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Tabacalera preparou o peche do Coruña
para fuxionorse con Seita

Xurxo BOliño:
"Que Fraga
mande un avión
con comido e mediciños
ao Timor"

O ditome do Consello de Contos
que aprobou o PP
non recolle os suas recomendacións
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Uxio Novoneyra será homenaxeado
o dio 30 en Compostela
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_JaumeCela
SILENCIO NO CORAZÓN
Premio Abril 1999
Mocidade e amizade nas
duras condidóns da Guerra
Civil. A novela gañadora
do I Premio Abril
de narrativa para xente nova.
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A quen ofende
a História de Galiza?
Cada povo ten direito a construir a história desde si próprio sempre
que se respeiten os principios básicos dos direitos humanos, o paci,
fismo e a igualdade de mulleres e homes. É un direito democrático
básico. O coñecimento exterior, do que ternos ao carón, terá que vir
dado desde o coñecimento do próprio país. Pero non pode asentarse
na antigualla reacéionária e no imperialismo, senón nunha história
en pé de igualdade na que os nenos e nenas galegos coñezan os seus
mitos (menos inventados que os dos países imperialistas), os sucesos,
feítos, consecuentes e consecuéncias que lle quedan máis perto e
que os conforman como cidadáns e como povo. Se existe déficit de
algo é do coñecimento entre os escolinos da realidade que os rodea,
até a imposición centenária dunha visión e duns valores alleantes e
deturpadores. Resultaría chamativo que desde Madrid unicamente
se ocupen da Galiza para criticar a visión que ternos de nós mesmos,
que, loxicamente, non coincide coa sua, se non soubesemos que, de,
trás da ideoloxia, existen intereses económicos. Uns máis lonxanos
e, outros, roáis próximos, coma os que pulan por unificar os libros de
texto para, desee xeito, seguir ostentando o oligopólio e realizando
unha única tirada a nível estatal.+
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OPSP depende
da esquerda
para formar
Governo en Portugal
(Páx.17)

Obxectos fascistas e
do PP xuntos
na Internet
(Páx.14)

Prepáranse
manifestacións para
facer andar o tren
(Páx. 4)
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A posibilidade de acordo pesqueiro con Mamxos vai depender, en grande porte, da capocidade de presión que teña Gafrza.
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pola UE. O Governo español garantizaralles aos mariñeiros axudas económicas polo prazo dun ano se
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acordo pesqueiro que se pretende acadar con Marrocos vai
ser semellante ao actual. A neg oci ación será sobre térmos
reais, "en función de como é
realmente a nosa frota pesqueira, e non duns barcos e
dunhas empresas virtuais". Esta é a conclusión máis importante da delegación pesqueira
galega que se desprazou a
Bruxelas, segundo informou o
parlamentário do BNG Camilo
Nogueira.

C-963-1977

ISSN:
0213-3105

Non se mantén
correspondéncla sobre
ortxlnals non solicitados.
Está permitida a reproduclón
senipre que se citar
procedéncla.

, t e ~
i i. 1.1 :

r....,

r,..

/

J A

1

l

Descártase, deste xeito, a constitución de empresas mixtas galega/marroquinas, o que se chama "acordo de segunda xeneraci ón". Tanto o conselleiro de
pesca, Amáncio Landín, como a
ex-ministra española do ramo,
Loyola del Palácio, apostaban
por esta posibilidade -recusada
absolutamente polo sector galega- para chegar a un novo acordo coa coroa alahuita.
1

Na reunión da delegación galega
co embaxador español permanente ante a UE, Xavier Elorza,
e o conselleiro de' pesca da embaixada, Alberto López, púxose
de manifesto que esta posibilidade "non é que sexa pior ou millar, senón impracticábel polo tipo de empresas que teñen os
barcos .faenando no caladoiro
Canario-Sahariano. Se pechas a
fábrica non hai benefícios", comentou Camilo Nogueira.
Esa posibilidade, ·defendida pola
Xunta e polo Governo central
até o de agora, significaria, na
práctica, a liquidación deste
subsector pesqueiro, que deixari a de existir ao non poder os
nosos armadores facerlle fronte
a esta posibilidade. "Non non
estamos a talar de Pescanova,
sen'(m de persoas que, moitas
veces, teñen un barco como único xeito de subsisténcia", afir.mou Camilo Nogueira. Eso sen

A delegación galega, que convidada polo BNG se desprazou
a Bruxelas, estaba composta
por políticos desta organización, sindicalistas, representantes das asociacións de defensa do sector, profisionais
das cooperativas e da asociación de armadores. A xuicio
da delegación, a visita tora de
grande utilidade: "Agora ternos
información de primeira man
para saber por onde van a ir
as negociacións, xa que, pola
primeira vez, existe un documento prévio que marca as liñas prioritárias".

Xosé António Suárez:-Uanos.

contar a repercusión directa que
teria en comarcas como o Morrazo, Barbanza ou Baixo Miño.

O novo director xeral de Pesca,
Franz Fischler, informou aos compoñentes da delegación galega
que as conversas con Marrocos
comezarán o próximo dia 21 con
ocasión da preséncia en Bruxelas
de Abderramán Yusúfi, primeiro
ministro do governo de Rabat.
Pasa á páxina seguinte
...
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de transporte, servicios financieiros, empresas de aprovisionamento de buques., hostelaria, etc.

Ven da páxina anterior

Tamén existia satisfación entr
os representantes sindicais.
representante español perma
nente ante a UE, Xavier Elor
za, comprometeuse a que, polo menos nun lano, no caso de
estar a frota amarrada, os mari ñei ros recibirian axuda por
parte do Estado Español. Esta
axuda seria máis adiante retribuida pola UE.
Pero a opinión xeneralizada da
delegación galega é que "van
exisir moitas dificultades para
chegar a un acordo con Marrocos, tantas que, de ningun xeito, se pode dicer que estaña
garantido". A sua plasmación
vai depender en grande medid'a da capacidade de presión
que teña Gal iza (como tamén
Andalucía e Canárias) ante o
Governo central. "Que Aznar
olle os custes sociais e políticos que lle vai traer deixar totalmente de lado a nosa pesca
como ven tacando ", dixo Nogueira.

