ad". "A canción do mal
amado", etc.
O poeta foí tamén narrador. Non
foi un eido no que destacara, ben
que as suas narracións máis importantes poden considerarse co-

mo unha continuación da sua poesia. Mesmo, como Unha crítica
da poesia. Eis o que o é O poeta
asasinado. Das dezaseis narracións
que compoñen o volume. a que
dá o nome ao conxunto é a máis
importante de todas elas. Non só
por que ·e n certa maneira é unha
autobiografía soñada (non faltan
na obra alusións á sua vida e ás
suas viaxes, mesmo aos seus infortúnios amorosos: Tristousse, a
amada de Croniamantal, o poeta.
é un trasunto do seu amor, falido,
por Marie Laurencin), senón porque nesta "noveleta" Apollinaire
continua o que deixara en cerra
maneíra inacabado en O vixia
melancólico: unha crítica da poesía. Nun excelente traballo publicado en Tradición e Antitradición
(Editorial Alfa, Barcelona 1986),
"Le poete Assassiné. Sobre a autoconciencia poética en Apollinaire" Eberhad Leude esmiuza a novelera e apresenta ·con claridade
cal é a concién~iá da poesía que
tiña o poeta: a crenza na imaxinación poética, meio de dominación artística cla realidade e fuxida e refúxio do seu sentimento de
felicídade total. Mais o que salienta na obra é a explicación das
circunstáncias polas que se chega .
a odiar a poesía. Se se le con
atención a páxina 69 da edición
galega, o capítulo XVI "Persecución", saberemos como se chega a
odiar a poesía e a "Culpa" que tenen os poetas corno "productores" <lesa situación: Se lernos con
atención esa páxina, ese capítulo,
veremos que Apol;linaire é completamente actuaL Un capítulo,
enfin. como toda a.obra do poeta,
actual e recomeri.dábel.

A sabedoria da tribo

O volume, como dixemos, contén dezaseis narración ou relatos.
En primeira leítura uns sen relación coq outros, a non ser o que
fecha -o libro: "O caso do briga-

Política--ficción
· desde Barcelona

(Pasa á páxina seguinte)

Xosé Vázquez.Pintor continua mergullado na antropoloxia, despois de
escreber Os vellos oficios, agora entrega
A tribo sabe, na que continua
achegándose a todos aqueles traballos do país para os que cada
vez quedan menos mans. Os fogueteiros de Oza
dos Ríos, os campaneiros de Arcos
da Condesa, ós cabaqueiros do Rosal
e os zoqueiros da
Terra Chá son alguns dos protagonistas deste ensaio.
Son as persoas, homes e mulleres, que continuan as voltas co polbo nas festas, coas bestas nas
feiras e coas cainpás nos obradoiros, as
protagonistas do libro. A rapaZa Maria
Elena Ferro, a'zoqueira de Bandeira, é
neste libro a testemuña de que é posíbel a supervivéncia dos vellos ofícios.
En Xerais. +

Máis clásicos ao galeg<?
Galaxia continua aumentando a sua
colección "Clásicos en O.alego" con
novos títulos. O
Lai de Graelent
e A cas telá de
,rn,~mfill\i
Vergy son dous
iumuutm.~'
relatos nun volumen que datan
de finais de século Xll e de finais
do século Xlll respeiti'{amen te. Estes contos, anónimos, teñen ao
amor como protagonista e oferécense en galego e francés. Manuel García Femández encarregouse da tradución e da introdución. •

Editado pola Asociación para a Comunicación cos Emigrantes Galegos aparece o libro República galega de Salvador Soutullo, fillo de país emigrados a
Cataluña dos anos sesenta e colaborador habitual na prensa
galega e catalana. Nesta narración idea, no século XXI, a un colectivo formado
por persoas coincidentes no seu
activismo político
que asisten a un
proceso de
cámbios na Galiza,
Cataluña, Euskadi,
Canárias e outras
'nacións de Europa.
O autor ambienta
esta ficción -con contínuas lembranzas
á Galiza do presente- en Compostela e
na aldea de Camporrapado, en Boqueixón.+
·

A História
no Eixo Atlántico
O Eixo Atlántico encarrégase de publicar, non xa a história desta asociación
de intereses entre
as cidades da Galiza
e do Norte de Portugal, senón un volume que recolle a
História do espazo
xeográfico que conforma o Eixo. O protagonismo do mundo
urbano, as actividades económicas predominantes, as consecuéncias da emigración ou o peso da
relixión son tratados en A Historia no
Eixo Atlántico, coordenado por Xosé
Manuel Souto González. •

•
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Cotaredo

(Ven da páxina al!terior)
dier mascarado é dicir O .Poeta
Resucitado". Neste relato aparecen case todos os nomes de O po,
eta asasinado é pode considerarse
Número 2. Ano 1999. De balde.
como un feche optimista do priCoordena: Francisco Rozados.
meiro relato. Fech~ optimista xa
Edita: Concello de Forcarei. •
que non só o poeta resucita, seO protagonista da segunda edición desta
nón que acada por fin unl}.a pápublicación é o gaiteiro de Soutelo de
tria e unha tradición. Pátria e tra,
Montes Avelino Cachafeiro. Ao redor
dición que obtén mediante a gue,
desta figura senlleira da música popular
rra. A guerra que dará -pensaba
galega, diversqs autores escriben desde
Apollinaire- paso ao achado,
semblanzas até cancións. Xosé Rivas desºquer dicer, a un "novo mundo".
cribe a vida do gaiteiro; Francisco Rozados entrevista
Se en "A alegre pelirroxa" explia Caflos Núcaba que fixéra a guerra en, infanñez e procura
tería e artilleira, que xulgaba a
semellanzas
longa querela entre a tradición e
entre a arte
o novo - a orde e a aventura-,
<leste músico
e a do forcarique pedia perdón polos erros e
cense. Finalpeéados cometidos a aqueles que
mente, o
eran a "boca mesma da orde",
próprio Roneste relato fecha .a querela entre
zados inclue ·
a orde e a aventÚra a pasa a ser a
a partitura
orde, quer dicer, a tradición a ser
dunha cántiga adicada a aventura. Da'í, quizá, a "má
a Cachafei<
prensa" que goza o último Apolliro. Ademais,
naire, perfeitamep.te encamado
Xosé Luís Barreiro reflexiona sobre a figuno derradeiro relato' do volume.
ra doutro fillo ilustre de Forcarei, Chano
Má prensa porque fai da guerra
Piñeiro e Xosé Manuel Martínez Oca
un asunto poético · e os seus poepincela a paisaxe na que se construiu o
Mosteiro de Acibeiro. •
mas, como pasa, por .outra banda
con cáseque todos os poetas que
fan da guerra un asunto, un tema,
son lidos "ideolóxicamente" e
non "poeticamente", sen t~r en
Xomal galega
conta que en Apollinaire, c0mo
de información xeral
el dicia, "cada un dos meus poemas é a comemoración dun moNúmero 264. Setembro de 1999. 200 pta.
mento da miña vida". Vida que,
Dirixe: Guillermo Rodríguez. neses momentos, descubre que xa
Edita: Egasur.
ten unha pátria e unha tragición
na que afirmarse: Franza. O brigaA demisión de Xosé Cuíña como secretáda Apollinaire convértese nun
rio xeral do PPdeG é a notícia central
"patriota". E o poeta, como padesta edición. Guillermo Rodríguez elabora un extenso artigo sobre o futuro intriota, como soldado, resucita:
mediato dos "populares" galegas. O actual
"Ao. levantar a cabeza antes de
alcalde de
- voltar á súa caserna, o poeta resu,
Ponteareas,
citado viu que nó ceo se xuntaran
Xosé Castro,
as estrelas que, sen ofuscar, esfotamén recibe
llaban en pétalos adoríferos, e aIunha aceda
crítica pala
bo de millóns de berros q~e botasua particuron no ceo e na terra, formaban
lar actitude
esta inscrición luminosa: "¡Viva
coa oposiFranza!... Dorme no seu pequeno
ción no
leito de soldado o meu poeta reconcello. O
xomal insucitado" (p. 155-156).

Revista cultural e turística
do concello de Foracarei

..' .

A Peneira

clue tamén
unha edición especial, denominada A Peneira Minhota, escrita en portugués, con
información sobre as povoacións máis
achegadas ao Miño. •

Compostelán
Magazine socio cultural
Número 82. Setembro de 1999. De balde.
Dirixe: Pilar Comesaña.
Edita: Finisterre Ediciones.

Nesta entrega hai espácio para unha re. portaxe sobre o grupo musical Psicofóni-

ca' de Conxo,
un amplo tra.ballo sobre su; postas tarxetas
postais enviadas desde
Compostela,
presididas
por fotografias que queren describir
o ambiente
: que se viviu
~iiíiiiil•••!f?r na cidade
. duran te es.te pasado verán. Na
sección de entrevista, a protagonista é a
cantante Uxia Senlle. Finalmente, Kokis retrat~ a sua viaxe pohNepal, un
reino agachado entre as impoñentes
montañas do Himalaia, que conserva
unha imaxe tradicional moi atractiva
paia os ociden~ais. •

T amén son comemoración dun
momento da sua vida os relatos
que compoñen O poeta asasinado.
Se ao compór o primeiro relato,
a noveleta que dá titulo ao vólume, o autor ainda non derá co
achado, na última, o achado im,
ponse: o achado é o presente que
é a aventura. Aventura que vén
da orde que vai instaurar a guerra: a grande sorpresa que será o
móbil do novo, por dicilo coas
suas próprias palabras.
. Se parece máis ben certo que vi,
vimos en tempos nos que Horace
Tograth, o inimigo dos poetas,
da poesia, é o amo do mundo,
· poida que non deixe de ser menos certo que O poeta asasinado
pode axudamos a luitar contra
todos aqueles que pensan que a
poesía é un pasatempo de fin de
semana, un meio para facerse un
nome, un produto para gañar
prémios. A poesia é a critica do
presente e por iso: Non hai que

sondear futuros/ E mellar vivir e gozar nas frescuras do atardecer ain-

da que o poeta, o verdadeiro poe,
ta cómbate "sempre nas fronteiras do ilimitado e do porvir". +
XGG

llarés neste mesmo periódico,
cando se refería ao cambio de
ollada desde a rememoración dos
feítos por parte do Moncho adulto do conto orixinal á vivencia
simultánea dos mesmos qu~ ex,
perin:ienta o Pardal da película.
Posibelmente esa diferencia no
enfoque obedeza ao desexo de
asegurar a carreira comercial da
fita entroncándoa cunha liña temática -a historia de aprendiza·xe- de probada eficacia no noso
mercado cinematográfico.

Ciencias
natura is
e políticas
Título:·A lingua das bolboretas.
Director: José Luis Cuerda.
Intérpretes: Femando Femáp.-Gómez, Manuel Lozano, Uxia Branca, Gonzalo Martín
Uriarte, Alexis de los Santos, Guillermo Toledo, Manuel Olveira, roberto Vida! Bolaño.

O cineasta J.L. Cuerda voltou a
Galicia doce anos despois da rea,
lización da súa estimábel El bosque
animado para afrontar a rodaxe
dunha nova adaptación cinematográfica baseada nunha obra lite,
raria galega. Naquel momento, a
homónima de Wenceslao Femández Flórez; agora, tres do · relatos
-concretamente, o que dá título á
esta nova película máis Un saxo
na néboa e Carmiña- que conforman o volume ¿Que me queres,
amor? do noso exitoso Manuel Rivas. Resulta case inevitábel comezar o comentario de A li'l)gua das
bolboretílS aludindo ·a este e outros
paralelismos, entre os que podemos salientar o feito de que o
adaptador e autor do guión sexa o
mesmo en ambos os dous casos, o
gran Rafael Azcona (tamén repite _
como director de produción Emiliano Otegui). Polo demais, os resultados ~erais das dúas propostas
resultan bastante equiparabeis,
cousa que cabía agardar pois os
mentados responsabeis resultan
xente moi experta a estas alturas
no oficio de facer películas; se de
Azcona podemos afumar que non
necesita presentacións, de Cuerda
podemos dicir que a súa presencia
á fronte dun proxecto garante
cando menos solvencia na súa
plasmación fílmica.
·Evidentemente, e alén da _súa
condición de relatos rurais, entre
aquel bosque animado e esta lingua
das bolboretas non só atopamos
paralelismos, antes ben, existen
substanciosas diferencias. De entrada, as que atinxen non só ao
idioma de partida senón ao ca,
rácter do narrado. Nin que dicir·
ten que, ·por riba do seu marcado
lirismo, do seu alcance evocador,
o material literario que nos ofrece Rivas presenta unha natureza

tráxica, unha reflexión aceirada
sobre o funesto destino ao que se
viron embicados tanto os represaliados coma os supervivente
do alzamento fascista do trinta e
seis. Neste sentido cabe apreciar
o traballo de adaptación levado a
cabo por Azcona no que, arte,
llando a estrutura en base ao re,
lato dese mestre republicano
afeccionado á entomoloxía -don
Gregorio- límpidamente encarnado por Femando Femán-Gómey que descorre en liberdade o
pano dá ignorancia dos seus
alumnos (e_
que transmite
ao
nen o
Moncho-ParO recente
dal o valor e
poder do co, Premio
ñecemento, Danos tia
do saber), foi
outorgado a .
quen de superar o proble- Femán,
ma da brevi- Gómez máis
dade do mes- o tirón
mo facendo
un verdadeiro de Manuel
encaixe para Rivas
integrar na viñeron que
historia os
nin pintados.
outros dous
contos mentados, conferíndolle deste
xeito ao filme
unha trabazón, unha densidade
dramática e máis unha riqueza de
certo estimábeis. Iso si, introdu,
cindo unha non por sutil menos
significativa variante que xa foi
sinalada días atrás por Pilar Pa,

frCC1óN

4. Ü HOME DE PAU
Xosé Neira Vilas
X erais

l. ELA,

5. Ü

MALDITA ALMA
Manuel Rivas.

Galaxia

ATENTANTO
X. Femández Ferreiro.
X erais

NoN fiCC1óN

Xerais
·

DO SILENCIO
Xosé L. Méndez Ferrin

Xerais

GALEGA
Albino Frada

Xerais

3.

IMAXES
DA FATIGA
Dionísio Pereira

ANosa Terra

2. BAILARINA
Manuel Seixas

3. No VENTRE

2. A ECONOMIA

l. BREVE Hª DO
NACIONALISMO
GALEGO
Bieito Alonso Fdez.
A Nasa Terra
Librarias consultadas:

4. A CONDICION
HOMOXESUAL
Xosé Chao Rego.

Galaxia

5. MARUXA MALw
Carme Vidal
A Nasa Terra

Cwtabón (Vigo). Coucciw (A Coruiia). Írnlicc (Ferro!). Michelcna (Pontcvcdra).
Peclrcira e A Pauwra Pcrclucla (Santiago) . Souto (Lugo). Torge1 (Ourcnsc).

Pola súa banda, Cuerda pon en
escena todo ese material coa a
súa habitual forma de facer, é di,
cir, cunha boa dirección do.
elenco, tirando axeitado partido
da localización e combinando
secuencias correctas sen máis
con outra na que agroma un
maior nervo narrativo (a primeira lección o mestr ), unha mirada moit mái per oal (a marte
do can de Carmiña), ou un co ,
tumismo marcadamente urrealista e máxico (a ecuencia do
baile de entroido que remata no
arrebatador solo de saxo).
Asemade, a súa estratexia narrativa tamén resulta clásica; un actor
ou actriz carismático/a do cinema
español complementado por un
espléndido reparto de ecunda,
rios/as. Se doce anos antes ese pa,
pel correspondera a Alfredo Landa, neste caso asumiuno Femán,
Gómez, ben que agora cunha irn,
portante salvidade con respecto á
participación galega que cómpre
sinalar, pois que a mesma non se
limita a pór os escenarios, certa
cantidade de cartas e mais a algún
que outro personaxe ecundario;
neste proxecto os intérpretes gale;
gos constitúen o gr
d e repar,
to ao que nos referiam e hai que
recoñecerlles a brillantez das úas
pre tacións: salientemos, entre
outros, ao neno Manuel Lozano,
que resultou magnífico, ou a Uxía
Blanco, que compux c n pro-fundidade e ensi ilidad
p
naxe da nai. Mais tamén a cref,
bel G nzalo U riart u a ese R ,
bert Vidal Bolafi que tifi u
ser Boal, por non falar da humanidade coa que d ta Manuel 01veira "Pico" ao eu Ramir , nun
rol secundario pero moi fermo .
Para outra ocasión han quedar
cuestións que eran merecente
dunha reflexión máis polo miúdo.
Por exemplo, o paradoxal que re,
sulta a constatación de que tefian
sido un cineasta de orixe manche,
ga e un escritor e guionista rioxano os que, a día de hoxe, realizasen algúns dos moi escasos achegamentos cinematográficos de valor ao mundo rural dos nosos de,
vanceiros. Ou, noutra arde de
cousas, a competencia establecida
nas salas das nosas cidades entre a
exhibición en versión galega ou
·. española da película. Que dúbida
cabe de que o recente Premio Donostia outorgado a Femán,Gómez
e mais o tirón de Manolo Rivas
viñeron que nin pintados á comercialización do filme; sexa como fór, quen isto asina asistiu á
proxección en lingua galega de A
lingua das bolboretas e puido
constatar as dificultades previas
para se facer cunha entrada. +
XOSÉ NOGUEIRA

...
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Vigo convértese
na capital galega do cinema latino

.Prémio
do Arquivo

Unha mosrra reúne várias currametraxes premiadas internacionalmente

para
Neira Vilas

*

conceden, cos seus votos, os
asistentes ás proxeccións dos
filmes. Un dos galardóns recaerá na mellor curtametraxe en
xeral e o outro será para a mellor realizada por un_ha muller.