A proposta galega
Ademáis de entrevistarse co
novo director xeral de pesca
da UE , Franz Fischler, e coa
embaixada española, a delega- .
ción galega de ·pesca visitou ao
director xeral de Pesca da Co- ·
misión Europea asi como ao direct or xeral dos acordes de
Pesca, Steffen Smidt e máis
Emilio Mastraccio, respectivamente. Este último o ecarregado de negociar directamente
con Marrocos. Dou1ra parte, tamen mantiveron unha xuntanza
co Presidente da Com isión de
Pesca do Parlamento europeo,
Dani el Varela, parlamentário
gaJego do PP.
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A conclusión é que o acordo
con Marrocos é de central importáncia para o país, xogando
"un papel fundamental á hora de
atenuar a debilidade estructuraJ
da nosa economia".

Asemade indicase no documento que o cuidado e bon estad.o
da frota comunitária é "un elemento fundamentaJ para o abstecimento do mercado comunitário
e á alimentación da povoación, o
emprego directo e indirecto que
xera, a reducción do déficit comercial global e a co.ntinuidade
do tecido socio-económico".

Critérios
Tamén se puxo de manifesto
que o Estado español foi en extremo rigoroso no c'umprimento
dos critério·s de reducción da·
frota pesqueira contemplados
nos sucesivos Planos de Orientación PlurianuaJ.
O documento galego trata de
desmontar a teoria, defendida
por alguns estados, que soste-·
ñen que os custes orzamentais
A importáncia da pesca tamén
dos acordes pesqueiros son deven dada, mesmo hitóricamente, por un xeito específico de . masiado elevados, concretamente o de Marrocos. A proba é
asentamento da poboación no
que únicamente representan o
litoral e pola longa tradicion da
0,31% e o 30% do total de recultura mariñeira. Tamén se
cursos pesqueiros destinados á
salienta no documento que GaPolítica Pesqueira Comun, "e .
liza non sa adica só á extración
que foron máis os beneficios
de recursos do mar, senón que
que os custes". En matéria de
os transforma e comercializa, e
pesca, os orzamentos foran esten ademáis unha potente intábeis nos últimos anos, mendústria auxiliar, que abrangue
tres os xerais da UE teñen audesae a reparación á construmentado nun 27%.
ción de equipos até compañías

Camilo Nogueira.

do acordo

Canto aos critéiros que, segundo a delegación galega,
deberá de recoller o acordo
-con Marrocos, en primeiro lugar colócase "o início rápido
dun proceso negociador'', que·
conte con participación do sector pesqueiro. Un acordo que
debe de "inserirse na globalización das relaccións que a
UE mantén con Marrocos e
non só no ámbito pesqueiro".
O obxetivo prioritário pasará por
"manter o número actuaJ de buques, de traballadores e da actividade económica", polo que se
aposta decididamente polo
"acorde de primeira xeneración",
rexeitando a construción de empresas mixtas. Será fundamental "manter en todo acaso a titularidade das empresas e a bandeira .do Estado".

Os países do Bálrico e do Mar do Norde
-coidan que se deberia pagar menos
polo acordo con Marrocos

A todos eles lles fixeron entrega
dun documento no que se relataban os aspectos socio-económicos e a incidéncia do sector
pesqueiro na Galiza, para moitos totalmente descoñecidos,
así como as propostas galegas
para un acorde satisfactório co
governo marroquina.

A representación española na
UE terá que defender dentro
da Comisión de Pesca a im. portáncia particular que para o
seitor ten o caladoiro do Sáhara. Na fase preparatória da negociación con Marrocos, a representación de Madrid non é
tan activa coma as doutros
paises membros, preocupados
por aforrar no pago do·acordo.

Nesta informe poñiase de manifesto. como proba da importáncia que a pesca ten para un país
como GaJiza, o feito de que "na
UE, esta é a comunidade máis
altamente dependente da actividade pesqueira, en términos de
emprego xerado (120.000 postas de traballo directos e inducidos) e como auténtico motor do
conxunto da economía".

Reino Unido, Suécia, Alemaña e Holanda insisten en ter
información sobre o estudo
custe -benefício da renovación do acorde con Marrocos
antes de dar a sua aprobación. Italianos e británicos insisten en limitar a 125 mi llóns de Euros a cantidad a
pagar polo novo acorde. Os
ingleses non só non pesc~n

no norte de-Africa senon que
están interesados en forzar á
baixa a recompra dos arrastreiros coruñeses con licéncia ara pescar eón bandeira
inglesa, segundo a senténcia
que volveu do revés a Leí da
Mariña Mercante. A sua pretensión é que o acordb con
Marrocos mellare á conta do
governo de Rabat de tal manei ra que a cantidade a pagar pela UE sexa menor.
Asemade, reclaman que aumente a contribución a pagar
polos armadores.

A diferéncia da representación
española na Comisión, a portuguesa saJientou que tiña coreñta barcos pescando· en virtude do acorde con Marrocos
e que esta actividade representaba máis do 50% do em·prego para aJgunh~s con:iarcas de Portugal. Ta_nién notou
a delegación lusa, que as artes dos seus barcos non entraban en competéncla coas
dos barcos marroquinas.