CitSAR LORENZO GIL

A cidade de Vigo acolle entre o
13 e o 15 de Outubro a 1!! Mos-

trá de Cinema Latinoamericano,
co obxectivo de achegar o cine- ·
ma que se fai alén do Atlántico a
Galiza. A idea · da mostra naceu
hai cinco anos e logo dunha difícil travesia, por mor das dificuldades económicas e técnicas dun
proxecto de tal magnitude, ao final consegue reunir títulos case
que descoñecidos no noso país.
A aposta principal desta cita co
cin ema lat inoamericano é aumentar a preséncia do audiovisua l en Vigo e tend er pon tes
en tre a criación galega e a <lestes países. Tamén, no xeriñolo
da mostra, ten moita importáncia o estabelecemento dun ponto de encontro an ual en tre os
curtametraxistas (nesta mostra
só se exibirán tres longametraxes) iberoamericanos e galegos.
A organización desta mostra é
compartida polo vigués Francisco Xavier Estévez, que foi fun dador do Cineclube LumiéréVigo, e polo colombiano Orlando Aguilera e conta co patrocínio da Asociación de Comerciantes Zona C entro-Cervantes
de Vigo e mais co apoio da CIG
e da Axéncia Española de Cooperación Internacion al e para
Iberoamérica (AEC I) :

Títulos
descoñecidos n a Galiza
A mostra está deseñ ada como
un ciclo de cinema no que se
refire ás longarnetraxes e ao vídeo documental Patagonia , utopía libertaria. A longametraxe
u e van proxectar son Lua de
Outubro, e trea no Estado e pañ l, de nací nalidade bra ileira,
dirixida p r H nrique de Freit · . Est é un fi lme de aven turas, a m b ien tad o n os anos 20
de t éculo, con t intes co tu mi tas h erdanza do western,
que reflicte as du ras condicións
q ue imp ó n a Pa mp a do Ri o
G rand e do Sul. De Colómbia
chega La deu,da, un film e de
Manuel José Alvarez e Nicolás
Buen aventura que reincide na
tradición do realismo máxi o,
pintando un fresco excepcional
onde a vida e a marte se confunden. Finalmente, apresentarase El agujero, dirixida polo
mexicano Beto Gómez, un retrato social amargo sobre o México rural actual, onde tamén
convive ese espírito desesperanzado que popularizara Juan Rulfo coa sua novela Pedro Páramo.
O documental Patagonia ~ utopía
rebelde é un traballo en Betacam
do arxentino afincado en Vigo
Xan Leira. Nos 54 minutos que
dura faise unha semblanza sobre
o galego António Soto, que nos
anos 20 liderou as loitas obreiras
no sul de Arxentina. Con este ,
vídeo inaugurarase a mostra e será o único traballo estritamente
galego que se. apresente.

Son once os traballos que entran no concurso, moitos deles
estreas e outros xa premiados en
várias citas internacionais. Eñtre as curtametraxes má'is destacadas polo recoñecimento que
tiveron están Histórias de Avá-0
pavo invisível, do brasileiro Bernardo Palmeiro. Neste filme documeptal, que inclue tamén animación, recrianse momentos da
vida da tribo Avá-Canoeiro e
doutros povos illados do home
branco a só 500 km de Brasília.
Líneas de teléfano é ui:i traballo
arxentino, asinado por Marcelo
Brigante, que trata a história de
duas persoas que ocupan un
mesmo apartamento en diferen,

Beatriz: Rico, protagonista de luna de
Octubre.

Para as curtametraxes están
previstos dous prém ios, q~e

29

da Emigración

tes épocas, unidas pola liña telefónica. A venewlana Alejané:lra.
Szeplaki apresenta Ella, un "alegato en defensa da muller que se
ve na obriga de abortar, sen xulgala, só tentando comprendela",
en palabras de Francisco Xavier
Estévez, un dos organizadores.

A série Crónicas Gálegas de
America, da auto ria ·de N eira
Vilas, mereceu o prémio do
Arquivo da Emigración na
modalidade de prensa escrita.
Este premio chegaba a sua se..gunda edición, organizado polo
Consello da Cultura. A série
. de Neira Vilas foi publicada en
O Correo Galega e nela descubría pasaxes e personaxes galegas que desenvolveron a sua
vida en América.

/

Durante a mostra haberá diferentes mesas redondas que se intercalarán coas emisións dos filmes,
que tratarán temas vencellados
coa própria mostra, como o papel
da muller no cinema latinoamericano, as relacións entre o cinema
e a sociedade destes países e as interaccións do audiovisual iberoamericano co ·galego. Entre os convidados que asistirán ás mesas redondas están o profesor de História da Arte de Compostela, Xosé
Nogueira, os directores Beto Gómez, Xan Leira e Miguel Castelo
e o crítico de cinema de A Nasa
Tetra, Celso López Pazos.•

De Neira Vilas, que ven de ser
homenaxeado pola Asociación
de Escritores, destaca o Consello da Cultura a morea de galardóns que recibiu, entre os
que se atopan o-Prémio da.Crítica Española, en 1978, o Premio da Crítica Galega, catro
·anos máis tarde e o Premio
"Celanova Casa dos Poetas2 ,
en 1989. O escritor de Gres
ten dentro da sua produción literaria libros que rememoran
as vivéncias de América como
Galegos no Golfo de México e

...
.

... .
.
. ...:

Historias de emigrantes .
Pero os premios do Arquivo da
Emigración abranxen o~tras
modalidades, como a de investigación. N esta apartado o galardoado foi Arturo Iglesias
Ortega polo traballo La emigra-

!

As dedaracióm de Carlos Casare$ am
• abetto a un achegamento aa po.rtugúés1
• o galego como lfngua perdese aufunQU1
• belecen unha novidade no debate sobtl
mativizadón do n-0.so idioma, por máis que>o ·
próprio presidente do Omsello da Cultura Gale:
ga deslinde a sua opinión persoal do car-gQ.·
·
tucional que ostenta. Casares avoga por "'' , '*;1 s
• nestas cuestións sen grande publicidade~ pet;Pf"
: das su1:1s opinións tínmse consecuéncias que ftótt
• teñen porque agardar a un acordo nor~a:tivo · ,
que desde este semanátio sentpté se apqiou. :&,,¡( ~-

ción gallega intrapeninsular a
través de las fuentes impresas (siglos XVI-XIX), que apresentÓu
baixo o pseudónimo El curioso
· impertinente. Se ben, na modalidade de rádio o prémio quedou deserto, no de televisión
fo¡ concedido ex aequo a Elvira Varela e a Luis Menéndez.
A primeira realizou reportaxes
sobre a emigración que se emitiron nos programas da TVG
Facer memoria e A revista. Menéndez é desde hai cinco anos
director de Galeguidade, espazo
centrado na emigración.•

PIRIEIS I EIN I T I A I C l llÓIN
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Henrique Rabuñal Corgo
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Como percebe, desde Alemaña,
a situación na que se atopa a
língua galega?

Presidente do Seminário Internacional de Estudos Gafegos

Percébese unha grande diferéncia entre a situación aqui, na
Galiza, e fora, na Europa e no
mundo. O galego, como idioma, no contexto internacional,
non ten unha grande importáncia. Cando se fala de leitorados galegos no exterior, hai
que ter en conta que sendo importante a l íngua, o, máis im·portante é a cultura. E a mesma
situación na que se atopa o catalán. Son línguas minoritárias
na Europa e mesmo o portulió- PAULA CASTRO
gués está caseque na mesma situación. En todo caso, ternos ,.
No ANO 1980, A UNIVERSIDAbE DE TRIER CELEBRABA O PRIMEIRO CoNGRESO INTERNACIONAL SOBRE TRA.que estabelecer unha imporDICIÓN' ACTUALID.ApE E FUTURO DO GALEGO. Nos ANOS SEGUJNTES, FÓRQNSE CONSOLIDANDO AS
tante diferéncia entre o mundo
RELACIÓNS COA ÜALIZA. CRIOUSE, MESMO AN1'ES DE CONTAR CUN LEITORAOO, O CENTRO DE fJocUMENTAnormal e o mundo dos especiaCIÓN CULTURAL GALEGA,· QUE DESDE ENTÓN 1RATA DE ·FUNClONAR COMO INTF.RMEDIÁRIO ENTRE ÜALIZA,
listas. N ese caso, hai que recoALEMAÑA E EN XERAL TODA EUROPA CENTRAL POSTERIORMENTE, A UNIVERSIDADE ALEMANA
ñecer que o galego está gañanIRMANÁBASE COA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. COMO IMPULSOR DESTES PROXECTOS E COMO ACTUAL
do bastante terreo e ago~a rrie·sPRESIDENTE 00 SEMINARIO INTERNACIONAL DE Esruoos ÜALEGOS, DIETER KREMER FAI UNHA VALORACIÓN,
mo, entre as que definimos coDESDE A SUA EXPERIÉNCIA, DA SITUACIÓN NA QUE SE ATOPAN L~GUA E CULTIJRA qALEGAS NO EXTERIOR.
mo línguas minoritárias dentro·
das línguas románicas, está ao
mesmo nível que o catalán. O
feíto de que haxa leitorados.demostra que hai interese por coñecer a língua, un interese que
ademais pode ir aumentahdo.
A nível mundial pódese dicer
que este interese está vencellado á Galiza exterior, ainda que
non fale galeg9 senón español
ou a língua do sitio.

Dieter Kremer

'Un .c idadán europeu normal surpréndese ao
descobrir que na Galiza fálase galega'

A percepción que se ten desde
fora da situación do galego
aqui.••
Hai duas perspectiva~. Para un
cidadán normal até é surprendente que se fale galego . De
feito chámalle a atención des. cobrir que aqui se fale outra
língua. lsto non provoca problemas de comunicación, sobre
todo porque a xente tamén fala español. Para os iniciados,
resulta sobretodo interesante,
constatar a realidade lingüística galega. Fora, normalmente
pénsase que o que se le en galego é unha cousa morta, sen
importáncia, pero non se vencella cunha língua que se utiliza como veicular, a diferéncia
da percepción que se ten do
catalán,· pola imaxe que se exporta no seu caso. Por iso, gosta moito ler os inquéritos e
mesmo ver a realidade. Paréce. me que a situación do galego é
bastante estábel. Pero hai importantes diferéncias entre xeracións e contex.to social, porque agora constátase un emprego do galego en ámbitos
máis cultos ... vexo unha nova ·
onda entre a mocidade, que se
anima a adoptar o galega como
língua cotíá.

O problema destes congresos é
que a grande maioria dos participantes son galegas. De feito,
dos 140 inscritos xa para participar, máis de cen son galegos,
ainda que o nome sexa Congreso Internacional d~ Estudos
Galegas. Ainda que a temática
~ xeral, tentamos sempre dar
un fio e, desta volta, queriamos tratar o tema da emigración, traballando sobre os dous
mundos: a Galiza exterior e a
Galiza interior. O primeiro
apartado chámase Un século de
Estudos Galegas, como tentativa para facer un balanzo sobre
o que se víu facendo nestes
anos na Galiza interior e n a
Galiza de fora.
Mália ser o galego língua ofi,
cial, na UE só están recoñeci,
dos, como idiomas oficiais, os
dos estados. Considera que dificulta o recoñecimento do ga,
lego a nível internacional como
realidade lingüística diferenciada no Estado español?
A nív e l da UE as c h a mad as
línguas minoritárias, sexan cooficiais ou n on , son recoñ ecidas como tais. Ese non é o problema. Pola contra, o problema
da UE é que hai demasiad as
línguas e at é o españ ol corre o
risco de desaparecer como 1íngu a prin cipal n as com unicacións administrativas en xeral,
ao igual que o alemán, que non
foi aceitado como língua de comun icación mália ser a máis
falada en Europa.
A U E é unha alianza de estados. Neste caso, España é un
estado e a sua língua oficial é o
español e non se poden multiplicar máis as línguas. O cataláns tentaron impór o catalán
máis non o consegueron. Na
A lernaña tamén hai várias lfn,
guas, pero só se fa la o alemán,
o que non repercute a n(vel nacional. O turismo, a circulación da Eur pa da rexión
vai ter outro impact di~ r nt
á cuestión estritamente lingüística... o que ria p r exempl
Ga liza-N rre de P rtugal. utra rexión ur p
farán •
mesm e xuntas pod rán u citar probl mas qu ll
n comuns máis a nível lingüístic adm inistrativ eur p u rá
imposíb l.
Poderíase falar dunha tendén,
cia ·a impór un modelo unifor,
mizado t anto a nível cultural
como lingüístico?

Desde a Asociación de Estudos
Galegos, cales son as liñas de
investigación ou de estudo polas que se tira?
Ten un carácter moi ·global e
ainda non está moi ben consolidada. É moi recente e polo
momento trátase de organizar
un Congreso· Internacional,
cada tres anos, ao que se apres-e tan comunicacións pero
ainda non ten iniciativas pró- prias para fomentar liñas de estudo concretas. A Asociación
quer servir como trinque Pªfª
apresentar todos os estudos
científicos e académicos que
tratan do galega. Non só no
que. se refüe a lingüística ou a

-

se na Habana, cal é a resposta
de participación que atopa?

A. PANA&O

literatura, senón tamén arqueoloxia, .história, socioloxia, antropoloxia, etc. Todo aquelo
que trate os distintos aspectos

do galego, que é o que quer di- .
cer es rudos galegas. T rátase do
tema Galiza, con todo o con,
texto cultural, sendo a língua

unha parte importante da rea·
lidade galega.
O próximo Congreso celebrara- ·

Aqui chocan du as v is ión s do
mundo . Unha que quer reducir
o m áis posíbel a variedade de
línguas a unha ou duas, tanto a
nível técnico como administrativo ou financeiro, e decantarse polo inglés. E outra, bastante forte que coido que é a que
vai gañar, é a de empregar as
distintas línguas dos estados. A
visión maioritária na UE é a de
promover ·a coñecimento das
línguas e na Alemaña xa se
pratica. T rátase de que se dominen, como mínimo duas, e
unha terceira de forma máis
pasiva. Esta é a situación ideal
cara a que se tende na Europa,
porque asi se poderia comunicar praticamente toda a povoa-
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O Guggenheim, mellorpor fara que ·por dentro
O museu bilbaino celebra o seu segundo aniversário
imaxe de Lucia lragoitia, militante de ETA morta a cara de can
pola policía e c;uxo caso está ainda pendente de xuízo.

~ MANUEL VEIGA

O 19 de Outubro de 1997, hai
polo tanto agora dous anos, inagu rábase en Bilbao o Museu
Guggenheim, xestionado como
se sabe pola fundación que lle dá
nome. O acordo entre o govemo
basco, o concello de Bilbao, ambos rexidos polo PNV, ·e os rectores da Fundación, fora asinado
en Nova lorque o 27 de Febreiro de 1992, o que oferece idea
da lentitude coa que necesariamente se move un proxecto destas características. A decisión
contemplaba ante todo duas fi,
nalidades, unha confesa: a de
buscar un novo cultivo, o cultural, para unha cidade vítima
dunha forte obsolescéncia industrial e outra, coa que nos
atrevemo a. especular: a de oferecer ao consumidor español unh a imaxe cosmopolita do nacionali mo basco. As publicacións madrileñas non foron cicateiras con esta probábel segunda
intención, a xulgar polas páxinas
de papel couché que lle adicaron ao museu nestes dous anos.
O Guggenheim oferece, a primeira vista, a imaxe dun peixe
prateado a lombos do Nervión.
A orixinalidade da sua composición - moi criticada por certo
por César Porteia que atopou no
edi.fício "falsas cámaras de aire e
recheos ocultos
para provocar, sen
verdade, a sua fasquia exterior"- sobre ae obre todo
por comparación
co próximo Palácio Eu kalduna,
obra de liñas máis
recta e parte do
m terial imitando
a ferruxe dos vell
leiro . O

A beleza

Na sá de pintura e escultura moderna, pertencente á colección
permanente, chamounos a atención un cadro do alemán Ernst
Ludwig Kirchner (1880-1938),
en concreto o titulado O baño
dos. soldados, datado en 1915 e
no que se observa un grupo de
figuras extremadamente devanadas e unha estufa, no que 'semella unha premonitória figuración
dos fornes crematórios.

rón do espiñazo da cidade bilbaína, a poucos pasos da Gran Via.
Os que queiran aprender do feíto en Bilbao deben tomar conta
tamén da paulatina rexeneración industrial que empeza· a
agramar nas marxes do Nervión,
até chegar a Portugalete (quedamos por certo co-·
as gañas de saber
algo sobre a ori.X:e
<leste topónimo).
Entre o estarrece:..
dor panorama de
galpóns en desuso
e vivencias en pésimo estado (no
interior das cales
ainda
residen
moitas famílias),
propordonando a
todo un aspecto
de filme apocalíptico, nese estarrecedo r panorama
decimos comeza a
rexurdir a iniciativa empresarial,
apoiada pelas insJ
titucións, que fai
ter confianza na recuperación de
boa parte do tecido industrial
destes concellos.

do Guggenheim
radica no
edifício, o que
se expón no
interior semella
visto demais.

u a p et exteri r) nunha cidade cura, tradicionalmente cub rta p r unha feluxe industrial
orixinada na combustión do carbón e no moldeamento do ferro.
O. Gehry escolleu para iso materiais refulxentes como o titánio, o aceiro e o vidro. O resultado non desagrada e unha vez
visitado o interior do museu un
reafümase en que o máis valioso
do mesmo é o edifício.
Logo de contabilizadas as colas
de visitantes habidas desde a
inauguración é difícil non estar
dacordo en que a reconversión
<leste espácio -un amigo armacén dos ferrocarris- foi un éxito.
Reconversión que non constitue
un feito illado. O próprio Palácio de Congresos ·e da Músicá
(sede da Orquesta Sinfónica de
Bilbao) foi erixido tamén sobre
despoxos industriais, neste caso
sobre o emblemático asteleiro
E1,1skalduna que lle regalou o neme ao novo edifício. E tanto un
coma outro ·están situados a ca-

Neste sentido, non coidamos que
o Guggenheim seña unha alternativa cultural e turística á esmorecente indústria bilbaina, senón
que pensamos, máis matizadamente, que constitue un acertado complemento desta última,
que ademais serv.e para reutilizar
adecuadamente unha área que
forma xa parte do cerne' urbano.