Tamén se demanda o est lecimento de garahtias xuríd cas
"contidas no texto' do acord , a
fin de que a -frota poda exe cer
a sua actividade en condici , ns
de estabilidade". Así mes o,
contémplase que o aco do
aposte pela "aplicación de ·
_prácti.cas de pesca respon ábel no contexto da sensibili ade dos recursos a fin de arantir a conservación e ad inistración dos mesmos. Ne te
sentido adiántanse medidas de
rexeneración do caladoiro f nd amen tad a·s en estudos , e
prospecións científicas "q e
deberán de vincularse a tod s
os elementos que interveñ n
no médio". Para que non epercutan nos tr~ballador s,
deberase de "prever con an lación abonda a dotación e
compensacións económic s
dignas para empresas e trip lantes durante o -tempo do p ro biolóxico".
&
Tamén se reclama o seguimei
to sobre o número de t.raball dores galegos e as suas con icións de traballo para asegur r
"a calidade e a-cantidade d
empregos previstos". Así me mo, reclámase a adopción d~
"medidas transitórias na evel
tualidade de que se retrase ·
negociación sobre os prazo
previstos".
¡
En referéncia ao contencioso
marroquina-saharaui, co re l
ferendo de autodeterminació n
previsto para data breve polo
c,omité de Descolonizacion da
ONU, o documento indica que~
predso prever "que, nun futurq
próximo o status xurídico políti-1
1
co da zona poida cambiar".•
Xabier Aboi.

Holanda pretende incluir unha
referéncia sobre a regulación
ecolóxica dos recursos e de
Alemáns e franceses tamén - técnicas dé ' pescas compatiqueren que no caso de figurar · beis co meio ambiente. ltália e
Grécia coidanq ue se debe reno acordo con Marrocos novas contraprestacións comer-- forzar o procedimento de inforciais, deberían rebaixarse os
mación da Comisión ao Conse125 millóns de euros.
llo durante as negociacións. •

Bruxelas descobre un país pesqueiro ·chamado Galiza
Noruega considerou en 1995 ,que no caso de ingresar
na Unión Europea teria dificulc;:la~es para mantera
poboación empregada na pt}SCét\e foi esta unha das
principais razóns para non querer entrar. As pescas de
Noruega e o asentamento da 'j::'.)oboación na costa
-espacializada nesta actividade poderian compararse
ás da Galiza. A diferéncia capital é que o naso país
está representado por España mentres Noruega te·n
Estado próprio.
A Comisión de Pesca de Bruxelas ten demostrado ,
nestes anos un agudo interese polos aspectos
econ<f>micos dos acordes de pesca, sobre todo en
valor~s contábeis directos, pero ten menor
sensibilidade pela trascendéncia social que a
negoci~ción con terceiros paises pode representar. A
responsabilidade qa delegación española era a de
transladar á Comisión a importáncia da urdime
poboacional tecida arredor da pesca, a especialización
adquirida en longos anos e recoñecida en todo o
mundo .pesqueiro, a capitalización do seitor debida ao .
esforzo e a competéncia da frota e a plural e·diversa
multiplicación do emprego a partir da actividade

estrativa. Tamén era preciso valorar na sua xusta .
medida o sacrificio realizado olo seitor para ingresar
na UE, non tanto ·pota sua vontade como pela
localización xeográfica dos caladoiros.
Portugal foi quen de transmitir á Comisión a imaxe
plena da importáncia da pesca para o País, pero non
·asi a delegación española. En Bruxelas unha
delegación sindical e emperesarial da pesca galega
ven de inaugurar por mor da mediación do deputado
do BNG Camilo Nogueira, a oportunidade de dar a
coñecer de primeira man os seus problemas perante
a UE.-Ao mesmo tempo, as instáncias comunitárias
responsabais de acordes pesqueiros con terceiros
paises descobren mercé ao representante
nacionalista que existe un país pesqueiro chamado.
Gal iza.
Oeste mútuo coñecemento, antes negado a
traballadores e empresários da pesca polos
deputados conservadores, resulta un interesante
cámbio de enfoque para o tratado con Marrocos: que
polo pequeno tamaño das unidades de pesca non se

trate de ampliar a interven.ción de capital marroquino
nos barcos.
Doutra parte, a Administración central está disposta a
·pagar aos traballadores que puidesen chegar a ver
comprometido o seu emprego, no caso do acorde non
progresar. Non será abando pero é necesário.
Portugal defende a sua pesca como acervo
comunitário e España ainda a considera un anaco da
producción susceptible de intercámbio, como se toda a
poboación empregada nesta actividade máis a
inducida pola actividade dos pesqueiros puidese
tamén mudar de emprego por decreto. Esta é a razón
pola que os deputados conservadores en Bruxelas
foron mudos durante anos clave para o futuro da
pesca. A preséncia da representación nacionalista en
Bruxelas ~ignifica que moitos aspectos da pesca
poden ter uhha comprensión diferente. Tamén suscita
un interese nunca antes visto nos deputados do PP
con votos galegas no Parlamento comunitário .o que,
sendo de agradecer, non deixa de ser i.Jn engano aos
votantes.+
ANOSA TERRA

GAL IZA
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OBNG lembra que aalta velocidade non chegará no 2007 edenúnda apropaganda da Xunta
'

.

.

Prepáranse ·mobiliza.cións pola marxinación do ·ferrocarril
*H.V.

Nos orzamentos para o ano
2000 ao ferrocarril galego só
lle corresponderá o 1,5% das
partidas para os camiños de
ferro en todo o Estado. Ademais, Galiza non está incluida
na rede de alta velocidade, o
que fai que o anúncio da Xunta comunicando que-chegará
no 2007 sexa pura propaganda. Esta situación levou ao
BNG a anuncia1 mobilizacións.
No .Plano Xestor de lnfraestruturas Ferroviárias que vai continuar en vigor até o ano 2007,
Galiza ten unha importáncia
. moi limitada e no mesmo marxínase ao naso país da alta velocidade, xa que segundo este
plano non chegará ás nasas
fronteiras máis que un corredor
ferroviário menor que só a partir de Valladolid poderia ser de
alta velocidade. Oeste xeito
Galiza queda marxinada sob o
argumento das "dificuldades
. orográficas", atrancos que non
atopa a construción do túnel de
Guadarrama -que unirá Valladolid con Madrid-, segundo de~
nunciou o deputado do BNG no
Congreso pola Coruña, Francisco Rodríguez.

1

Pero ademais, até o momento,
neste Plano Xestor de lnfraestruturas, o Ministério de Fomento só ten estudos pa..ra arranxar
as vias férreas nos· treitos-que
van á Meseta para tratar de que
os trens superen a média de
120 quilómetros por hora, ainda
que neil sequer é seguro de que
acaden esa velocidade.

Mália que os dados cantan, a
Consellaria de Obras Públicas
e Política Territorial vén de pór
en marcha ·unha campaña institucional de anúncios· publicitá- ·
ríos que as~gt.Jra que no 2007
-Galiza contará con alta veloddade. Sem~llante campaña, a
xuízo de Fr~ncisco Rodríguez,
i forma parte dunha "política malintencionad~ e propagandística" que está moi lonxe (ia realidad e, xa 'que, afirma Rodríguez, o Plano Xestor de lnfra.estruturas Ferroviárias releva á
· ' Galiza ·ao "illamento e a marxi. nalidade". ·Ademais, o deputado
consiaera que o conselleiro Xosé Guiña desvia a atención con
. "ilusións escapistas como a variante do Guadarrama", un ha
infraestrutura que non supón
garantía nengunha de que a alta velocidad_e ·chegue á Galiza
e que unicamente vai significar
de feito a conexión de Madrid ·
con Valladolid, a cidade, segundo os planos europeus da
- alta velocidade, máis próxima á
Galiza que contará con infraestruturas deste tipo.

No pasado xa se produciron manifestacións para demandar melloras no ferrocarril, as mesmas significaron un ac~ parlamentar que tamén aprobou o PP e logo ignorou. No
fotografia, manifestación en Monforte en Xaneiro de 1995.
'
JOHN VAN SCHILT / Arquivo

primeira inauguración prevista
no ano 2004-, á Galiza a alta
velocídade non chegaria até o
·ano 2010 como mínimo, e non o
2007 como afirma a Consellaria
de Política'Territorial. '

e o convénio de 30.000 millóns
de pesetas asinado entre a Xunta e o Ministério de Fomento para actuacións ferroviárias até o
ano 2003 está a ser cumprido
unicamente nun 50% aproximadamente, xa ·que segundo a programación orzamentária plurianual ao remate dese periodo só
se teráh investido 17 .000 millóns e non os 30.000 millóns
previstos.

central sempre ho~ bo unh~ diminución de recur¡:;os destinados ao ferrocarril. :se a oposición pedira un ambicioso pero
executábel plano para os camiños de ferro galega, os votos do PP no Parlamento galego
permitiron . reclamar
200.000 millóns . en vários
anos, pero posteriormente o
convénio entre Galiza e o Estado reduciu radicalmente esa
-cantidade até 30.QOO millóns,
cifra que na reali~ade orzamentária é a metade.

A reclamación da alta velocidade auna a cada a máis sectores
cidadáns. O alcalde de Lugo, o
socialista López Orozco pediu
unidade para exixir: esta obra de
infraestrutura e o rexedor compostel,án ,- ó tamén socialista
En realidade,, tanto desde a
Xunta como desde o Governo
Sánchez Bugallo, uhiuse a el.
Pero proba da indefinición do
Estado verbo da alta velocidade
A. E11u
é que se o Ministério de Fomento sinalaba unha preferén. cia porque as conexións coa alta velocidade -nunca a alta velocidade- chegasen polo Sul, o
recente acordo de governo en
O xomálista italiano Silvano Toscani afirma que se precisa tµlha
León entre o PP e os rexionaliscerta insensatez para converterse en rival e non en cómplice do Po,
tas supuxo un compromiso do
der. Comélios Castoriadis sinala, a este respeto, que ~ ·intransixén,
PP para que esas. conexións
cia págase cun relativo isolament~, deixando claro qµe "a calidade
.pasasen por León, o que supodun home defínese non polos salóns que frecuenta, sehón por aque,
ria que a entrada dos ramais de
les que se nega a frecuentar". Até de agora, os cárregos eleitos do
conexión seria polo Norte. En ·
BNG non tiñan a posibilidade de escoller as celebracións institucio,
todo caso) tanto unha como a
outra posibilidade non son máis
nais nas que querían estar presentes; eran sistemática,mente ningu,
que especulacións sen consigneados. Nos últimos anos déronse cámbios sustanciais. Francisco
nación orzamentária, non conRodríguez foi xantar con Juan Carlos de Barbón ao c~mezar a lexis,
templadas nen sequer na prolatura, ollándoo con normalidade tanto a militáncia como a opi,
g·ramación plurianual dos OrzaPrazos falsos
ni6n pública. O papel representativo dos alcaldes trae !agora o deba,
mentos Xerais do Estado até o
te entre a necesidade de rachar con tradicións que nort se adapten á
ano 2003.
Mesmo se ~gora o· Governo
ideolóxia do BNG e o papel de máximo representante cidadán. Non
central , adoptase a decisión .de .·
é doado de resolver un dilema que forma parte do xeito, pero tamén
Por outra banda, nos Orzamendotar á Galiza cunha~lta v~loci
das posibilidades, de facet política. Pero a decisión é máis fácil se se
tos do ano 2000 para o conxundade que agora lle ga, e daten en conta a ideoloxia real do nacionalismo e non a intoxicación
to do Estado, á Galiza só llecodos os prazos nos que se moideolóxica
que dela realizan desde o poder.•
rresponde o 1,5% do investiven noutras comun dades os
trazados agora en m$rcba -coa , m.ento en matéri9 .de terrncaffil

A partida do BNG co P~der

l',

'

A demanda das asociacións cívicas que forman parte da Plataforma en Defensa do Ferrocarril
Galega e do BNG incluido, non
vai tanto pola exixéncia da alta
velocidade que comunique o pafs co exterior -circunstáncia que
tamén se exixe- como reivindicar unna mellara substancial da
rede irlterior para que se acaden
velocidades de 150 quilómetros
por hora. Asi, Rodríguez precisou que "nen sequer reclamamos a alta velocidade''. .