Dos mamotretos inútiles ao
inevitábel Andy Warhol
O paseo polo interior do Guggenhe im é sen embargo ben
máis frustrante. A mostra estrela ·
neste .momento é a de Richard
Serra, formada por xigantescas
esculturas de aceiro sólido en
posturas -inusuais que abrigan á
reflexión sobre o equilíbrio,
amosándonos .que o duro metal

tamén pode criar vertigo. Criacións que en pouco compensan
o xeneroso espá<;:.to qu,e se lle
adican e unha das'C:Afes, por-cer--.
to, cos seus 4·met±ós de altura e
6,5 de ancho, forma parte da exposición._ permanente do m~eu.
Por se fose pouco, tampouco
aqui é posíbel fuxir da arte pop
norteamericana, através dos inev i tá be is exemplares de Andy
W arhol (o que fixo arte coas latas de caldo) ou Roy Lichtenstein (o que arremedou a textura
de pontos e as figuras do cómic).
De Warhol opinou, por exemplo, o prestixioso crítico Rober
Hughes que "a sua cualidade
máis discerníbel é o cinismo
transparente", que o seu peculiar
talento é "superficial e de natureza industr~al" e que a sua principal orixinalidade radica en ter

sido o primeiro artista que non
tivo pudor en convertirse no seu
próprio relacións públicas.
Desta corrente de pintores que
trataron de desacralizar o obxeto
artísticó ·pode dic~rse que contribuíron a conforinar unha nova sacralización moito máis prexudicial: a do todo vale. En calquer
caso, dentro desta mostra xa coñecida dos máis cargantes estilos
da arte da postguerra mundial, é
dicer, arte pobre, arte pop, arte do
reciclado, quedámonos coa rudimentária instalación de Christian
Boltanski na que recria o ambiente dos pequenos teatros e igrexas,
coas suas luces e sombras, provo- ·
cando unha sensación de perda e
auséncia. A obra compense ~e
bombillas e fotografias de persoas
anónimas e probabelmente-martas. N ós crimos ver nunha delas a

O noso interese quedou satisfeito, por fin, no apartado das correntes internacionais da arte
con.temporánea, onde o ch~nés
Cai Guo Qiang fala das duas
preséncias asiáticas en Ocidente,
a dos tempos de Genghis Khan e
a da actual tecnoloxia. A metáfora construese através dunha sé- .
rie de balsas tradicionais realizadas con pel de ovella e inspiradas nas utilizadas polo exército
mongol para cruzar o rio Amare- ·
lo e invadir o resto de Eurásia.
As balsas están tiradas por tres
motores Toyota en marcha.
Por último, pódese ver a série de
fotografía contemporánea, calificada de "visións en profundidade", que dá un repaso á evolución contemporánea da fotografía, dun modo non máis profundo, nen máis impactante, en realidade, do que os interesados
encontrarán en calquer libro ou
revista dedicado á cuestión.
O Guggenheim, a diferéncia da
maioria dos restantes museus,
respeita, iso si, bastante escrupulosamente, a pluralidade idio- ·
mática dos visitantes, sendo o
galego un dos idiomas instrumentais, co que é posíbel seguir
a mostra na maioria das salas. +

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

O exemplo de Bilbao:
a cultura non quita a indústria
O dia que o lehendaka~i lbarretxe inaugurou o pazo de congresos Euskalduna convidou ao
traballador máis V€-llo do asteleiro e ofereceulle que protagonizase el o acto que consistía
en lanzar unha botella de
champán contra a superfície do
edifício coma se da botadura .
dun barco se tratase. De feitb, o
pazo de congresos e da música
imita a figura dun navio. Bilbao é así fidel á sua memória
industrial. Outro exemplo do
mesmo é o das estruturas dos
vellos Altos Hornos de Vizcaya,
radicados no concello limítrofe
de Sestao, que foron declaradas
património histórico.
· Pero a estratéxia seguida en
·:· Bilbao non é a dunha simples
• sustitución de -indústria por
cultura ou servizos turísticos.
A máis importante cidade basca está a recu erar zonas xa

cuida á indústria. Así, nunh
parte dos terrees ocupada poi
a_ntiga factoría ·de Altos Horno
foi levantada unha das Acei
tias Compactas máis moderna
do mundo, de modo que a ci
dade seguirá no futuro vincula
da á siden1Txia.

As estruturas dos Altos Hornos de Viz·

caya foron declarádas Património Histórico.

hoxe urbanas para usos culturais e turísticos ero non des-

Algo semellante sucede co por
to. Mentres que o Nervión, a
seu paso polo centro de Bilbao
comeza a ser despexado de obs
táculos, como a vía férrea ou a
zonas de descarga, e a ponte d
Deusto xa non se abre pára qu
pasen os navios, en Santurce
na desembocadura da ria, fo
criada unha grande área co
denominación Porto de Bilbao
Ali milleiros de contenedore
agardan ser elevados por dúce
as de xigantescas gruas nun es
pácio prometedor e competiti
vo que xa absorve unha bo
arte dos fletes da enínsula.

.......•...........••.......•......••............................•••••...•..•....................••.......•
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Güriter Grass, ·metáfora da Alerriaña do século XX
~

-

E .o décimo prirrieiro Prémio Nobel para a língua alemá
, '
-

para Alemaña e para Europa, o
seu Oskar Matzerath, as suas
mulleres peixe, a sua avoa, as
suas cociñeiras, a sua rata, son
metáforas, creacións cerebrais
que van pasar ao imaxinário da
mitoloxia alemana. A Anna do
"Tambor", a Veronika do "Ro..
daballo" conforman unha galería de personaxes femininas que
din moito, sobre todo esta Veronika, a muller preñada que dese ..
xa o home para poder crear: .nela está o psicodrama do que é a
verdadeira creación.

-0- MARGA ROMERO

En' Áustria o eleitorndo dá un grande apoio á .ultl"cldereita e a Académia
Sueca concede o Premio Nobel ele literntura ao escritor alemán Günter
Grnss pÓr "recrear ó.rostro oculto da historia". En Alernaña, despois
de 16 anos de anestésia social provocada polo govemo Kohl, SPD e
Verdes toman o relevo dun govemo que leva a quen queria deixar de
durmir da decepción á desilusión. Todo isto mentres o PDS anova con
forza un sistema político social que o pre~tia con desconfianza, con
medo, para ser agorn a única esqúerda posíbel. Günter Grass, polémico
e criticado, ás veces non moi qu~rido, representa o escritor civil que
agás Boll, non existiu en Alemaña, lugar no que as cousas do espírito
s·emellan quedar á manee, porque existe a crenza bastante xeralizada de
que escritores e filósofos demostl"clron ser malos políticos desde Platón.
As opinións de Günter Grass, a sua actuación _política, terr sempre un..
-- ha grnnde repercusión social. El, que escribe sobre a história de Ale..
maña, novelando abre feridas coa esperanza de peclialas curadas,
pode ser tamén a metáfora dos últimos 71 anos da vida de Alemaña.
Günter Grass naceu en 1927 en
Danzig, hoxe a cidade polaca de
.Gdansk, de nai polaca e de pai
alell}án con profesión de tendeiro.
Creceu como moitos mozos alemáns nps· Mocidades Hitlerianas,
tiña 16 anos cando foi reclutado
como soldado, en 1945 ferido e
capturado pelas tropas americanas
en Baviera e vai vivir en Dina..
marca. En 1948 trasládase a Düsseldorf e ali vai iniciar estudos de
pintura e escultura. que continuará en Berlín. Foi granxeiro, traballoü nunha mina de potásio e foi
músico dunha orquesta de cabaré.

')

É en 1955 cando cun aspecto moi
descoidado no seu vestir entra a
formar parte do Grupo 4 7, onde
estaban Heinrich &ill, lngeborg
Bachman, Gunther Eich, Uwe
]ohson. Tres anos máis tarde lia
para eles "Die Blechtrommel", a
história do neno que cando tiña
tres ános decidiu non crecer máis
e fbco do se-U tambor de folla de ·
lata a sua voz, a sua expre~ión. A
este "Tambor de folla de lata" seguirían "Kazt .u n Maus" ("O gato
e o rató") ( 1961) e "Hundejahre"
("Anos de cans" que fara traducido. ao portugués como "O can de
Hitler"f(1963). Nesta triloxia de
Danzig está para irande parte da
cj tica o mellor Grass, está, pór
vez primeira., o relato do acorrido
no nazismo que se resume en
Auschwitz. Eran eses anos nos
que Heiddeger triunfaba como filósofo, eses "Anos de Cans" de
Grass paródian a língua do filósofo. Grass convertiase no escritor
crÍÚco que óferecia o seu comprom~ social, que se atrevia a falar
do que estaba calado, é imrosíbel
separar o escritor do inteler:tual
comprometido, para a crítica e
para ·OS leitores e as leitoras que
no ano 68 perguntarian o que o
escritor escribira arttes.

Do SPD ao desencanto ·
Grass é memb~ do SPD, foi poli..
ticamente moi activo na esperanzada era de Willy Brandt, fixo
campaña eleitora.l e isto era algo
novo en Alemaña, viviu os momentos nos que se falaba de de..
mocratizar o exercito alemán, donou libros para as bibliotecas dos
militares, supoño que como moitos alemáns ~ desilusionaría polo
abandorro tan pouco político de
Brandt. Estes días a prensa recupe..
ra fotografías e hai unha moi esclarecedora.: Brandt camiña á de..
reita de Grass, uns pasos máis

atrás, á dereita de Brandt, camiña
un mozo cun xersei: é o actual
Schroder. Moito cambiaron as
cousas ·no SPD, tanto que Grciss
abandona a formación no momento que esta formación política
vai traballar conxuntamente co
CDU na política de as~lo aos es..
tranxeiros. Este é o Gra$,5 político
que máis molestou en Alemaña, o
que se opoñía aos dous partidos
políticos maioritários, o que encabezaba manifestacións pola defen.:.
sa dos dereitos dos estranxeiros.
;Este mesmo G_rass, seguju escribindo, ainda que boa parte da crí..
· rica·alemana e tamén bofl parte do
público,-quedase coa triloxia para
sempre. Seguiron, entre <Dutras no1
velas ''Der Butt'' ("O R~aballo")
(1979), "Die Rattin" (" ratesa")
(1986), e moitas máis. rass é tamén poeta, con menos éxito de
introducirse no teatro, un· momento no que o absurdo seguía o
panorama da cena.

A unificación alemá
En 1955 o libro· "Ein wei~es Feld",
título tomado dunha célebre no; vela de Theodor Fontane, (.traducido ao español "Es cuento Jargo"), a frase repítese como resposta .no texto cada vez que se per..
gunta algo que non se quer con..
testar. Con este libro Grass remexía un tema que dentro dun mes
vai ter 10 anos de actualidade, a
unificación alemana, simbolizada
naquela apresurada e mal parada
caida do muro. Abriu novamente
as feridas dunha parte de Alema-

ña. Ahonda faéer unha viaxe en
tren que percorra Alemaña, ata oLeste, ali alugar un coche e ir á
illa de Rügen ou a illa de Usedom, turismo, coches con matrícula de Hamburgo sobre todo. As
cousas son asi, o 90% das terras
desa Alemaña está en mans occiderttais, e esta vai ser a herdanza:
·a Alemaña Occidental confórmase como a proprietária da Alemaña Oriental. Na viaxe, pasando a
fronteira, o tendido eléctrico,
aqueles paus da luz da nosa infáncia, son símbolo desa drreréncia.
Esta novela-sentou moi mal. o
guru da crítica alemana, Marcel
Reich-Ránicki, membro do célebre "cuarteto literário" que dirixe
a leitura deste país desde a canle
de televisión ZDF, por cerro responsábel de que o libro de Javier
Marías "Un corazón tan blanco"
supera as ventas na sua tradución
alemana do seu orixinal en español, este crítico dbco <leste libro
que era Unha obra totalmente fracasq.da e apareceu na portada do
semanario "Der Spiegel" rachando o libro para ironizar que case
chega a crer máis no talento de
Grass como ilustrador e escultor
que coma: novelista. Nesta serna..
na, na que Grass volve ser actualidade, na que a prensa recolle opi..
nións sobre a concesión do Nobel, este crítico non felicitou a
Grass, asi o explica nunha entrevista no mesmo "Semanario, pero
falar del é darlle máis importáncia
da que ten ...
Moitas foron as reaccións sobre a

concesión do premio, o filosofo
Hans-George Gadamer, pode representar esa parte que está con..
renta coa primeira obra de Grass
e que puntualiza "non estou tan
contento co publicado posteriormente. Pero o seu enorme talen ..
to, que mostra o seu profundo
arraigo tanto nas suas orbces co ..
mo na história contemporánea,
sempre foron moi visíbeis. Hai
quen pensa que este prémio chega con retraso, que Grass hai anos
que o merece, o pensador Jürgen
Habermas opina que é unha boa
noticia en contra dos tempos que
corren, e engade: "Non só Boll,
diria que Grass merece este prémio desde hai moito tempo. Esta
condecoración chega tarde niais
ao mesmo tempo no momento
preciso. Porque esta obra rica e
enorme confirma a actualidade
do seu impacto. Esta obra formou
a mentalidade alemana, unha actitude .espiritual da que Ale maña
se alimanta ata hoxe".
Para a escritora Christa Wolf a
concesión deste premio a Grass é
motivo de estímulo, para ela a ¡¡..
teratura alemana de Pos'l:guerra está ben representada por Nely
Sachs, Heinrinh Boll e Grass, precisamente prémios Nobel. Por ou,
tro lado Grass declaraba que a el
lle gustarla compartir este premio
precisamente con Christa Wolf.

Novos mitos e apoio á guerra
Günter Grass, velaí o escritor
criador dunha nova mitoloxia

O ESCRITOR E A GUERRA
CELSO

X. LóPEZ-PAZOS

Cando as bombas da OTAN escomenzaban a caer sobre território iugoeslavo, cando os média de
todo o mundo apuraban as falácias a as mentiras
para intoxicar a5 conciéncias e secuestrar a razón,
cando a verdade estaba sendo unha vez Ínáis aga- ·
chada en bertefício do discurso dominante e can ..
do se albiscaban xa as consecuéndas tráxicas que
para miles de civis inocentes ia ter este asoballador acto de agresión militar contra a soberanía
dun Estado, o escritor que de mozo formara p~rte
das xuv~ntudes nazis e que en calidade de tal
combatira nos exércitos do 111 Reich, proclamaba
publicamente a necesidade esta intervención
militar e afirmaba que era un acto de xustiz~ en
nome do "dereito á inxeréncia humanitária". Un ..
ha inxeréncia humanitáriá que destruiu un país,
as suas xentes e que o füco r.e troceder catro déca ..
das no percorrer da história.

O escritor non agardou a ver como se gesenvolvian
os acontecementos nen permitiu que a razón ·e a re..
flexión se adiantaran ao seu alineamento gregário e
cómplice no entramado ideolóxico articulado polo
bando dos agresores. Non. Preferiu que as suas palabras se convertesen nun argumento máis de referén..
cía para lexitimar a barbárie atlantista. Esa foi a sua
eleición, ese foi o seu posicionamento no conflito
máis clarificador, ideolóxica e politicamente, <leste
cuarto de século que remata. Mesmo optou por superar as propostas atlantistas (pola dereita) cando, moi
poucos dias despois do cornero dos bombardeos, pedia a voz en grito a "intervención de tropas de terra".
O escritor, alemán, de simpatias adolescentes nazis
e voceiro dos crimes da OTAN chámase Günter
Grass e acaba de ser premiado {recompensado) co
Nobel de litera.tura.•
·
·

A última novela de Grass narra
a sua visión do século, cen anos,
cen histórias, nela aparece Helen Grass, a sua nai, que el tiña
na cabeza no momento no que
recebeu a notfcia do Nobel.
Nesta historia de historias falta
porque tarde a historia máis bo ..
nita, a da concesión do Nobel,
que el dedica a Boll, coa seguri ..
dade de que a este lle haberla de
agradar a notícia. Falouse moito
e Grass tamén falou, entre outras cousas dbco que fronte á crítica que considera só o premio
merecido para "O tambor de folla de lata" que el o que non podía facer era escribir unha segunda parte desa obra. E exem ..
plificou que cando Goethe xa
era vello se lle seguia dicindo
que non volveu escribir unha
obra da calidade do seu Werther.
Grass entrou de novo no SPD,
apoiou a formación do govemo
cos Verdes, e apoio a interven,
ción da OTAN no conflito de
Xugoslavia. V elaí onde este prémio Nobel, simboliza o que hoxe
é "politicamente correcto", velaí •
onde este prémio No el, esque ..
ceu as feridas de guerra que el
con 16 ano ofreu, para guir
ditados da formación polftica.
Hai quen ve este prémi e m ,
mellor para rematar o sécul . E
políticamente corr et c nd n ar
a enerxfa atómica, a in ústria x nética, o govemo de Kohl, tar
en contra do racismo e apoiar ao
povo xitano. Mágoa é que exa
Grass símbolo dunha Europa que
legaliza a guerra. Hai unha prergunta que se lle ten
feito a Grass, se se sente máis es..
critor ou ilustrador, el resposta
nun fermoso artigo que unha cousa alimentaba a outra, a palabra
tiña para el unha ilustración.
Quero rematar cunha das mello ..
res ilustracións de Grass, cunha ·
das suas mellores obras, mágoa é
que o político actual semellou esquecela. En 1979 publicouse "Das
Treffen in Telgte" (Encont.To en
T elgte) situabase a obra na Guerra
dos 30 anos, ali 24 escritores barrocos en asemblea ían lende os
seus relatos. Grass achou para ex..
presar o horror da guerra unha
femiosa ilustración, está na porta..
da do libro, dunha morea de pedras sae unha man que colle unha
pluma. Aínda outra imaxe, levada
tan ben ao cine, un neno que se
nega a crecer bate o seu tambor
con forza, con esa forza, con esa
protesta esnaquiza todos os cfis ..
tais. Si, por isto, alégrame do Pre..
mio Nobel de Literatura mais... •
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Laurie Simmons. Acordeón sentado, 1_992.