Mobilizacións
Despois de sucesivos intentos
de sümar o ferrocarril galego
aos Jempos actuais, o Bloque
Naci~nalista Galega ,astima que
.novamente van ser necesárias
as niobilizacións, airida que de
momento non foi donvocado
neng.un acto neste s~ntido. Por
outra banda, non s~r;3. o Bloque
quen. leve adiante estas actuacións, senóí) que corresponderán á Plataforma en Defensa
do Ferrocarril Galegq, unha coordenadora que no pasado xa
tivo protagonismo e cuxas mobilizacións serviron para implicar ao PP no acordo parlamentário que demandou un investimento de 200.000 millóns nos
camiños de ferro.
No plano parlamentário, o BNG
ademais tratará de impulsar novamente ese acordo parlamentário para que se invistan eses
200.000 millóns: en dez anos.+
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Oalcalde da Cañiza, senador do PP,
concedeu cartas aempresários do PSOE, ,que abandoaron apolítica

OTribunal Supremo investiga a César Mera
por unha subvención do Programa Leader 11

Aga~a civil anota a matríc~la
dos participantes
nun acto contra a peaxe e_n Ran_de

/

A garda civif tomou nota da matrícula dós coches. que_sé
sumaron á protesta convocada para o Domingo 1o· de
Outubro contra a peaxe de Rande. A mobilización, convocada pola Plataforma Anti Peaxe, consistiu en pagar
con pesetas a tarifa por cruzar pala única vía de unión
directa con Vigo. Mália que non houbo incidentes e unicamente se produciron retencións, a garda civil tomou
nota da matrícula de todos os veículos participantes,
mesmo daqueles que se sumaron á protesta espontaneamente. O presidente da Plataforma denunciou a atitude
policial e anunciou a radicalización das mobilizacións ante
a falta ·de resposta das administración á suas demandas.•

Pillado anúncia a lei da Policia Aútonómica
-0- A. ESTtVEZ

Ainda que Manuel Fraga renunciara anteriormente a
.consolidar un modelo de policia autonómica, o
conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais
ven de anunciar que este é o.seu "grande desafio".
Sinalou o Martes 12 que o proxecto de leida Policia
Autonómica estará rematado nesta lexislatura.
Actualmente hai catrocentos policias adscritos a este
corpo e Pillado· asegura que serán e.en máis o ano que
ven.+

A denúncia contra o alcalde da
Cañiza e senador do PP, César
Mera, pola concesión irregular
dunha subvención foi enviada
ao Tribunal Supremo polo xulgado de instrución numero un
de Ponteareas. A xuiz xustifica
a decisión por ter Mera Rodríguez adquirida a condición de
aforado e por ter xa levado a
cabo as dillxéncias precisas
por parte do seu xulgado. Este
traspaso, a apartir da denúncia
interposta polo portavoz socialista do concello da Cañiza, a
Madrid trasluce a posibilidade
de que exista un delicto pola
xestión dos fundos comunitári os do Programa Leader 11.
Mera concedeu máis de cinco
mlllóns de pesetas a unha
empresa, propriedade de
membros do PSOE, que cesaron a sua actlvidade ·política.
Como xa se publicara anteriormente (ver ANT n2 830), César
Mera está implicado no pagamento irregular de máis de cinco
millóns de pesetas a cárrego dos
fundos comuni,ários. Foi a empresa Embalajes Atlántico, hoxendia desapar,ecida debido ao
forte endebedamento e cuxos titular.es estaba~ vencellados ao
PSOE, a que solit1tou unha subvención no ano 1997 para un
proxecto de aproveitamento de
resíduos de madeira para obter
abonos. Segundo consta na denú ncia contra César Mera, as
instalacións onde os responsábeis de Embalajes Atlántico pretendian levar a cabo esta actividade pertencia á sociedade Maderas La Cañiza, cunha hipoteca
enriba de cen millóns de pesetas
a instáncias de Banesto.

Os arquitectos de Ponteveclra,______
contra as·.obras do Museu
Vintecinco arquitecto de Pontevedra, de todas as tendén:
cias ideolóxicas, elevaron unha protesta á Deputación $
ao concello polo proxecto de obras no Museu, que pre·tende ocupar unha horta municipal ás portas da praza da
Ferrería. Esta zona está definida como "verde" e a sua
ocupación semella máis própria dunha promoción privada
con fins lucrativos, segundo siñalan na protesta. O dese~
ñc:»da obra resposta "a falta de , xenerosidade e criterio
urbanístico por parte do Padreado do Museo", sinalan. +

Un-20% menos·de orzamento
para as universidades

'

presa, do PSOE, abandoaron a
política activa.