A vinganza da fotografia

• <

A colección de Marión Lambert deslumbra en Pontevedra
*X.E.A.

A actividade artística do Pazo
da Cultura non chegara nunca
á altura do espléndido edifício
erguido nas beiras do Lérez.
Claramente desaproveitado o
anteriormente coñecido como
"auditório" ves~ rebaptizado
agora como Pazo da Cultura
pola nova equipa de govemo do
BNG. A fonda remodelación
da sua sala de mostras converte
o Pazo nun dos máis apatecí,
beis espazos do circuíto galega
de exposicións á vez que o habi,
lita -como no caso da colección
Lambert- para as apostas máis
atraintes do abano internacional.
Existia certo morbo por coñecer a
.programación que poidera sair
de d
gov rn nacionali ta.
N v tempo qu desde o iniciá,
tic e exclusiv mund
ue se
move ent mo a arte contempo,
ránea uscitaran temores e non
poucos comentários interesados.
Especulábase sobre a filosofia de
mostras que poidera deparar o Pa,
zo de Cultura e mesmo circularon
indisimulados reproches por anti,
cipado que non eran máis que un
intento por desvirtuar calquer in,
tendón de renovación cultural.
A sintonía entre Luís Bará, con,
celleiro de Cultura, e Carlota
Álvarez Basso, xerente do Pazo,
comeza a dar os seus primeiros
froitos a xeito dunha grande mos,
tra na que a fotografia ocupa a to,
talidade do protagonismo.
Marión Lambert Lamarco -es,
pecialista en documentais tele,
visivos e cinematográficos e pa,
trona de prestixíosos museusleva reunindo desde hai · unha
dúcia de anos séries de fotografía
contemporánea e conceptual
que acadaron a categoría de co,
lección no 1997 ao facerse pú,
blica no Centre d'Art Contem,
porain de Xenebra.
Desde esa data a Lambert Art

"A vinganza de Verónica" con,
ceptuase como resposta a aban,
donos e como crónica de múl,
tiples cotidianidades que mo,
delan os enormes cámbios aca,
ecidos nos últimos anos tanto
nas relacións interpersonais co,
mo nos contextos político e
cultural.

Collection víaxou por senl_leiros
centros e museus de arte euro,
peus. Chega agora a Pontevedra
-único lugar do Estado españolviaxará a Porto e rematará en,
trado xa o século XXI nada me,
nos que no australiano Museum
of Contemporary Art of Sydney.
Aqueles primários xuízos de in,
tendón quedan silenciados pola
poténcia e a surpresa das máis
de 200 fotografías que campo,
ñen un percorrido sintomático
palas presas que os fotógrafos
máis contemporáneos tiveron
por ocupar un lugar sinalado nos
debates artísticos da derradeira
metade do século XX. Presas que
se converteron en éxitos en can,
to a sua recepción na sociedade
ocidental para un público ás ve,
ce de concertado por outras
apostas artísticas.

O percorrido pontevedrés de A
~enganza de Verónica descobre
unha montaxe que soubo acoller
un numeroso elenco de autores

e c9mpaxinar tanto a monu,
mentalidade como a humildade
formal de moitas pezas.

ta ao lugar do crime". Daquel no
que se escenificou a· sua-expul,
sión da arte.

Marion Lambert, baronesa na,
Xénero, transgrésión, denúncia
da en Amsterdam, vivindo a
e eufória da intimidade que con,
cabalo de Bélxica, Nova York e
verten esta exposición na máis
Suíza, non tivo reparos en facer
.definitiva das presenzas que a fo,
.a apresentación da sua colee,
tografia contemporánea acadou
na Galiza ao serverse dunha - ción expresándose en língua ga,
lega para suq:iresa -ou rubor?transparéncia que loita contra a
de tantos .que pensan que o ga, ,
reiteración e a monotonia. Tal
lego non é quen de transmitir
como expresou o crítico alemán
arte contemporánea. +
- Klaus Romier, "a .fotografia vol,

.

O recente éxito e o aumento
presencial da fotografía tanto en
feiras como en mostras levou a
que unha parte da crítica, antes
refractária do fotográfico, come,
zara a tela en conta esquecendo
vellos desprezos.
A vinganza non podia tardar en
vire hoxe a fotografía acada un
protagonismo impensábel hai
duas décadas Tardanza que
non adiou Marion Lambert
cando concretou unha colee,
ción que bebeu inicialmente
nos máis atrevidos dos clásicos,
casos de Man Ray ou Robert
Frank, e que navegou posterior,
mente polas apostas máis suxe,
rentes e provocadoras da foto,
grafía ocidental.
A mostra do Pazo da Cultura se,
mella infinita tanto.pola dispari,
dade de mensaxes como pola
cualidade e cantidade d~ fotó,
grafos representados. Lonxe dun
cóctel ao uso de calquera expo,
sición colectiva, o coleccionis,
mo da ambert parte dun título
que se cortverte en tese.

J
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OPtNIÓN

A . HOMOSEXUA~LIDADE DA MAN. DA CULTURA
LITERÁRIA GALEGA
Para pod~r viver como homo&exual é manifesta a
caréncia de modelos e de referentes históricoculturais. As mulleres e os varóns homosexu~is só
temqs a existéncia recoñecida pola violéncia
(culpa in:ducidaJ tortura legal, persecución-Social)
e a ameaza ou a chantaxe. Ultimamente tamén
aparecen uns modelos vitais promocionados polo
chamado "diñeiro rosa", máis unha demostración
de que o sistema non deixa de comerciar con
aquilo que marxinaliza.
Como afirma John Boswell, os monumentos ao
amor son sobretodo literários, polo que a esta arte
debemos acudir para observar a evolución dos
afectos e dos praceres. Non se trata, pois, como
alguén poderia dicer, de "esquecer a realidade e
atacar a metáfora". Parto da hipótese de que através da nosa cdtura literária'') podemos seguir o
percurso desde o nascimento ·do tabu homofóbico
até a loita, cada vez máis clarificada, pola visibilidade e a dignidade. Nesta loita, as nosas escritoras
e escrit~res foron en várias ocasións avangarda
peninsular ou mesmo europ,ea.
Son consciente de que estas liñas son moi p~rfei
zoábeis e que estarán cheas de eivas e caréncias,
mais· agardo que se saiban desculpar tendo en
conta a censura insistente que existe sobre esta
cuestión. Nada me alegraria máis que ver a alguén respondendo a este escrito para dicer que
me esquecin dun referente fundamental. O importante é facer sair a nosa realidade do armário,
agochada perante este "réxime da heterosexualidade obrigatória", empeñado en varrer-nos da
história e en agredir-nos día a dia.

• A SEXUALIDADE NON É UNHA REALIDADE
ESTÁTICA, senón dinámica e inud~te. Trata-se
máis ben do que se chama un "construto sociolóxico'", por estar cultural e socialmente determinada. Ainda máis: a identidade sexual resulta dunha dialéctica. complexa entre circunstáncias sociais, ideoloxia e consciéncia individual.
Factos como o prexuízo anti-homosexuai, que pode semellar tan "natural" debido á sociedade homofóbica -en que nos movemos, configura-se entre
os séculas V e· XIV, coa moral nascida da simbiose
entre a herdanza do decadente Império Romano e
a nova mentalidade (xudaico )cristiá triunfante.
Co desenvolvimento en aras absolutistas dos siste;
mas burocráticos de govemo que coroan no século
Xlll, realiza-se unha estrita definición da xerarquia
social, de que se derivan rigorosas normas de controlo sexual. Aqueles comportamentos que se consideraban que atentaban contra a orde social, fü~a
ron proscritos, sob acusacións teqlóxicas: considera-se que o. "sodomita'~ rexeita colaborar coa obra
divina, pois ao transgredir a norma da procriación
rompe a orde universal. Porén, fica ben claro polos
testemuños que conservarnos que os homosexuais
se reproducían nesta época (como en anteriores:
pensemos en exemplos ben coñecidos corno Alexandre Magno ou o David bíblico), poís diferenciaban· nas suas vidas a esfera institucional do ma.trimónio e a,do pracer sexual e afüctivo.
Os pecados de luxúria gradan-se considerando a
sua gravidade segundo toquen o sistema de alianzas e transmisión de bens da sociedade estamental.
· Nun princfpio, entre os máis eastigados non figurarían as relacións homosexuais: estarían por <liante o incesto ou a fornicación en xeral. A condena
eclesiástica cebaría-se máis tarde con especial énfase nos chamados pecados contra natura (asi considerados por vez primeira na história ocidental na
lexislación de escasa aplicación de Afonso x). Denomiriaria-se <leste xeito todo aquilo que fose sexo
non procriativo: a masturbación, a penetración
anal ou a. bestialidade (que consistiría en manter
relacións sexuais con seres non humanos, fosen estes animais ou .demos [!].
·
Pode-se dicer que o amor romántico é un "invento"
provenzal que se reflecte por vez primeira no discurso trovadoresco, _de acordo cos parámetros que
manda o patriarcado. O amor idealizado é heteróse(1) Tomarei como eixo a nosa literatura e só pontualmente
recorrerei á escrita portuguesa ou á obra en español de
mans galegas.

/

CARLOS .MANuEL
CALLÓN

xual, segue os esquemas biolóxicqs horne/muller e
pon,lles un selo xerárquico. Resulta significativoque esta sexa tamén a época en que se manifesta o
prexuízo anti-homosexual, alicerzado séculos atrás.

. • No

CORPUS MEDIÉVAL QUE CONSERVAMOS

(froito, non o esquezamos, dunha selecta e frag,
mentada crestomatia) só aparecen referéncias explícitas ou equívocas ás relacións entre varóns
nunhas trinta cantigas e ás relacións entre mulleres en tan só duas. Pero estes emparellarnentos observan-s·e desde un prisma de degradación: non
son cantábeis liricarnente, só son criticábeis ou,
principalmente, utilizábeis como "armas para a crítica. Non estamos propriamente perante sátiras de
costumes, onde se adoitan incluir. A crítica ás práticas sexuais con conxéneres é, no caso dos varóns, xeralmente unha escusa para a sátira políti,
ca; no das mulleres, fai parte dunha liña "misóxina" de triste e longa tradición literária.

' N o século
XIX aparece un

discurso autoreferencial en
que as persoas
con estes
·desexos
problernatizado~

procuran
racionalizar a
própria vida .
Velaqui o caso
de Rosalia"-

Descoñecemos se, por exemplo, o xograr Femando Escalho compuña e deu resposta ás críticas de
que foi vítima. E unha rnágoa que non conservemos as suas hipotéticas cantigas, que nos poderian fornecer a outra cara da moeda, como o fan
algunhas coinposicións toscanas.
Mención á parte merece a cantiga "Eu digo mal,
com' orne fodimalho", de Pero da Ponte, pois nela
considera un grupo particular, concreto, a escarnecer, de onde derivamos unha certa categorización,
ainda que afastada da que nascerá séculos máis tarde.
Como sabemos, tras o silenciarnento medieval, case
non conservamos testemuños literários en galego
dos por iso nomeados corno Séculas Escuras (ainda
que haxa quen relativice esta escuridade). Porén,
podemos botarman da literatura irmá, de que conservamos distintas sátiras dos séculas XVI e XVII, rnoi
interesantes para observar a evolución da mentalidade social hexernónica a respeito da sexualidade.
Desde o XVIII até o presente; dive~sas instáncias
interveñen, cada vez con máis forza, na ordenación dos afectos e praceres: a Igrexa, a Medicina
(que acadará o seu apoxeu no XIX), a família, o
sistema educativo, a xudicaturn, os meios de comunicación .. . Os discursos anti-homosexuais
non son coerentes entre eles, o que lles aporta
unha maior eficácia represiva. .A.gora xa non vai
ser o rnáis importante que se po ida considerar
unha ofensa a Deus, senón á sociedade.
Que o chamado eurocentrismo non só desprece a
culturas case nominalmente marxinais como a galega, senón tamén outras pertencentes a povos economicamente pouco "competitivos" (seguindo a terrninoloxia ao uso), ainda que canten cun Estado próprio e todos os gozos da soberanía cultural, vemo-lo
moi ben en casos como o do portugués Bocage. Non
acertamos a compreender por outras motivacións a
anulación sistemática que se fai da sua obra en calq4er "estudo" que aborde a história da sexualidade
oia que específicamente trate o tema da libertinaxe,
filosofia.de que el nos.semella protótipo (expresa poeticamente ideas semellantes ás de Voltaire sobre as
relacións entre varóns).
Mais, n~ sua obscenldade, Bocage entra dentro
diln código patriarcal dominante coa sua consideración da muller como obxecto, ao que tamén rebaixa a alguns varóns. No xvm, a libertinaxe pasa
,por ser máis tolerada que outro modelo de comportamento sexual: o dos "perversos". Os prime iros,
rnália a consideraren que o indivíduo debe abandonar-se á sua própria natureza, submetendo a razón
ao império do desexo, non rachan coa 'orde social
estabelecida, pois continuan mantendo no seu lugar canónico o .sexo potencialmente procriativo.
Sodomía e homofília (is to é, teoría e prática neste determinado contexto histórico) tenden a
unir-se cara a meados do xvm, como podemos
cqnstatar no reernprazo que se realiza nos termos
na maior parte das escritas europeas: pasa-se do
"sodomita" ao "pederasta", isto é, vinculando as
práticas entre persoas do "mesmo" sexo a unha
determinada identidade, ás características da individualidade.

No século XIX aparece un discurso auto-referencial en que as persoas con estes desexos proble,
matizados procuran racionalizar a própria vida,
tentando superar o marco de prexuízo e hostili,
dade en que esta se desenvolve, en favor dó pluralismo discursivo, en favor da lexitirnación de
sociedade máis libres. V elaqui ternos que pór o
caso de Rosalia de Castro.

• A ASUNCIÓN DA HOMOSEXUALIDADE NA
ÉPOCA EN QUE VIVEU ROSALIA só se poderia re,
alizar de xeito contraditório. Non podernos esquecer que o "homosexual" é unha categoría emerxente que se comeza a considerar de seu (á parte dos
xenéricos "sodomita", "libertino", "perverso" ... ) a
fins da década dos 60 do século pasado en sociedades do centro do sistema económico. Rosalia escrebe neste período de transición, mais desde a periféria, mesmo de xénero. Na sua escrita, podemos seguir o intento de dar-lle nome e sentido a aquilo
inomeábel que ao mesmo tempo e taba conceptualizando a ciéncia médica. Este é o conflito erótico
que se manifesta recorrentemente en Follas Novas.
Pola sua banda, en El Caballero de las Botas Azules
contén-se, se non a primeira, unha das primeiras
vindicacións públicas en Europa da homosexuali,
dade, realizada desde o artístico, un dós poucos carreiros posíbeis na altura. O homoerotismo mani,
festa-se de xeito moi explícito neste romance mediante a androxínia da Musa do "prólogo" que, ante o espanto que provoca no home pola sua aparéncia insólita, afirma que "Todo lo que ha sido
hecho es bueno, hombre eminente". Neste contundente aserto, Rosalia enfrenta- e aos preconceitos seculares do contra natura que xa vimos xestar,
se (e que ainda hoxe en dia, cando vai comezar o
século XXI, continuan arraigados).
Todo isto acha-se moito máis polo miúdo argumentado na -desgrazadarnente- pouco lida Análise
Sociolóxica da Obra de Rosalia de Castro, do doutor
Francisco Rodríguez. Aos problemas xerais do ensaísmo galego para facer-se un público debemos
engadir neste caso a censura académica por motivos políticos. Desde estas liñas non podemos dei,
xar de recomendar a sua leitura a toda persoa interesada en coñecer os esforzos progresi tas e patrióti,
cos desta muller galega do XlX. Sabemo que, de
partida, os dados sobre a nosa poeta que salienta,
·rnos na anterior liña (ser "muller", "galega" e "do
XIX") pesarán corno lousas de prexuízos á hora de
acercar-se á escrita rosaliana. M mamente, a homosexualidade, que moitas mentes 'progres' ac itan en figuras semellantes doutros ámbitos culturais, distantes xeograficamente e pre tixiad (cfr.
Emily Dickinson), resulta .inasumfbel para unha
muller "daqui mesm ".
Outro exemplo de clásicos da nosa tradición literária que se adoitan analisar (mellar dirfamo
"despachar") cun lamentábel simplismo é o de
Pondal. Moitos indfcios -mesmo dad s biográficos- reclaman que se tome en coma a cuestión
homosexual á hora de explicar a sua desacougada
existéncia, a sua mitolóxica obra.
Coa mudanza do século, o discurso vai-se clarifi,
cando. Protótipo desta evolución é un home que
presurníu de nascer coa centúria: Eduardo Blanco
Amor: Dandy orgulloso da sua orientación, toda a
sua obra é inexplicábel sen ter en canta este dado
que non figura nos libros de texto: Eduardo Blanco Amor era ostentosamente homosexual. Até tal
ponto, que mesmo resultaba molesto nos círculos
de Lorca, como nos indica Ian Gibson. Esta figura
excepcional, cara ao f~al da sua vida, mesmo chegou a declarar que un dos motivos polos que participaria nunha manifestación seria a defensa dos
direitos dos homosexuais.
Caso distinto é o de Fermin Bouza Brei, tamén
procurando referentes, pero desde unha asunción moito rnáis problernatizada do seu desexo.
Quixo ser Nao senlleira, e, tras ser criminalizado
polas suas relacións con outros varóns, identificou poeticamente a sua dor coa do Cristo que
solicim non beber do cálice do sofrirnento. Bou,
za Brei tivo que publicar o seu último poemário
(Continua na páxina seguinte)
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ficación que moitas veces non se acerta a descifrar.

(Ven da páxina anterior)

en Portugal; a sua homosexualidade convertera-o
_ nunha figura desagradábel para os tradicionalistas
de Galáxia.
Consideramos que na obra de Ánxel Fole se pode
observar outro caso de ·asunción conflitiva do próprio homoerotismo, sublimado cara á máxia e o
mistério. Seria interesante un estudo máis demorado deste aspecto.

Mención á parte merece o esforzo do mundo do teatro, que nos anos 90 se a\:hega ex;plicitamente á
vida das e dos homosexuais. Pioneira foi Venenos,
de Xesus Pisón, á que axiña seguiron O regreso, de
Manuel Lourenzo e Pa, de Vicente Montoto. Nesta
última, mos'rra-se-nos un mundo conflitivo e de
ainda difícil asunción pero que comeza a estar articulado _n unha emerxente comunidade gai galega.

CONCELLO DE

PONTEVEDRA
PROGRAMACIÓN CULTURAL OUTUBR0~99

PAZO DA CULTURA
Rúa Alexandre Bóveda, s/n. A Xunqueira

• A

PRIMEIRA VOZ QUE EU COÑEZA que se

atreveu a enfrentar o tema explicitamente tras a
revolta de Stonewall nos USA é ·a de Lois Diéguez,
mesmo desde o narrativo. Foi pioneiro non só na
Galiza, senón en toda a Península, sendo unha mágoa que as suas primeiras narracións non estexan
na actualidade reeditadas. A homosexualidade
aparece recorrentemente ao longo da sua obra, estando especialmente logrado ese tratamento no
terceiro relato dos duros Monólogos do espello. É
máis coñecida quizais A semellanza (1988), de Maria Xosé Queizán, que toca ademais outros temas
próximos, como o da transexualidade.
Non faltan na actualidade os esforzos poéticos por
dotar de nome os amores inefábeis, ainda que moitos <lestes poemários recorran á alegoría e á encodi-

A compañia Teatro Bruto está facendo un esforzo
especial en oferecer personaxes homosexuais. Puxo
en cena unha obra de gesto kitsch, Detritus corazón,
de Xavíer Picallo, onde a homosexualidad~ feminina é protagónica. Ademais, denunciaron o ano pasado que lle foron denegadas por motivacións homofóbicas as subvencións do IGAEM para distribuir esta obra e producir e facer unh9- unidade didáctica de As amargas lágrimas de Petra Van Kant,
de Fass binder (traducida por Manuel Lourenzo) .
Perante a situación actual dos direitos legais, da visibilidade e respeito social, non nos queda roáis que afirmar que a homosexualidade é ainda hoxe un amor sen
neme. Facer coñecer a verdadeira história é máis unha
loita para gañar a dignidade. que todo o mundo, independentemente da sua orientación sexual, merece. +

León

Saef deixa que os compañeiros se
emocionen coas pinturas do Panteón Real. Ódia a serpe as explicacións e o forzado percorrido da
guia pois atalla isto a libre contemplación de capiteis e cenas e
obriga a sentir a história pasada
pelas gavetas dos escribidores turiferários. Pero non pode facer
máis que agardar agachada no
sinxelo sartego do rei don Garcia
da Galiza, meio camuflada e caladiña. Os viaxeiros andan aloleados ollando as frescas e nítidas
pinturas de arcos e bóvedas que
non deixan un só oco libre de corido. O século XII criaria centos
de cadros como estes, mais pou~
cos quedan e ainda menos acadaron tal mestria. Nen que se puxesen de acordo en deter-se ante o
reflexo do monte leonés aprovei-

SALON DE ACTOS

ClÁSICA

Dirixido a centros escolares.
Prezo 200 pta. sesión

Il.ATRO PAllA CA.TIVOS

"Real Hharmonía de Galicia"
Patrocina C:dxa Pontevedra Venres, 1 ge Outubro, 21.00 h. Prezo:

"Festival Internacional de
TJteres de Pontevedra"
"Araucana". Compañía Teatro

500pta
JAZZ

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

"Trijazz"
Jazz e flamenco fusión con Jorge
Pardo, frands Posé e José

"Big five (Cinco grandes)" .

Vázquez. Promove Paz.o da Cultura de Pontevedra Venres, 8 de outubro, 21.00 h. Prezo. 800

Compañía Teatro de Marignara
(Italia), Xoves, 7 de outubro,
12.00 h.

pta

ÉlNICA (MÉXICO)

"Jprge Reyes"

Lms DIÉGUEZ

Cidade coidadísima e cómoda. É
agradábel andar por ela e unha milag re que manteña esas prazas
aberras arredor da catedral e Santo
Isidoro. Ne tes dous pontos centran os viaxeiro as visitas na nova
mañá de sol que é unha regalia. A
xente enche en masa Santo lsidoro nun trafego continuado. O tímpano da Porta do Ano cobre-se
coa cena do sacrifício de Isaac, e
sobre os arcos reparte-se en desorde controlado un puzzle de figuras
ao xeito das Platerías de Santiago,
Sanguesa ou Leire, dominadas por
un orixinal friso con representación do únbolo do zodíaco. O
tempo e o cosmos, na pedra e na
pintura, son preséncia obsesiva do
artisras da basílica acaso misturando o panteísmo deixado por Prisciliano coa doutrina oficialista isidoriana ("Na cidade de León ha-se
visitar o venerábel corpo de Santo
Isidoro, bispo e confesor ou doutor,
que e tabreceu unha piadosfsima
r gra para
clérigos da sua igrexa,
infundiu as ua d utrinas a
v
e h nr u a t
a anta lgrexa co
eu florid escrito 11 recomendaria Airnerico na sua viaxe). s
turisras qu dan tod s mirand para
os arcos co p cozo forzado. en
embarg na outra Porta, a do Perdón, non hai tantos e os viaxeiros
poden contemplar máis comodamente o Descendemento que o
mestre Esteva de Compostela esculpiu tamén aqui pois León foi
corte de reis galegas senslbeis eles
ás obras dos seus artistas.

AUDITORIO

Música étnica-electrónica. Promove Pazo da Cultura de Pontevedra, Xoves, 21 de outubro,
21 .00 h. Prezo: 800 pta.
FOLC EUSKADI

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

"Mllladoiro"
Patrocina Caixa Vigo. Venres,
29 de outubro, 21 h. Prezo.
1.500 pta.

"Pedro e o lobo" . Compañía Etcétera (Granada), Venres, 8 de
outubro, 12.00 h.
"Un conto vello volto a
contar". Compañía Proyecto
· Cascanueces (Cuba), Luns, 11
de outubro, 12.00 h.
"Manoladas". Compañía Trompiralio (Galida), Mércores, 13 de
Outubro, 12,00 h. "Chuimpete,
c.hámpate". Compañía Spaguetti
(Galida) , Xoves, 14 de outubro,

12.00h.

SALA DE E.xPOSICIONS
TEATRO
ARTE.-FOTOGllAJIA
DRAMA

"Misery'' de Stephen King. Dirixida por Ricard Reguant, con
Beatriz Carvajal e Ramón Langa.
Patrocina Caixa Pontevedra. Venres, 15 de outubro 21.00 h. Pre-

zo: 500 pta.

tado como fondo para a aparición
do anxo aos pastores, metidos
eles entre vacas, cabras, parcos,
mastins e árbores deliñados con
ternura e domínio da pintura e do
debuxo. Un pastor toca un asubio te de canas; outro dá-lle a
beber leite a un mastin os animais
pacen ou brincan palas penas. E
todos ollan a aparición do anxo
con olios doce e surprendidos. E
despois cenas da vida de Cristo
con lición do rito mozárabe: o galo altivo de crista erguida e papo
inchado denunciando a mentira
de Pedro (mirarán-no, máis tarde,
en euros, no máis alto da torre);
os símbolos do zodíaco outra vez
en alusión ao cosmos, e os medallóns dos meses do ano completando a figuración do tempo e dos
labores: a sementeira, a poda, as
colleitas, a malla, a mata do parco... unha completa exposición de
como se desenvolvia a vida na segunda metade do seculo XII.
Os pintores do Panteón dos Reis
compuxeron a sua obra con mentes
de que a xente, ao decifrá-la, fora
aprendendo as licións relixiosas
que a lgrexa mandaba. Calquer cena ou cuadro do Panteón terá sempre ao seu pé as letras explicativas
do que representa. Até o galo lindo
subido a unha ondeada gaia mostra
o seu rótulo: Gallus. Mais o Panteón non é só pintura: tamén é boa
mostra da mellor. arquitectura. As
colunas das pilastras e as exentas,
fortes e curtas, oferecen os grandes
capiteis de figuras e follas á altura
dos olios para asi poder aprezar con
comodidade e ao detalle cada cara.
En moi contadas ocasións pode o

observador estudar con tal facilidade os relevos da pedra. Aproveitanno ben os nosos viaxeiros, e non
dan visto. O tempo non lles chega.
Chama-os a luz azul de Saef nun
recunchiño dun sartego, cando a
guia leva o grupo de xente ao claustro. E sen máis, pede-lles que lean o
epitáfio. Paco, a meia voz ollando
para os lados, le: "Aqui descansa
don Garcia, rei de Portugal e de
Galiza, fillo do gran reí Fernando;
capturado con astúcia polo seu irmán momeu en prisión. Era MCXXvm, XI calendas de abril". "A cobiza
polo reino da Galiza de seu irmán
Afonso, que reinaba en León, enfrontou-nos -explica Saef con nostálxia- e Afonso, que seria o VI, encadeou-no e meteu-no en prisión.
Asi o tivo durante dezasete anos,
até que morreu pouco antes, Afonso, quixo-lle aliviar a pena e permitiu que lle sacaran as cadeas, mais
Garcia negou-se e ainda mandou
que ao morrer o metesen no, sartego con elas, pois se a vida llas puxo,
tiña a morte que ser testemuña de
tal crueldade. E aí está o noso rei,
aí, con elas e coa má sorte <leste
noso reino da Galiza que ainda non
as perdeu, non credes? Outros reis,
raíñas infantes e condes completan
os sartegos que aqui vedes ... ".
Ainda non acabou a história Saef
e xa a guia os chama para que
saian do Panteón. "A visita rematou", di, e os viaxeiros, con perguiza e desgana, retiran-se. "E·pensar
que non queríamos vira León... "
di Xúlia. Ela non sabe que ainda
están comezando o percorrido.
Cautivará-os a cidade como unha
doce pomba branca.•

"A Vinganza de Verónica". Perspectivas da Fotografia Contemporánea de Man Raya Matfuew
Bamey. Mostra da Lambert Ait
Col/ection de Zurich. Promove Pazo da Cultura de Pontevedra 4 de
outubro ao 20 de novembro . De
martes a sábado de 11.00 a
14.00 h. e de 17.00 a 21.00 h.

TEATRO PRINCIPAL
Rúa Charino 6
DANZA • FOLCLORE

"Festival folclórico de Música
e Baile de Gallcla". Promove
Agrupadón Fo/dórica Ce/me.
Venres, 1 de outubro, 20.30 h.·
Entrada gratuita ata completar
aforo.
TIATll.O • REDE GAllGA

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

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

"Anatomía dun
hipocondóaco". Compañía Ancora Producdón. Promove Pazo
da Cultura e Pontevedra. Xoves
21 e venres 22 de outubro,
20.30 h. Prezo: 600 pta.
Il.AlllO • OUTllAS REDES

"CoplaS por la muerte". Compañía Teatro Corsario (Valladolid). Promove Pazo da Cultura de
Pontevedra Xoves 14 e venres
15 de outubro - 20.30 h. Prez.o:
600 pta.

C 1 NE
LONGAMITllAXI

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

CINE·FORUM

"Programa Noites Abertas"
Promoven Concellerías de Cultu.ra, Xuventude, Política Soda/ e _
Plan Urban 11. Sábado, 30 de outubro, 21.30 a 00.30 h.
1EA11t0 PARA CAIIYOS

Dirixido a rentros escolares
Prezo 200 pta. sesión

"Festival Internacional de
Trteres de Pontevedra"
· "O gato con botas". Compañía La
gotera de Lazotea (Cádiz). Promove Pazo da Cultura de Pontevedra
Sábado, 9 de outubro, 12 h.
"A do Obro" Compañía Arte/Jo Teatro Alta Scala 1:5. Promoven
Concellerfas de Cultura, Educadón,
Xuventude e Plan Urban //. Mércores, 13 de outubro, 12.00 h.
"Catro contos da China". Compañia Cachirulo (Galida). Promove
Pazo da Cultura de Ponte:vedra
Sábado, 16 de outubro, 12.00 h.

SALA DE

ExPOSICIONS

FOLCLOltI

"XV Aniversario Celme"
Promove Agrupadón Fo/dórica
Celme. Do luns 4 ao venres 15
ele outubro, 19.00 a 21 .00 h.
CÓMIC

"Mortadelo e ruemón"
Promoven Concellerías de Cultura, Educadón, Xuventude e Plan
Urban //. 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 21.00 h.
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ANOSA TERRA

BOROBÓ

Chove para que eu soñe
O propio Uxío Novoneyra quere
que o vello Borobó participe na
espléndida homenaxe, organizado pola Agrupación O Galo, que
lle van render unha manchea de
poetas novas e outros moitos escritores e artistas de Galiza, de
diversas idades. E participo, entusiasmado, porque paréceme
que chegou o momento estelar
do Poeta do Caurel. O intre que
se demorou moitos anos, namentras Novoneyra ía sorprendéndonos e marabillándonos cos seus
sucesivos Eidos e as súas impresionantes Elexías.

P

ois agora está Uxío a piques de ascender á .fantástica categoría de dinosaruio ,
porque chegará o 19 de xaneiro
do ano 2000, Deus mediante (como di Carrillo), á edade xubilar
dós catedráticos, maxistrádos e
outros pensionistas de relevo.
Con maior motivo, alcanzan tal
categoría os que son auténticos
mestres na súa arte, na súa ciencia, coma Novoneyra, mestre ·no
gay saber. Quen ten xa·, dende a
súa mocedade, unha estampa de
profeta, ou de vate, ou de ·bardo,
ou de patriarca de toda unha xeneración lírica e intelectual que
foi maturando ao longo da longa
noite de pedra:

A xeneración da Noite, da que
Uxfo foi un adiantado, na vangarda dela, máis que un precur-

sor; cando veu 'xunto con Manuel
María, no 1952, a facer a mili en
Santiago, e se aproximaron, ámbolos dous, ao Preguntoiro. Onde
estaba o berce, o viveiro xomalístico da rexeneración literaria e,
se cadra, política do país. Pois iso
significou a convivencia naquelas
follas da N_oite, e nas rúas e cafés
composteláns, dos inquedos mozos que chegaban de Parada de
Moreda, de Outeiro do Rei, ou de _
Vilanova ·do~ Infantes, poño por .
caso, cos inxels supervivintes do
holocausto franquista.