Embargo do património
As irregularidades comezarian
por ter concedido a subvención
sen requerir a documentación
precisa. A situación económica
da empresa Embalajes Atlántico
non era precisamente boa, xa
que estaba aturando unha forte
carga financieira. Nen sequer
apresentaron os seus responsábeis a documentación de que se
atopaban ao día na Seguridade
Social. A finais de Xuño do 97 o
Grupo Local de Desenvolvimento Rural "Paradanta'', que
preside o popular Mera, estima
en 13. 719.500 pta. o investimento no proxecto, senda a
subvención o 40% do total, ou
sexa, 5.487.800. Pero neste
cómputo enumerábanse como
elementos subvencionábeis a
compra de maquinária quf:! non
estaba incluída no proxecto, incluso tratándose de máquinas
de segunda man. En todo caso,
e tendo como aval a .título persoal a César Mera Rodríguez
-en troques de un aval bancário-, o Banco Gallego do Porriño
proporciona 5.487.800 pta. a
Embalajes Atlántico a mediados
de Xullo do 97. Desde ese momento, os proprietários da em-

César Mera, pesidente do Grn"'
po Local, non podía legalmente
asinar o pago do Banco Gallego como avalista persoal. Cando esta entidade quixo cobrar a
cantidade anticipada a conta da
subvención, comezou a presionar ao alcalde da Cañiza para
que devolvera os cartas. Por
esta razón, a comisión executiva do Grupo de Desenvolvimento Rural, integrada polos
alcaldes das Neves, Covelo,
Arbo, A Cañiza e Crecente, decidí u, en Novembro de 1997,
abonar ao banco a cantidade
exixida, evitando dese xeito
que fora enriba do património
persoal do alcalde e senador.
Meses máis tarde, en Marzo .de
1998, a maquinária de Embalajes Atlántico é embargada por
impagamento. Comeza dese
xeito o declive da empresa, que
cesou a sua actividade ante as
numerosas denúncias e que renunciou á subvención do Leader 11. Ainda que se comprome. teu a devolver as cantidades
percebidas, as debedas acumuladas pola empresa fan difícil
que cumpra con isto.

Pala Cañiza, á marxe da denúncia xudicial do portavoz socialista, xa pasou unha inspección da
Dirección xeral v1 de Agricultura
tia Unión Europea, que recabou
información da concesión de
Axudas por parte do Grupo Local
"Paradanta". O portavoz socialista Luís Piña sinalaba que o caso
de Embalajes Atlántico era unha
mostra de como se xestionaban
os fundos do programa Leader 11
e de como o que, nun princípio,
era una concesión "desmobilizadora" -er:i referéncia a que os
responsábeis da empresa abandoaron a política- rematou por
estouparlle_nas mans a Mera.
Os· socialistas da Cañiza están
convencidos de que o Grupo l-ocal para o Desenvolvimento Rural pagou ao Banco Gallego do
Porriño para evitar que se embargaran bens do alcalde e senador. Én calquer caso, o xuiz
de Ponteareas ven de enviarlle
a finais de Setembro toda a información-sobre o caso á sala
segunda do Tribunal Supremo
asi como as dilixéncias efectua. das por el mesmo, do cal se deduce a existéncia de indício de
delicto por parte do alcalde da
Cañiza, ex presidente da Deputación de Pontevedra e actual
senador polo PP.+

O Mércores 13 reunise o Consello Universitário para
analizar o novo plano de financiamento 2000.:.20003, un
dia despois de que o conselleiro Celso Currás e o
reitor da Universidade de Vigo, Domingos Decampo,
celebraran unha reunión de tres horas. A dotación do
novo plano é de 13.500 millóns de pesetas para catro
anos mentres que nos sete anos anteriores a dotación
foi de 30.000 ·millón s. Esta cantidade supón un 20%
menos de investimento universitário por parte da
Xunta.+

Aoposición elabora
~" informe sobre as residéncias de vellos
·A oposición quer canecer de primeira man como funcionan as
residéncias asistidas da terceira idade. Por esta razón, representantes do BNG: PSOE e Grupo Mixt0 iniciaron o dia 8 de
Outubro, na residéncia do Meixoeiro en Vigo, unha série de
visitas nas que se entrevistan tanto coa dirección como cos
representantes sindicais. O Qbxectivo das visitas é elaborar
urí traballo sobre o funcionamento destes centros no país.•

Campaña da mocidade nacionalis~
pola gratui~ad~ dos libros ·
Os CAE e os CAF van a desenvolver nos vindeiros meses unha campaña conxunta pola gratuidade dos libros
de texto. Reivindican da consellaria de Educación a
i gatório e un
gratuidade para os tramos de ensino obr_
descanto do 30% nos tramos non obrigatórios, como o
bacharelato, ciclos formativos e a Universidade.
Aslmesmo Galiza .Nova solicita que se incluan as parti-.
das necesárias nos orzamentos para que os libros de
texto sexan gratis no ensino obrigatório. +

Actos contra o Día da Hispanidade
Celebrouse o 12 de Outubro unha manifestación na Coruña, _convocada pola Asembleia da Mocidade Independentista eco lema "A mocidade sempre em luita contra a
Hispanidade", que partiu, na tarde, da praza da Leña .
Esa mesma inañá a organización xuvenil rendiu homenaxe en Culleredo a Lola Castro e José Vilhar, membros
do EGPGC mortos na.discoteca Clangor de·Compostela. +
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OPtNIÓN

ALEGORIA MARÍTIMA SOBRE
A NORMATIVA
XOSÉ

Mª ÁLV AREZ CÁCCAMO

Estou, outravolta, como hai cinco anos,
como hai dúas décadas, desnortado. Re,
- greso á miña condición de naveganteº en
rumbo de extravio. Ao pairó sobre as si,
mas da inquedanza, como Gustavo Adol,
fo, "en el mar de la duda en que bogo/ ni
aun sé lo que creo'".
O acontecemento que provoca desde hai
uns días a escora do meu relativamente
estábel casco cerebral é a súpeta e ines,
perada irrupción dun chafarís da luz pro,
metedora, si, pero desacougante: a decla,
ración púbhca por parte do- escritor Car,
los Casares da necesi,
dade dunha reforma
gráfica do galega que
contempla un ache,
gamento efectivo á
norma do portugués,
con nh e lh como gra,
femas emblemáticos
da posíbel aproxima,
ción, algo e .o que
muitos e muitas viña,
mos soñando desde o
limiar da remota dé,
cada dos oitenta.

!