A

sí poideron retratarse Novoneyra e Manoel María
tendo no medio a Carlos
Maside. O artista galega de
rnaior dimensión intelectual,
quen, coa súa extraordinaria sabiduría estética e a súa ética
condura, veu ser o singular mestre gratuito (ao xeito dos de D.
Paulina Pedret) dos dous poetas
novas que ian encabezar, durante iste medio século, o coro
imenso da nosa lírica, composto
por numerables cantores de dúas
e tres xeneracións distintas.
T amén serían os d~us poetas lugueses cecais os prirneiros mozos
en acercarse á mesa camilla de
Ramón Piñeiro, recén chegado
entón a Compostela. Alí poideron recibir do metafísico da saudade, as súas lecións precisas, nídias, que descubrían aos qesper- _

tos rapacés un luminoso hor-izonte; para eles denantes enteiramente nublado, anque soñado,
en canto" ao pasado e o porvir da
sociedade e da cultura galegas.
Logo Ramón Lugrís iría levando
ao fogar de Piñeiro, na rúa de Xelmírez (na casa de Sabell); aos estudantes, con inquietudes espirituais e políticas, das sucesivas promocións universitarias que foron
consolidando alí o seu pensamento galeguista. A quen ademais
quedaban aber.tas , subindo por
Fonte Sequelo, as portas da Noite .
Onde se lles brindaba, en cada
número, a páxina da Universidade
Literaria, para que expuxesen, no
que cabía,,as suas cavilacións:
Serían xa as promocións que
concorreron ás rexurdidas Festas
Minervais, que siñificaron o trunfo, e o princípio da fama, de Mourullo, Beiras, -o infortunado López
Nogueira, Méndez Ferrín, Bernardino Graña, etc Pois os dous poetas lugueses, que non eran univer. sitarios, xa volveran aos seus eidos.
·M i s Novoneyra retomou axiña a Santiago para dar o reital co que culminou o ciclo de presentación dos compoñentes da flamante xeneración da
Noite, no Círculo Mercantil. Trata cliso amplamente Franco Grande, en Os anos escuros, onde recolle o esencial dos anacos que lle

dediquei a cada un daqueles xóvenes e intrépidos conferenciantes.
Entre os que se contaba asimesmo
Alonso Montero, o máis ardido
falando, entre aqueles discípulos
do mestre (gratuito) Piñeiro; aos
que se incorporara dende que
chegou a Santiago, como profesor
de Literatura da Escala do Maxisterio, cheo de ilusión.

f

oi naquel primeiro recital que
lle ofn ao irrepetíbel rapsoda
do Caurel, cando apreciei a
singul?I sonoridac:iedaCTICc16n"1.e
Uxío Novon_eyra. Fenómeno que
rexistei no correspondente anaco;
destacando a súa insistencia nas
palabras compostas coa consonante ese: Novoneyra era, pois, o
poeta, ou segrel, do sosego, do silencio, da soedade, do sono e do
soño; sutil, sinuoso, suxeren te .. .
Ou algo as í, pasto que non me
lembro ben do que naquela lon xana Noite escribín e que tanto
lle compraceu a Uxío.
Faltarfame sempre a cie!lcia lingüística dun Rodríguez Fer para
expresar cabalmente o que o excelente filólogo lugués estudou e
descubriría no aspecto fonoestilístico de Os Bid.os. ¡Quen me <lira poder analizar a poesía, ou
sinxelamente, o recital de Uxío,
co saber de Claudia! Poder dicir,
verbigracia: "Este silencio suxerente e polisignificativo apóiase
especialernnte na xa estudiada
locución mínima, chegando
mesmo ao poema dun só verso:
Chove para que eu soñe ... " •

n
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Uxia Pedreira
'O respeito do público
fai posíbel
que Chouteira grave
o terceiro disco'
Leo moitos libros sobre cultura popular e folclore, para e tar enterada. Estou lendo agora un libro portugués titulado Polifonia do Minho,
que explica os cantos miñotos. Veñ o de ler O olhar pasto en Deus, de
Zora N eale H ourston , e empecei
con T eatro para se comer de Joam
Guisam Seixas.

Que recomenda ler?
Recomendaría banda deseñada, eu
cheguei a ela por casualidade e agora
me gostan moito autores como Moebius, Manara ou Miguelanxo Prado.
En poesía recomendaría As liñaxes do
fria, de Carlos Penela, e Poemas da
cidade oculta, de Estevo Creus.

Como vai o terceiro di sco de
Chouteira?
FRANCISCO

A danza sempre foi unha imaxe
do equilibrio da vida. Cando varias persoas se entrelazari e manteñen un compás e unha sintonía, veñen semellar algo así como as voltas do universq sempre
en movernento, un quere estar
unido aos semellantes pero mantendo cert_a independencia; a
danza é o ritmo acompasado por
iniciativa propia, pero acorde cos
demais cornpoñentes do grupo.
Quizabes por todo isto, moit_os
dos ritos que nas relixións primitivas se lle ofrecían aos deuses
contemplaban unha coreografía
rnáis ou menos evocadora.
Danzas de vida, de marte ou de
fecundidade mesturábanse segundo a quen se lle ofrecía, á5
veces acompañadas de bebidas
excitantes que axudaban a acadar a éxtase nos bailaríns, unha
especie de sintonía entre o pedido e o sentimento.
mcronizar ese rito cando o
1 nace ou cando chega ao
eu maior esplendor, no
solsticio de inverno ou no do verán, era participar da súa benefac- ·
tora luz. Acompañar a Isis, Hécate, Cibeles ou Diana con &mas,
era honralas e chamar a súa atención sobre o que eses devotos
agardaban da súa benevolencia.
Tan arraigado estaba ese costume nas xentes do imperio romano, que continuaron a trávés da
Idade Media, unhas veces adaptados á nova relixión e outras na
clandestinidade. -

A danza das bruxas

A.

VIDAL

¿Como advertir aos fieis do negativo que era esa crenza? Xa
non había templos n in era necesario matar a n in gún sacerdote; pero igual que a grega Artemisa facía uso das artes malvadas para desface rse dos seus inimigos, ou por simple capricho
practicaba a punter ía contra as
mulleres que se lle cruzaban no
camiño, as devotas med ievais
de Diana colleron fama, real ou
atribuída, de urdir as maldades
que as aprox imasen á súa adorada divinidade:

Q

Pero para as novas crenzas, prac~ .
ticar aquelas danzas en honor
das deusas clásicas era sinónimo
de practicar a maxia e a bruxería; e os doutores da lgrexa advertían constantemente do nega~ivo que era render homenaxe
·a aqueles seres endiañados e de ,
conduta asombradamente pecaminosa, con sermóns corno o famoso de Martiñ6 de Dumio.

P

ero foi Diana quen, por
méritos propios, se converteu na deusa preferida
das bruxas medievais. Ela, versión romana da Artemisa grega,
era a deusa da natureza e da fecundidade, a protectora da caza
e contra as dores do parto, a

quen as mulleres veneraban
desfilando na súa procesión
cunha coroa de flores e unha facha acesa.

E

ra tradición, entre· os seus
dev..otos que, para acceder a
ocupar o sacerdocio do seu
templq, a carón do lago Nemi,
situado nun bosque sagrado preto de Roma, había antes que matar ao sacerdote existente.

Certament.e, a deusa non era o
que se di un saco de bondade,
pero as mulleres encomendábanse a ela como hoxe en día a san
Ramón, debido a esa fama de
posuír a peculiar capacidade de
aliviar as temidas dores do parto.

euníanse nun so uto o u
nunha pr a ia, cando a·
noite estendía a súa túnica, bebían e bailaban arredor
do seu ídolo, do seu sacerdote
investido cos atributos do diaño, desprendíanse das roupas
nun xogo que fa do erótico ao
malévolo, e facían promesas de
vinganza e de odio sobre os demais veciños da -aldea. E danzaban; sobre todo danzaban a súa ·
danza macabra, corno parte dun
rito de negación. de todo o ben
da terra.
Rito e ritmo que metían medo.
Quen tal facía e acudía a unha
destas xuntanzas, non podía
ser boa persoa aos ollas dos
crentes, e por non selo eran
perseguidas, condenadas e
axusticiadas; e por iso, nesta
igrexa de Mens, as danzantes
dunha noite de orxía están,
posibelmente , para advertir
(ou para convencernos?) de
que haber hainas. •

Entrare mos a pregravalo a finais
de Novembro e sairá a cornezos do
ano que ven. É un disco que cambia o concepto dos anteriore en
canto a instrumentación e letras.
Agora con tamos cun trio de metais, axo, trompeta e tuba. Apo tamos por máis compo ición cantadas e con letras nas que acreditemos. Pensamo que na mú ica de
raiz é moi importante crer no que
se di. T emos letras próprias e dalgun escritor. En canto ás tradici n ais, van moi escollidas porque eu,
como cantan te, tamén q uero nt irme a_gosto co que canto.

Un terceiro disco na Galiza signifi..
ca que os primeiros tiveron exito.
N on é mo i frecuente que un gru po galega se manteña tanto tem po, sobre todo tendo en conta que
está moi espallado o caracter ama..
teur dos músico. Nós sernpre teimamos en profisionalizarnos por
respeito ao público.

Vostede é unha das poucas voces
da música actual. Como chegou a
Chouteira?
Xa con catro ou cinco anos ped ian unha batería de xoguete e
lembro cantar desde sempre. Despois coñecin o mundo da música
galega e tíven claro que me interesaba. Ainda que somos de vilas
alonxadas, ao resto dos membros
do grupo coñécinos en Compostela. Ainda que soe a tópico, era
un 25 de Xullo. •
Cantante. Foz (1971).
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O Trinque

ca·ndo volvas

ªº meu. lado

Cando valvas ao meú .
-lado, unha película con
versión en galega da
directora-Grácia
Querejeta e que conta
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a reunión de tres irmás
ante a iminente morte
da sua nai. Nos
mellores cinemas do
país.+
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• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS •

..... •.• .................. •.• ................................................
Vinte seis
artistas
mexicanos
configuran a
mostra que
podemos
ollar sobre a
arte deste
país na
Fundación
Borriéda
CORUÑA.

Á direita,
Nena con
luvos
(1943), de
Diego

Rivera.

tores máis imporJ:antes do
século como Kalho, Rivera,
Sequeiros, Orozco ou Maria Izquierdo.

O Barco
• EXPOSICIÓNS
DIEGO ANTONA

IMPACTO DOS
ENCOROS NA ÜALIZA

Mostra a sua obra na Sala
de Exposicións de Caixa
Vigo e Ourense até o 10 de
Outubro.

X URXO A LONSO
SEBASTIAO SALGADO

" Ma rifias " t it ul a Xurxo
A lo nso est a mos tr a co n
pinturas recentes que podemos ollar na galeria Borrón 4 até od ia 27.

"Urna gra~ incerta" é o título babeo o que se acobillan as
fotografias do fotógrafo brasileiro na Casa do Home Domus, até o 20 de Decembro.

RIADA
T AUROMÁQUIA:
TOUROS E TOUREIROS

Un percorrido pola arte
da estampa do toureo visto desde a perspectiva dos
anistas roáis relevantes do
século XX. Da Fundación ,

Carballo

A Coruña

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS ,

HISTó RIA DE G AUZA .

ARTE MEXICANA:

• EXPOSICIÓNS
Do 14 ao 23 d!! Outubro,
T AUROMÁQUIA E
na Casa da Xut1entude, A
Nosa Terra mostra a través
PROVÉRBIOS
de debuxos di d áct icos a
história do país, da pre-hisAs famosas séries de Frantória até os nosos dias, da
cisco de Goya, no Centro
Multifuncicmal de Caixavi- · man de Pepe Carreiro. Especialme n te d ir ixid a a
go e Ourense que permanecrianzas de 9 a 12 anos.
cerá até o 17 deste mes .

Be rl anga c h ámao fi lmet:es mento pero que resulta é
unha maratón de chistes pesad .
O hum r xa non pr ede, coma
no Berlanga clásico, do contraste
entr a o cartón~pedra do franquismo e a realldade cutre senon
do hortera. Mellar, as batallas de
pastelaria do cine d s anos 20.
~

AUSTIN POWERS II.

Co subtítulo 'A espia que

me achuchou' , o filme conta as
aventuras do axente secreto máis
marulo da galáxia, que realiza
unha viaxe no tempo até 1969
}:lata cazar ao dout:or Maligno e
recobrar o seu encanto víríl, que
o doutor Maligno lle roubara.

pendente, pero os planes n_on
saen segundo o imaxinado. E o
primeiro longametraxe de Cherna de Peña e primeira película
española que se achega ao mundo do rock. Pola pantalla, entre
os secundários, pasean máis de
un músic cofiecido. O hardcore
electrónico da banda vai moi a
ton coa esté tica da füa.

bro na Sala de Exposicións de Caixagalicia.

DE FRIDA KALHO
A DIEGO RrvERA

Por primeira vez no Estado,
a Fundación Barrié, en colaboración co Reina Sofía,
organiza a exposición Arte
mexicana: colección Jac-

ques e Natasha Gelman,
que recolle obras dos pin-

guión n alguns momentos clave.
~ PEQUENO GRANDE

CAZADOR. Película par a n enos do ano cincuenta .
Aceitáheis palsa:xes e competen~
te interpretación dos uraos <l1J:6 ,
interveñen na película. ' Apari-

ción estelar de Richard. Harris no,
papel de a._v<:>iño cont,at ontos.
Múlimo desgaste de nefuo.qas,
~-

Na España do século XIX,
no Museu Provincial até o
31 <leste mes.
PÉREZ PORTO
Cerámicas, na Sala de ExpÜsicións Capela de Santa Marta. Até o. 24 de Outubro.

COLECTIVA
DE EscuLTURA

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

do Museu do Gravado Español Contemporaneo en - •MÚSICA
colaboración coa FundaBEETHOVEN STRING
ción Caixagalicia, permaTRIO
necerá até o 31 de Outu-

Carteleira
~ PARIS-TOMBUCTU.

Inaugura, o Venres 8 ás 20
h., unha mostra das suas
esculturas na galeria Sargadelos. Até o 31 deste mes.

Lugo

• EXPOSICIÓNS

O Carballiño

MARIA LOUREIRO

Elaborada pola Asociación
Ecoloxista Cempés, no pub .
Atlántis (Fita 4), e até o 15
de O~tubro, podemos ollar
esta mostra fotográfica na
• EXPOSICIÓNS
que participan Tino Martínez, Xacobe Meléndrez,
PINTORES
Xosé Varela Vilariño e
ROMÁNTICOS INGLESES
Margen Fotografia:

Cambados

Carme Me nduiña, Xosé
Gayo, Luís Viñas, Ramón
Eiras e Alexandre Oteró,
baixo o títu lo de "Riada",
mostran a sua obra, pin tura
e fotografia, no Centro Comarcal do Salnés, até o 15
de Ourubro.

• EXPOSICIÓNS

\.<(

BIENAL lNTERNAOONAL
DEGRAVAOO
Na sua V edición, poderase
contemplar até o 24 de Outubro no Quiosco Afonso.

Concerto de violin, viola e
violoncello na sala da Fundación Caixagalicia ás 20 h.
o Xoves 7.

Moaña
'•TEATRO

ANTÓN PATIÑO

O pintor monfortino ,
membro fundador de
"Atlántica'', presenta na
Estación Marítima a exposición titulada Imaxes Líquidas. Traballos dos últimos cinco anos que permiten oferecer unha panorámica da sua evolución criadora.

A

DEUSA ATLÁNTICA

É unha mostra fotográfica
da autoria de Xosé Luís
Vázquez-lglesias que podemos ollar na sala de exposicións da Estación Marítima.
PABLOÜRZA

A pintura de Orza está ex• posta na Biblioteca Pública

González Garcés.

Ferr.ol
• LEITURAS

AUTOVIAS GALF.GAS,
CRÓNICA DlJNHA FARSA

É- o título do libro de Ma·
nuel Monge que será pres~ntado por Xaquin Marin na galeria Sargadelos o
Xoves 7 ás 20 h. Editado
por Xerais, nel reconstrúese o debate sobre a construción das autovias, fáise
eco da frustración cidadá
causada polos reiterados ·
atrasos e oferece as claves
para entender a construción das autovias como a
crónica dunha farsa pero
· tamén como algo irrenunc iábe l e inaprazábel por
máis tempo.

PAULA CARBALLEIRA

Conta cantos, no Café-teatro do Real, o Domingo 10
a partir das 18 h .

Monforte
• EXPOSICIÓNS
ÜALEGOSNA
REVOLUCIÓN CUBANA

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

• EXPOSICIÓNS
DESASTRES DA GUERRA .

De Gaya, a partir do Ventes 8, na Sala de Exposicións do Teatro Coliseo
Noela. Até odia 27.

Ourense
•MÚSICA
FESTIVAL DE CORAIS

No teatro Principal o Sábado 9 están as corais da
A.VV. "Os Montes" e do
Orfeón Trives; e o Domingo 10 a Agrupación "Breogán" de Moreiras, a Coral
Polifónica do Casino do
Carballiño e a A. Xuvenil
Rodanlla de Sañdi~.

• EXPOSICIÓNS
SALVADOR CIDRÁS

Departamenws titula o vigués
Cidrás a sua mostra da galeria Marisa Marimón. Considerado coma un dos valores
da plástiéa galega, sitúase na
estreita liña que separa a ar-_
te da non arte, o funcional e
o artístico, procurando que a
arte se produza do xeito, en
apariéncia, máis sinxelo,
partindo do esencial. Até o
30 de Ourubro

..¡

MINGOS TEIXEIRA

Mostra a sua obra no Ateneo até o 13 de Outubro.

ARTisrAS CAMIÑANTES
Mostra artellada polo Xacobeo 99, abre no Albergue
de San Francisco até o 23 de
Decembro.

Pontea reas
• EXPOSICIÓNS
HISTÓRIA DE GALIZA

Dirixida a escolares entre 9
e 12 anos e producida pola
Case

duascentas
cincuenta
instantáneas,
pertencentes
a84

fotógrafos
de todo o
mundo,
ocupan

da
Cultura de

o Paz:o

PONIEVEDRA.
Aocarón
podemos ·
contemplar
unha de
Janine
Antoni.

·<
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Fundación Caixagalicia, é unha forma amena, con debuxos tipo cómic, de achegarse
á história do país desde a
Prehistória até o século XX.
· No Audit6rio Municipal.

As Pontes
•TEATRO

Ü BARBEIRO
DE SEVILLA
De P.C. Beaumarchais, será
represen ta da no cinema
Alovi, o Xoves 7 ás 20,30
pola compañia Librescena;

Pontevedra
• EXpOSICIÓNS
A VINGANZA
DE VERÓNICA

Convocatórias
·INICIACIÓN Á FOTOGRAFIA

pón de 15 prazas cun prezo de 2.500
pta. para persoas no paro ou estudantes, e 4.000 para a que esté empregada. Impartido por Lília Avello López,
iniciarase na libraria A caixa de Pandara de Vigo o Venres 8, ás 20,30 h.
Telf. 986 433 768.

dirección, telf. etc. Máximo 3 fotos
por participante. Hai un primeiro
prémio 100.000 pta. e diploma, e 5
accesits de 25.000 pta. e diploma.
Coas mellores fotografias farase unha
exposición no Recinto Feiral de Pontevedra coincidindo con FERPALIA 99
do 13 ao 15 de Outubro. A data límite de entrega é o 11 de Outubro en
Grupo Norte: Frai Juan de Navarrete
3, 12 36001 Pontevedra. Máis información nos telf. 986 861 343 - 986
865 370.

Curso organizado pola Agrupación
Cultural Alexandre Bóveda da Coruña, que comezará o Luns 18 de Outubro, de 20,30 a 22,30 h., os Luns,
Mércores e Venres. Ademais, informan que está aberto o prazo de inscripción para os obradoiros de lecer
CONCURSO EXPOSICIÓN
en galega para crianzas (de 4 a 15
DE FOTOGRAFIA TURÍSTICA
anos), os Xoves e Venres de 17,30 a
19, 30 a pártír do 7 de Outubro; o de
Patrocinado pola Cámara de Comérxadrez, a comezar o 4 de Novembro;
cio de Pontevedra, Subdirección Xeral
e o de guitarra, a partir do 2 de No-. de Turismo e Iberia, escolman imaxes
vembro. Información e inscripcións
que desde unha visión persoal d~sta
ARTE EN DEFENSA DA NATUREZA
na sede da asociación en Linares Riquen os motivos turístié:os da Galiza
vas 49, 1º. Telf. 981 244 355.
- en todas as suas manifestacións. Diri Xevale ecoloxia convoca este certaxido a amadores e profisionais, as fome, non comp~titivo.1 no que pode
INICIACIÓN ÁS TÉCNICAS DE
tografias, a cor, preto e branco ou
participar calquer persoa e que, nesCONTA~CONTO E LEITURA
pintadas, cun tamaño mínimo de
ta Xl edición, trata sobre o carballo e
18x24 e máximo .de 40x50, montadas · as carballeiras. Fotografia, pintura,
No que poden participar todas as peren passe pour tout branco con base rídebuxo, poesia ... Poden presentarse
os traballos até o 15 de Decembro,
soas interesadas en contar ou que lles
xida de 40x50 irán introducidas nun
sobre cun lema, e noutro ~obre, pecon eles farase un exposición itinegoste ler. Cunha duración de 24 h. (2
cho, os sinais de identidade do autor,
rante polos centros culturais e as esh. á semana en hor:ú"io a convir), dis-

De Man Ray a Matthew
Barney. Exposición fotográ'f ica contemporánea da
Lambert Art Collection de
Zurich. Até o 20 de Novembro no Pa:zo da Cultura.
Case duascentas cincuenta
obras pertencentes a oitenta
e catro artistas cunha grande variedade de estilos e camiños no médio fotográfico.
A vinganza de Verónica evoca a impresión da imaxe de
Cristo no lenzo da Verónica
cando lle enxugou a fronte
camiño do Calvário, usado
como metáfora do proceso
fotográfico, a idea do "verum icon" (imaxe auténtica) tamén aponta c,ara a surprendente evolución da fotografia no século xx.

de Sta. Maria ás 20 h. o
Sábado 9.

Sanxen:xo
,..

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

Santiago
. • EXPOSICIÓNS

ÜAGOS_ DE MENDOZA

RECONTOS

É o nome que leva a nova
sala de arte de Caixapont.evedra, na rua do mesmo nome,
e que para inaugurala botaron man dos anovadores da.
arte galega, c2rna Castelao,
Colmeiro, Laxeiro, Maside,
Torres e Souto, baixo o titulo de "Pontevedra, cidade
da vanguarda (1925 - 36)"

O CGAC, a través do seu
Servizo Pedagóxico, mostra
"Recontos", traballos e cliseñas <leste grupo durante o
último ano para achegar á
sociedade ao ámbito criativo. Audiovisuais, diaporamas, publicacións e traballos realizados polos profesores e esrudantes do país integrados nesta experiéncia.

CARLOS MASIDE
Podemos contemplar unha
escolma da sua pintura na
galería Sargadelos até o 11
de Outubro.
·
BATIS CAMPILLO
Expón a sua obra até o 11
de Outubro na Sala Teucro.
ARTE DO CíS'rER NA
ÜALIZA E PORTUGAL
Combinan imaxes de edifícios e pezas reais pertencentes á Orde do Císter na
Galiza e Portugal. No Museu
de Pontevedra.

•TEATRO
UN HOME QUE SE
PARECIA A MACBETH
Por Uvegá Teatro no Principal o Xoves 7 e Venres 8
ás 20,30 h. Reflexión arredor dos grandes temas da
traxédia de Shakespéare,
partindo dunha situación
galega: o narcotráfico. A
· ambición de poder, o crime
como instrumento, o ser e
a apariéncia baixo a dirección de Vicente Montoto.

PARA CATIVOS
O "Festival Internacional de
Títeres" comeza o Mércores
6 con Araucana pola Cia.
tradicional de monecos de
Chile; o Xoves 7, Big Five
(Cinco grandes) polo Teatro de Marignara de ltália; o
Venres 8 Pedro e o lobo por

Et.cétera de Granada; o Luns
11 Un conto vello volto a
contar polo Prayecto Cascanueces de Cuba; o Mércores
13 Manoladas polos galegos
de Trompicallo e o Xoves 14
Chímpate, chámpate polos
tamén galegos de Spaguetti.
Estas montaxes realízanse ás
12 h. ño Salón de Actos do
Pa:zo da Cultura. Co mesmo
horário, pero na o~tra sede
do festival, o Teatro Principal
ternos O gato con botas de
La gotera de Lazot.ea de Cádiz o Sábado 9; A do libro
de Artello Teatro Ala Sea/a

Viver mellor
Segue o ciclo de conferéncias impartido polos
psicólogos Mário Salvador Fernández e Esther
Viña Gundin, organizado pola Fundación Caixa
Gal:icia, e nas que se fai
unha reflexión sobre a
adolescéncia, a necesidade de desenrolo da
persoa nesta etapa, a
construción da autoestima e o estrés e forma de
controlalo. Forma parte
dun ciclo multidisciplinar xunto cos que se
adican á Anoréxia e á
Bulímia e ao Parkison. ·
O Mércores 13 en FERROL e na CORUÑA
"Educar as emocións"
ás 20 h; o Xoves 14 e~
LUGO Trastornos da
conduta alimentar,
Anoréxia e Bulímin., ás
20 h. todas elas nas Sa-

las da Fundación•

1:5 de Galiza o Mércores 13
e Catro cantos da China de
Cachirulo o Sábado 16. Dirixido especialmente a centros escolares, a entrada custa 200 pta. por sesión.
•MÚSICA
TRIJAZZ
Jazz e flamenco fusión con
Jorge Pardo, Francis Pose e
Xosé V ázquez no Audit6rio
do Pa:zo da Cultura o Venres
8 ás 21 h. por 800 pta.

ARTE GALEGA
A Confederación de Empresários de Galiza fáille
unha homenaxe á arte galega, co gallo das "Xornadas
Empresa galega e Cultura",
no Salón de Actos da sua sede (Ruado Vilar 54). Case
unha vintena de artistas
contemporáneos desde X.
Quessada, Alexandro, X.L.
de Dios até Ramón Conde,
Buciños, X. Cid ou Acisdo. Até o 24 <leste mes.
MARIA CARRERA

• 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.

Ribadeo
• EXPOSICIONS

Os OFícios
Na éasa de Cultura, mostra
de fotografias sobre Oficios

r:radicionais galegas.
•MÚSICA

go de Arte Contemporánea, as 35'obras do xa desaparecido Rafael Baixeras,
que pertenceu ao grupo
"Seis e carro" e, máis tarde,
ao movimento "Atlándca",
realizadas entre 19.70 e
1988. Tamén neste centro
ternos as pinturas de Ro~
bert Mangold até o 12 de
Decembro. Por outra banda, e até o JI de Ourubro,
permanecerá exposta a obra
da australiana Tracey Moffatt neste mesmo lugar.

TREMA TERRA. ARTE
RITUAL AFROCUBANA
Os rituais das principais relixións: Vodu, Espiritismo,
Santeria, Regla, Conga e
Sociedade Secreta Abakuá
na igrexa de San Domingos
ºde Bonaval. Organizado pola Fundación Granell, a partir do Luns . 4 de Outubro.

BEETHOVEN STRING
TRIO

CGAC

Concerto de violin, viola e
violoncello na parróquia

Até o 8 de Decembro poderemos ver, no Centro Gale-

~

EsCOLA MUNlCIPAL DE TEATRO
En Vigo, por primeira vez na sua história, dirixida a crianzas de 8 a 16
anos e a persoas de 16 anos en <liante.
Para inscribirse é preciso certificado
de empadronamento, fotocópia do
DNI ou da folla do Libro de Família
na que apareza inscrito e duas fotografias. Os. maiores de 16 anos ademais terán que apresentar un certificado dos estudos cursados e, ainda
que existe un mínimo, a proba de selección será o critério determinante
caso de non reunir a titulación requerida. Os cursos para os máis novos real izaranse dous dias á semana, pola
tarde, en horário por determinar .
Máis información no Centro Cultural
de Castrelos, no Monte da Mina.•

lugares do Estado, chega ao
Audit6rio de Galiza ista mostra que oferece un encontro
coa história artística máis recen te. Con nomes coma
Xallne Quessada, Luís Seo-ane, Eugenio F. Granell,
Maria Blanchard, F. lturrino, António Suárez, Juan
Uslé, Ramiro Tapia ou Esteban Vicente, tarnén hai esculturas coma as de Leiro e
Asorei, instalacións e monraxes de Moro, Paloma Navare ou Mil Xosé Díaz ou fotografias de Xurxo Lobato.

TOMÁS BARROS
As PEREGRINACIÓNS
Na Casa da Parra, mostra
antolóxica adicada á p1ásdca de Tomás Barros (pintor,
poeta e ensaista). Máis de
trinta obras, ademais de documentos, cartas e publicacións. Até o 16 de Outubro.
ARTE AFRICANA.
. A TERCEIRA DIMENSIÓN
No Pazo de Bendaña, sede
da Fundación Gmnell, in1:eresapte exposición, artellada
con máis de un cento de pezas procedentes de nove pafses da África Subsahariana.
Ademais do grande valor
antrnpolóxico, cada unha
das pezas encerra a xustificación da sua existéncia. A calección é propriedade de Joaquín Yebra e cédea ao museu durante tres meses para a
sua exibición. Ademais, neste mesmo centro, podemos
contemplar a colección Xo-

go de Suxeréncias, Granel! e
ArquitectUra e tamén Os Libros de Artista, con pezas de
máis de setenta autores.
ANALEGIDO

Colga as suas pinturas nas . A tradición e a tranquilidade, a espiritualidade contida
paredes da galeria Citania
nos rostos dunhas virxes deaté o 29 de Outubro.
bedoras da tradición bizantina,
maternidades sacralizadas
BoSQUE DE BOSQUES ...
pola ornamentación e os ·
símbolos ... Até o 14 de Ou.. . PaS!!ando por aí, As norubro na galeria José Lor~zo.
sas árbores e Insectos son ·as
exposicións que. podemos
contemplar no Instituto da
Vivencia e Solo no Centro
Comercial Área Central.

colas, ao remate serán subhastadas a
benefíco da repovoación forestal.
Xevale: Apdo. 35, 27500 Chantada
(Lugo) Telf 982 162 582.

CAMIÑANTES
Depois de recorrer distintos

XUDEAS

No Museu das Peregrinacións, formada por imaxes
dos fotógrafos israelis Micha Bar-Am, Alex Levac,
Kobi Klamanovitch, Scholo m o Taitz e Jonathan
Torgovnik recorre os catro
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 Ourubro.
SEGUNDO HÉVIA
Mostra de acuarelas sobr
os "Camifio de Santiago"
na lgrexa da Universidade.
CAMIÑO DE
SANTIAGO VIRTUAL
Unha nova forma de viaxar polo Camifio e p lo
tempo sen ter que moverse
de San Martiño Pinário.
Até o 31 de Decembro.
SANTIAGO
Asi se titula a mostra que
podemos contemplar, até o
J 1 de Decembro, no Pa:zo de
Xelmírez, Coléxio Fonseca e
San Paio de Antealtares. De
10 a 14 e de 16 a 19 horas.
MU SEU

oo Povo GALEGO
Ademais dos fundos habituais do centro, ta~én podemos ollar amostra adicada aSantiago e os camiños

de Santiago.

Ana Legido

mostra as
sua1 virxes
na galería
Jo1é lorenito

•MÚSICA

de
SANTIAGO.

NASA
A Sala de Servizos Especiais NASA acolle, o Xoves
14 ás 22 h., a Kabuto Jr. e
Triceratops.
AUDITÓRIO DE ÜALIZA
Para os Xoves dias 7 e I

4, a
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Real Filharmonia de Galicia, dirixida por Maximino
Zumalave, dá sendos con·
certos con temas de Haydn,
Gaos, Ginastera, Beethoven, Kodaly e Dovorak.

Sábado 9 ás 20,30 h., na
Praza de Garcia Barbón.

E

• EXPOSICIÓNS

• A venda,

A. MERA MONTECELOS

THE QUEEN IS DEAD

Pola compañia Matarile
teatro na Sala Galán do 13
ao 16 deste mes. Interve·
f'ien no reparto, ademais da
directora Ana Ballés,
Mechthild Barth, Uxia
Iglesias, e Rosa Manteiga.

V ACACIÓNS

NO XEW

Se e adra sóalle má is o de
Holiday on ice. Están do Xoves L4 ao Domingo 17 no
Multiusos de Sar. Máis de 60
artistas para este espectáculo de patinaxe sobre xelo.

Oxford, Griffith Institute ,
Ashmolean Museun de Oxford e Metropolitan de New
Yark, a mostra está orientada

• Alugase piso en Marin, céntrico, totalmente novo, todo exterior. Telf 986
703 146 a calquer hora.

• Na Coruña, véndese Citroén -AX,
motor 1.400, 83.000 Km. Chamar ao
639 41 O 968, á noite a partir das 21 h.

• Véndese moto Vespa C-BF. 50.000
pta. Telf. 981857257.

•O N2 6 de Man esquerda, revista de

especialmence ao público fa.
miliar e escolar. O descubrimento da tumba de T utankhamon impresionou ao
mundo en 1922, a fasci·
nación segue viva e podémola satisfacer na Sala T emáti·
ca de Caixa Vigo e Ourerue.
PEPO HERNANOO

A galeria Abe! Lepina mos·
tra as pinturas do madrileño
Ignacio Pérez-Jofre babeo o
título de Mirador. Inimigo
da percura da coeréncia, da
gravidade, da linguaxe enre·
besada e a ironía, aposta por
nnha arte libre de todo com·
promiso formal ou temático.
Are o Sábado 9 de Outübro.

BD

www.teldine.es/personal/ca:Saxou
Xomadas de Banda Deseñada de
Ourense, que se celebran do l ao 9 de
Outubro, conta cunha páxina web que
inclue o programa definitivo das m~
mas, as novidades desta edición e as pu·
blicacións da organizactón. Tamén figuran outras informacións relativas ás acti·
vidades da Casa da Xuvenrude de Ourense, como o Outono Fotográfico.•

As

Xi

IV FESTIVAL
DE TlTERES

Organizado polo colectivo
Barriga Verde, d Luns 4
ming 10 de Outu ro.
TfTERES CHACHlRULO

C a obra Santiago, historia
dunha viaxe, todos o X ves,
V nres, Sábados e Domin·
g ás 13 h. no Cinema Yago .

nas principais livrárias de
Vigo, o livro intitulado "Recuperando
a nossa história 11" realizado por o
colectivo feminista Mulheres Nacionalista Galegas ao prego de 700 pta. A
biografía de urna dúzia de mulheres
destacávei!> da história da Galiza e
resgatatjas da escassa valora<¿ao da
mentalidade. androcéntrica q?le impregna a história oficial maioritarimente conhecida. MNG (Vigo), Romil 80,
entrechao. Telf. 986 281 781.
• Unce a venda dunha casa de canteiria, amoblada, en Baltar (Ourense), con
horta de 2.000 m2. Razón nos telf. 988
466 827, 988 409 211 e 988 302 404.

TUTANKHAMON,
IMAXES DUN TESOURO
BAIXO O DESERTO

PÉREZ}OFRE

XORNADAS DE

PICCASO, A LENDA
DUN SÉCULO

Mostra fotográfica na Sala
de Exposicións do Centro
Cultural Caixavigo. Máis de
un cento longo de instan·
táneas tomadas polo fotó·
grafo francés e amigo do
pintor, André Villers. A
vida cotiá, a muller e os fi..
Uos, o obradoiro cerámico
de Vallauris, Cannes, Niza ... Até o 10 de Outubro.
TAPIES

Unha colección de litogra·
fias e augafortes de Antoni
Tápies encóntrase na Sala
de Exposicións da Fundación
Caixagalicia, onde podere·
mos contemplalas até o 31
de Outubro.

• EXPOSICIÓNS

Os CAPRICHOS
DEÜOYA

Sala dos Peiraos .

Xuuo VILLARINO

Até o 13 de Outubro, esta·
rán expostos na Casa da

Cultura.

Vinte imaxes forman a mos·
tra fotográfica titulada "Xemaá El Fna 1418" sobre Marraquech que se encontra na

·

Tui
•EXPOSICIÓN$
ANTÓNIO ABAD

Mostra as suas pinturas na
galeria Trisque! e Medúlio
até finais de mes.