Porque, aínda de confiar na certeza das
novas coordenadas que se anuncian, tería
medo. Medo das intermínábeis conversas
precisas para establecer novas e cansen,
suadas cartas de navegación, arrepío do
secular paréntese de provisionalidade que
procedería á implantaeión da nova nor,
ma, terror das miraxes que nos aguilloan a
embarcar outravolta contra corrente. A
memoria daquela batalla naval que dei,
xou náufragos e ágrafos a algúns escrito,
res, protésicos de garfo gráfico e outros,
espichados na áncora da cedilla, mergu,
llados na enchenra
empachadiza dun fer,
vellante comelocaldo
e tantos a tantas ... o
· espectro da contenda
encarnizada, o. engulo
das infinitas tertulias
e pelexas arredor de
mínimos e máximos,
escrita etimoJóxica ou
españolista, autóno,
ma ou decididamente
portuguesas, aquela
escura memoria é un
trebón de arrepiantes
pesadelos.

'A memoria daquela

batalla naval que
deixou náufragos e
ágrafos a algúns
escritores é un trebón
de arrepiantes
pesade los"

A A.GA.L, PERANTE A
REFORMA NORMATIVA
CARLOS GARRIDO

Na esteira do emprego no Parlamento
Europeu de um correcto galega de feic;.om
internacionalizante por parte do deputa,
do Camilo Nogueira e das manifestac;.oes
· pró,reintegracionistas emanadas da r€~,
cente reuniom de escritores no foro T ra,
satlántico (ANT 902: 1:25), está a atin,
. gir amplos círculos sociais. o debate sobre
a conveniencia de aproximar a normativa
do galega gestada na RAG e no ILG e pro,
movida polo actual poder político á do
seu prestigiado codialecto, o portugues.

deve inaugurar un clima de sa liberdade
intelectual que conduza, por colaba,
ras;om ntre todos os agentes culturais
interessados, a umha normativa de con,
senso que aproxime o galego das outras
variantes do seu sistema lingüístico.
No entant~, esta normativa -que terá
carácter provisório e nom poderá ser
considerada oficial porquanto no nosso
ordenamento jurídico apenas a lfnguas
o podem ser- ó deverá declarar,se de
abrigada observancia em certos ambitos
em que a uniformidade se considere im,
·
prescindível (p . ex.
admini trar;.om, en,
ino primári ) , d
modo que para o
re to das funr;. - e
c municativa (
n m adamente, pa,
ra o en ino upe,
rior,
impren a,
criac;.om e inve ti,
gas;om) impere ple,
na liberdade de ex,
pres om, a qual, ex,
elusiva.mente pola
l i vre concorrenc ia
das opc;.oes em pre,
senr;.a, e sem preju,
dicar a funcionali,
dade do galega, sus,
citará com o tempo
um definitivo consenso social em ma,
téria de normativa
lingü ís tic a.

Este debate, que nom é novo e cuja re,
solus;om por via au,
toritária e extrava,
gante gera cada vez
máis proscritos cul,
turais entre as filas
dos galegas melhor
(in) formados e
consciencializados,
está a colocar,se, pó,
rem, nuns termos
que a AGAL julga
inapropiados.

'O proceso

de reforma e
coordenas;:om
com o portugués
<leve comprender
ortografia, morfologia
e também léxico"

Com efeito, se bem
que, obviamente,
concordemos na ur,
O feixe de luz, o aviso
gente necessidade de
aos navegantes, pro,
o galega vir a recu,
cede do Presidente do
Pero se é certo que
perar, de harmonia
Consello de Cultura,
hai vontade, se rec.i,
com un critério na,
non dun simples farei,
bimos amostras Pª'
tural e económico, a
ro contratado. E por
tentes dun xeneroso
sua ortografia e mor,
iso acende sobre ·a to,
ánimo de consenso e
fologia histórico,eti,
concordia, con inevi,
na dos abismos un
mológicas coorde,
ronsel de poderosa ar,
tábel e lóxica orienta,
nando,se com o por,
dentía. ·E por iso aco,
ción cara ao modelo
A AGAL ere since,
tugues, abrigamos a
den ao reclamo, con
gráfico portugués que
rarnente que esta é
razón, algúns dos máis
firme convicc;.om de
non supoña deriva
que este processo, en
a via que garante
exp<;!rtos pilotos da
asimilacionista ~ per,
caso nenhum, <leve,
melhores resultados
n'!vieira reintegrado,
da da propia iden~ida,
ria ser encarado co,
ao i nd ispensá vel
nista. E por iso eu,
de, se os expertos na,
mo conduzindo a
processo de reforma
que, co astrolabio en
vegantes das diversas
umha normativa ofi,
disposición de concor,
normativa e que a
navteHas
campe,
cial definitiva. Polo
dia e o lema orientado
coordenas;om com
tentes se poñen, con
contrário, a reforma
a mínimos, teño fre,
o portugue nom
serena urxenc.ia -que
ortográfica e morfo,
deve limitar ,se á
cuentado aquela rota,
non podamos perder
ortografía e morfología, para compreenlógica do galego -cuja efectivas;om ve,
vivo hoxe esperanzado pero sen norma,
m.itros vinte anos- a traballar, se albisca,
mos próxima, ainda que nom imediata,
der também o importante cam o de lé ,
ao pairo dun futuro bretemoso.
mos firmeza e dirección unívoca na apli,
conhecedores como somos dos cons,
xico.
cación da. norma futura desde os ámbitos
trangimentos políticos e do modo em
Eu; que embarque'i en primeira singradu,
de decisión que teñen autoridade para tal
que na prática as novas conceps;oes . A AGAL, por último, felicita,se p las
ra de escritor alá polo cabo da década dos
empresa; daquela xa non terei medo. Da,
· científicas vem a suplantar as caducasrecentes manifestac;.oes de concórdia
setenta e levaba como único goberno a
quela estrearemos unha rota segura. que
há de entender,se como processo aberto
normativa feitas desde diverso ambito
querencia do meu entusiasmo e o cartafol
colaborará decisivamente á normalización
e nom excludente. Pensamos que a · ac' . e fai suas as palavras d seu Membro de
dos mapas galácticos, quer dicer os libros
cultural e política do noso país, que afi,
tual debate sobre a reforma ortográfica
Honra, o saudoso profesor Carvalh
onde se realizaba a normativa tácita de
nal, é do que se trata.•
Calero: "Oxalá que este encentro ten,
Galaxia; eu, que mesmo teño encallado
ha contribuído a restabler um clima d
nos baixíos ·do lamazal normativizador e
Hermo
compreensom entre todos os galegas
cheguei a publicar un pretendido diccio,
interessados no problema, que lhes per,
nario crítico da língua galega; eu, que, lo, _ ·
mita colaborar na defesa e promos;om
go, guiado pala .e strela polar do norte
da nossa lingua [... ] E umha boa base
· reintegrac.ionista, costeei durante unha
para conseguir umha superac;.om das di,
década contra a corrente da maré oficial
ferens;as que afastam as posir;.ons distin,
e sufrín modesta pero ferinte persecución
tas, e procurar umha inteligencia den,
pala inxustiza editora e algún que outro .
tro da pluralidade. [... ] Mas para que
veto a sotavento; eu, que, certo día, abo,
haja colaboras;om leal, esta. tem que
rrec.ido do rumbo esquizofrénico (norma
produzir,se dentro dos postulados jurí,
oficial para libros destinados ao ensino,
dicos que som .3 base da vida colectiva
reintegracionista en mínimos para a cría,
moderna nos países que de um jeito ou
ción poética) e, resacoso da bepedeira de
outro se consideram fi'lhos da revo,
nave_gante cada hora máis solitario, fon,
lus;om que_inicia a contemporaneidade:
deo con outros compañeiros e compañei,
o postulado da liberdade e o postulado
ras desanimados na abra obrigatoria da
da igualdade; a.os é¡uais, uperando
normativa vixente; eu, que tantos escri, ·
agrávios e pessóais rancores, <levemos
tares teño sido en tan cati'va xeira e que
acrescentar o outro elemento da tradi,
tantos bes e uves, trazo, e til teño cohfun,
cional trilogia, que já nom pertence ao
dido no sulago ou sopa de letras da trebo,
ada normativizadora ... hoxe, estratéxica,
campo do direito, mas ao campo da
mente conforme. coa que supuña direc,
moral: o postulado da fraternidade, na,
c.ión estábel do meu novo itinerario, re,
turalmente.'' •
greso, ilusionado, si, pero nervoso, á mi~
ña condición de navegante en rumbo de
CARLOS GARRIDO é Secretário
extravío. ·
da Associa~om Gal~a da Língua
~ ~·
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PARLAMENTO