"O éxodo kosovar" tituta
Villarino as suas fotografías
expostas na sala Expovoz .

• Véndese bici de carreiñls Orbea;
en perfeito estado de conservación .
15.000 pta. Laura, telf. 981 577 074.

os Luns e Xoves ás 19,30 no Instituto
Sta .. Irene . Realizaranse probas de
voces para todas aquelas persoas interesadas en formar parte da coral, _
para isto deben dirixirse a Xosé Manuel Barbosa. Máis información sobre
as actividades no tel 986 224 457 (de
17 a 20h.) ou en Marqués de Valadares 14, 12 , ofic. 5.

• Na Coruña, alúgase baixo na Avda. de Arteixo. Até 400 m 2 • Facilidades. As persoas interesadas poden
chamar ao telf. 981 235 298.

• Gozas lendo? gustache talar do
que les? Desde agora ti tamén po• Oferécense señoras para servizo
des ser un "critico". Se tes algo que
no fogar. Garantida seriedade, responcontar sobre un libro, algunha crítica
sabilidade e capacidade de traballo. A
meia xomada, por horas ou de mañá.
curta sobre un título galega actual,
envíao
ao Foro Novo de Andel Virtual
Tamén limpeza de oficinas. Na coma- _
raca de Ferrol-Terra Telf. 981 347 060
(www.andelvirtual.comi. Escolmarane 619 488 761.
se as mellares para sairen publicadas
en formato dixital en Andel.
htpp ://www.landelvirtual.com/foro/cri• Autoprodución, transfonnación e
tico .htm ou ao apdo. 8029 de Vigo.
venda de: vinhos e ~guardentes medicinhais. Azeites e cremas para massagens. Cosmética terapéutica e natural.
• A Asociación Máximo Gorki de SoRefrescos, zumes, vinhos, espumosos e - lidariedade entre os Povos de Vigo inlicores naturais. /\pdo. 821 , 15789 Comforma que a partir do 1 de Outubro
comeza o Curso de Xadrez para nepostela Telf. 670 902 176 981 572 163.
nQs e adultos impartidos polo mestre
Correo electrónico: heliofilas@jet.es. w~
ep: http//menbers.es.tripod.de/heliofilas
internacional Daniel Rivera. Comezan
igualmente neste mes os cursos de
idioma ruso a todos o nílleis e idades
• Grande oferta de discos e caseimpartidos pola filóloga Graciela Medtes, anos 70 e 80. Prezos interesantes.
vedieva. Tamén os ensaios da coral,
Chamar ao sr. Baños. 986 413 496.

Martes 19. No Auditório
Caixavigo.

até o 14 de Outubro.

f!O

• Grupo independentista do povo .
basco vende duas camisetas por
5.000. Todas as -cores e tallas. Enviade os cartas e a talla a Baraka taldea. Ekonomia 17, 4º iz. 48902 Barakaldo (Bizkaia). Un camiseta pon
Euskadi Independencia e a outra
Presoak ka/era.
• 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 gañas de
traballar en busca do primeiro emprego, oferécese como mozo, peón,
xornaleiro , o calquer outro tr.aballo
para Neda, Ferrol··Terra. André Telf.
981347060.
• Véndese colección de tomos, sen
estrenar, tebeos EL Guerreo del An-

tifaz e Roberto Alcazar e Pedrín.
Chamar ao tfl. 986 419 163.
• Cartóns telefónicos do Brasil (Estado de Golas}, troco por cartóns de
España e Europa telf. 619 488 761.•

Cultural Caixavigo.

•TEATRO

CASA DAS ARTES
•MÚSICA

A mem6ria revelada, leva por
título a mostra fotográfica
do Arquivo Pacheco que po·
demos contemplar na Casa
das Artes. Ademais, neste
mesmo lugar, tamén se en·
contran, a exposición do N
Manitón fotográfico do concello, xunto coa Colección
Luís Torras e a laxeiro. .

TEATRO NEGRO
DE PRAGA

V

CERTAME
INTERNACIONAL DE
REGUEIFEIROS

Organizado pPlo Centro

V.i-

ciñal e Cultural de Valadares,
ten lugar, no Audítório Caixavigo, o Venres 8 a partir
das 18 h. ·

Mª LLADÓ

•CINEMA

LÁZARA

LUMIERE

Concerto de voz e cordas dirixido poló mestte Luciano
d'Ella, coa soprano Lazara
M!! Lladó e a Orquestra de
Cordas, o Martes 12 ás 20

Proxecta, o Luns 11 ás
20,30 h. no Auditório do
Concello, a fita Pepe Guin·
do (Espafia, 1999), de Manuel .Iborra. Monólogo dun
músico en decadéncia que
debece polos tempos das orqu3estras elódicas e das xi·
ras polos grandes hoteis.
Con F. Fernán-Gómez, Verónica Forqué e A Resines .

h . no Auditório Caixavigo .

· O seu fundador e director,
Jiri Smec, comenta "o noso
cenário representa unha
imaxe da infinidade; é preto, calquer movimento que
ocurra pode facer desaparecer as fronteiras entre o vivo
e o non animado". O Xoves
7, na Sala de Concertos <lo
Auditário Caixavigo ás 20,30
h. representan "A bicicleta
voadora", história dun mozo invertor que, en 1867, fi.
ca impresionado de tal xeito
pala azas dos paxaros que
deixa voar a posibilidade de
elevarse na azas do amor.

tura de Morales até o 15 de
Outubro.

J. ÜRANGEL
A Sala de Arte de Caixavigo

Verin
•MÚSICA

BALEY

SINFÓNICA DE GALICIA

Ou M!! Isabel Pérez, que
asi se chama, mostra as
suas pinturas na Nova Sala

de Exposicións de Caixavigo,

Caixagalicia, coa colaboración de A .N osa T erra, a
história do noso país, da
pre-história aos nosos
dias, con carácter didácti·
co, a través dos debuxos
de Pepe Carreiro, até o 20
de Outubro.

X ove
•MÚSICA
BEETHOVEN STRING
TRIO

'Dan un concerto de violin,
viola e violoncello na Casa
da Cultura ás 20,30 h. iste
Venres día 8.

Vilagarci.a ..

• EXPOSICIÓNS

•EXPOSICIÓN$

VIRXÍLIO VIÉITEZ

CICLO FRANCÉS

A PALABRA PINTADA

Organizado pola Alianza
Francesa, proxecta "Alice et
Martin", de André Téchiné
(1998), o Venres 8 ás 20,30 -

Ou "Contracontos" é unha
curiosa mostra na que participan 25 artistas da paleta
e outtos tantos da pluma e
que está na galeria Arcana
(rua de Sta. Lucia). até fi.
nais de mes.

Até finais de mes, no Ca, Conmxanfoi,
nal de Isabel II, exposición
exposición
de máis de cento e medio
ele meio
de fotografias da Galiza cento de
rural da postguerra deste
pintores e
retratista de Soutelo de
literatos,
Montes .
na galeria

"O primeiro canto", o
Mércores 13 ás 21 h. na

Sala de Concertos do Cen-

Podemos ollar, na galería

Sargadelos, a mostra de pin·

Para a
inclusión
de informa·
ción nestas
póxinas
do Lecer
pregámos·
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
Luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405 ,
por Fax
986 223
101ou co·
rreo elec·
trónico
antpcg@arr
akis.es

·Madrid

DULCE PONTES

Presenta o seu novo disco

"

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

www.angetfne.com/ga/enmocidade.

• Rapaz con desbrozadora, oferécese
para limpeza de fincas e montes na
comarca de Ferrol-Terra. Garanto seriedade no traballo. André (Neda) Telf.
981 347 060 ou 619 488 761.

a

• Precisase ajuda económica ur. gente para evitar o cárcere a Manuel Zebral Lopez, desempregado,
condenado a pagar 60 .000 pta. ou,
se insolvente, um día de cárcere por
cada duas mil nao pagas , por defender os direitos sindicais e laborais
de reingresso em ASTANO de operários. Recava a solidariedade o Colectivo de Escedentes de Astano. canta
nQ 2091 0239 37·30000 1944 4.

FERNANDO MORALES

serve de cenário para a mos·
tra escultórica de Grangel.
Até o 14 de Outubro.

A Orquestra Sinfónica de
Galicia dá un -concert0, o

Esquerda Nacionalista - Mocida~e,
acaba de sair cunha análise do funcionamento interno de Galiza Nova; mesa
redonda coas persoas portavoces nacionais de E.N.-M; entrevista a Vítor
Martins Cacharrón; arligos sobre Suárez
Picallo e Salvador Allende, etc. Envia
200 pta. en selos ao apdo. 384 - 15.780
de Compostela e recibiralo na tua morada, ou ben a meio do correo electrónico

• Estou na procura de páxinas web
independentistas (galegas, catalanas,
bascas ...). Quen saiba o enderezo dalgunha agradeceríalle que escrebira a
profundo_kaos@mixmail .com.

RICARDO BARÁ

Valga

• Perruqueria unisex da Coruña
precisa perruqueira para fins de semana que domine o corte masculino.
Telf.981122112. ·

Producida polo Museu Egipci
de Barcelona e a Fundación
Arqueolóxica Colos, coa colaboración da· Universidade de

Colga os seus cadros no

Colga os seus lenzos na galena Ad-Hoc baixo o título
de "lnterseccións" até o 13
de Outubro.

A Rede

ow

• Esquerda Nacionalista - Mocidade
pon á venda insígnias en fonna de
Estrela Vennella na que se atopa inserida unha folla de carballo . Podesfacerte con unha mandando 300 pta. en
selos 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"
(tallas M e XL} ; ingresa 1.200 pta. na
conta 2091 2300 41 3040130397 de
Caixa Galicia e envíanos fotocópia do
· resgardo, nome enderezo e talla ao
apdo. indicado para as insígnias.

N~

sinceiro.

z~

Anú.ncios de balde
• Véndese Renault 5, matrícula POT por 200.oqo pta. Telf. 986 250 922.

Choco Bar (Alfonso XIII 6).
N ASA, o Venres 8 á 20
h., Renata Otero coa mon·
taxe Cambiei e ás O h . a
Ana Pudor co seu Show

o-:::::>

Vigo

•TEATRO
RENATA ÜTERO
ANA PUDOR

om

no Audit6rio C<Dxavigo.

CICLO DOGMA'95

En versión orixinal subtitu·
lada en éspañol. Xa proxec·
taran Celebración de Tho;
mas Vinterberg, e teñen
previsto facelo con Os úlio·
tas de Lars Vón Trier, o Xoves 14 ás 20,30 e Onde ba·
ten as ondas, do mesmo director, á mesma hora pero o
1

)

~

l
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Viveiro
• EXPOSICIÓNS
HISTÓRlA DE ÜALI~A
Na Sala de Exposicións de

j
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,. : ' ,

1
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Arcana de

V ARI CARAMÉS

VILAGARCIA

Nunha fita de vinte minutos mostra o fotógrafo fe.
rrolán-coruñés o traballo
de vinte a~os por tras do
obxetivo. Titúlase Audio-

visual. Po la via do tren e
pódese ollar no espácio ar·
tístico coñecido como La

Fábrica.+
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namorados, cantando enriba da
pola dunha árbore e frente do
balcón da amada. Máis chimpos
para chegar aos lrmandiños,
con Roi xordo como exemplo.
· Un momento gris, chamado "a
doma de Galiza" que o debuxante recria cun verdugo a punto de cortar a cabeza a un paisano. Pero, tranquilidade, non
hai dramatismo, este verdugo
xa non dá medo. O peor é que
deixa paso aos séculos escuras, no que os poetas xa non
escreben en galego e son moitos os que se enrolan á mar cos
portugueses para fuxir de aquí.

A vaca e o tren
Dous labregos déitanse enriba
dunha marea de patacas. É a
fartura que supon a chegada do
millo e das patacas a Galiza, unha fartura que presaxia a Ilustración. Os nenos coñecen aos nasos ilustrados, Padre Feixoó e
Padre Sarmiento. Máis grande é
o chimpo que nos leva, primeiro
aos guerrilleiros contra os franceses, e, despois, ás primeiras
indústrias. Os obreiros e obreiras que acuden aos estaleiros, á
fábrica de tabacos da Coruña e
ás conserveiras non teñen cara
de moitos amigos. E é que, como nos explica o noso amigo o
carballo centenário, as mulleres
· e os nenos traballaban moitas
horas e cobraban menos.
E chega o tren, mentres unha
vaca, pacendo, o mira surprendida. E así como chega, tamén
teñen que marchar milleiros de
galegas. Os emigrantes desta
exposición teñen diferentes sortes; alguns marchan nunha barca tristes e teñen que traballar
duro para sobrevivir. "Pero alguns fixéronse ricos e fundaron
escolas e centros de cultura",
cóntannos. Estes chegan en
coche descapotábel polas corredoiras galegas, con cara de
moita felicidade.

A.N .T.

~A. ESTÉVEZ

..'f'

Olaf, o viquingo, chegou ás costas galegas, e a división en catro províncias fíxose no século pasado. Destas e doutras noticias podemos enterarnos nun percorrido rápido e divertido
pola história do noso país, no que os seus protagonistas, desde os castrexos até a·os rapaces con ·gafas de sol de hpxendia, aparecen como pérsonaxes de ave¡¡turas. A exposición
"Historia de Galicia", organizada conxuntamente por Caixa
Galicia e A' Nosa Terra, está chéa de bon humor para explicar
aos escolares cales ·s on as razóns polas que este país é como é.
moi particular, trátase dun car. bailo q1,1e, por ser centenário,
convertiuse nunha testemuña de
luxo da nosa História.

guia que aparece nos paneis é

Xuntando todos os paneis póde
construirsé un grande tebeo cuxas viñetas serven para pegar
chimpos desde os habitantes
dos castros até os lrmandiños,
desde os ilustrados até ademocrácia actual. Chimpos nos que
viquingos, monxes, reís, suevos
ou proletários explícannos os
cámbios históricos máis salientábeis. Pero a História hai que comezala desde o princípio. Para

Bo camiño

isto está o noso particular guia, o
carballo que pervive a través dos
séculos para contarnos o que
ten visto. Un romano facéndolle
as beiras a unha castrexa serve
para explicar o ben que se levaban estes dous 'povos. Os Xerardos que visiten a mostra enteraranse de que o seu nome é suevo e que ademais con este povo
non se deron moitos conflitos.
Un chimpo e, tras o comezo das
peregrinacións a Santiago, enterámonos de que Olaf, o viquingo, estivo na Galiza- e de que
esa foi unha das razóns de que
na ria de Arousa se construiran
as torres do Oeste. E xa estamos no século x, cun rei García
con cara de fastidio, . pechado
nunha cela, mentres a sua irmá
dona Urraca conspira contra el.
Son os reís de Galiza, que van
deixar o seu portagonismo aos
trovadores e ·xograres dos séculas x11 ao x1v, e que Pepe Carreirn imaxina permanentemente

Rosalia ten cara de estar pensando nas musas, Murguia
aparece moi elegante, con chapeu, e Castelao con cara de intelectual aplicado. Rexurdimento e galeguismo van da man na
etapa final deste percorrido que
nos propoñen Caixa Galicia e A
Nosa Terra. Até que chegamos
aos últimos anos, nos que a
bandeira rojigualda e un Franco, cunha grande nariz e pistola
en man, deixan paso ás manifestacións pola liberdade. Remata o noso percorrido pola
Historia. E o resto? Ao rematar,
os cativos que visitan a exposición reciben unha clara mensaxe e unha unidade didáctica na
que poden poñela en prática:
"A História continuádela vós".+

lste.simpático
carballo fai de
guia da
exposición.

E

is o saúdo dos peregrinos:
bo camiño, boa viaxe.
Cando a algueirada xacobea declina, cando a invemia
trata de apoderarse dun outono aínda a nacer, seguen a camiñar centos de persoas cara
Compostela. É hora de peneirar e ollar un fenómeno que
persiste: o de recorrer o camLño de San l~go.

O camiño de San lago forma .
parte da história europea e
trata, de ampliarse á' universal. E un camiño iniciático:
re ponde ás arelas de rachar
cos espazos pechados e avanzar máis alá. Quere desfacerse da limitación espacial e
temporal para conseguer o
ilimitado . Polo vieiro da estrelas ata os fisterras onde se
pon o sol e a vista só queda
atrapada polo indefinido. O
apo tolo an lago é un pr xecro; motiva porque na Bíblia aparece coma "fillo do
trono", lóstrego, vibración
que vai e ven.
É un camiño ecuménico: o caxat da invahdez, da incapacidade de resolver por un me mo o mistérios insondábeis da
vida. A vieira de voltar .obre
si mesmo para renacer das cinzas que cada dia acumulam .
Poden asociarse outros signos
de orientación vital; todos
conversábeis e convertíbeis en
sinais de interacción.
É un camiño, urilia via de comunicación. Nos albergue ,
nos amencer e nas po tas de
ol estoupa a intercomunicación coma un 16 trego máis
que a dixitai que captam
co aparar eléctric -.

V oLVER AO REGO

L

aureano Oubiña é o Malvado Caravel, o enxendro de Frankestein que
fai de saco de area dos grandes
capos da droga. España é a
grande porta continental de
entrada dos narcóticos e a Fiscalía do Estado di que os acce- ·
sos principais son Madrid e a
costa andaluza. Pero Mayor
Oreja e o SVA campan de
enérxicos e eficaces a conta
dun galega lingoreteiro, provocador e milhomes, que nen
sequer trafica con drogas duras. Oubiña, Barrigaverde, Capo di Capi, Príncipe dos Padriños galegas: contigo na cadea,
felices sen droga. •