Cuiña
desaparecido

acle

bo;

Pode que fose. casualidade
ou pode que sexa a consecuéncia directa dos resultados do recente congreso celebrado polo PP. O caso é
que por vez primeira en tempo , o conselleiro de Política
Territorial, Xosé Gu iña, non
comparecia no parlamento,
para falar dos proxectos estrela apresentados xu$to antes da xuntanza dos populares galegas a respeito do
tren de alta velocidade . Na
sua vez, os grupos da oposición tiveron que se conformar co portavoz parlamentar
e conselleiro de Presidéncia
Xaime Pita. Se cadra era certa a aetver:téReia de-C1.tiAa-<:Je
que, en diante non vai falar
de política. •
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Manuel Froga no Parlamento.
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Tardou tres anos en chegar ao pleno
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OPP aproba un ditame do Consello de Contas que
non recolle as recomendacións deste organismo
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-0- PAUL.A CASTRO

Con vários anos de retraso
entraba a debate no pleno d9
Parlamento, o dltame da Comisión para as Relacións co
Consello de Contas relativo ao
Informe de Flscalizaclón do
ano 1995. No texto, aprobado
na Comisión coa maioria do
PP, só se recoman algunhas
propostas feitas polo grupo
popular e se adiaban praticamente todas as recomendacións realizadas polo Consello
de Contas e todas e cada unha das propostas apresentad as polo BNG e o PSdGPSOE. Diste xeito, o traballo
de fiscalización realizado poi o organismo valéirase de
contido, poñéndose en entredito a sua própria existéncia .
O informe de fiscalización do ano
1995 fai referéncia a importantes
irregularidades contábeis en organismos autónomos dependentes da administración pública, como a Sociedade Anónima de Desenvolvimento Comarcal, a Fundación Semana Verde, O Instituto Galego de Vivenda e Solo ou
a própria Sociedade Anónima de
Xestión do Xacobeo.
Ademai~.

sinala que os procesos de contratación de persoal
nalguns destes organismos non
se ateñen aos princípios de publicidade e concorréncia e mesmo advirte das caréncias en
matéria de control da concesión
de subvencións. Nalguns casos,
as irregularidades sinaladas

chegan a tal ponto, que o próprio Consello chegou a pór en
mans do Tribunal de Cantas, en
Madrid, os resultados da fiscalización de concellos como o de
Ribeira, para que se determinara a sua legalidade.
Diante desta situación, o organismo emitia algunhas recomendacións, de cara a que se evitaran, no futuro, irregularidades
semellantes. Entre outras, o
Consello de Contas propuña a
elaboración dunha lei através da
que se regulamentara e controlara a concesión de subvencións, o incremento de capital
da S.A. Xacobeo, que o Instituto
Galego de Vivenda e Solo aplicara as políticas que emanan da
sua própria constitución ou o
respeito dos princípios de igualdade, publicidade e libre concorréncia nos procesos de contratación de persoal nos organismos públicos, ainda senda estes de xestión privada.

Responsabilidades políticas
Mália estas adverténcias, os representantes do grupo popular
na Comisión para as Relacións
co Consello de Contas aprobaban un dictame no que apenas se fai referéncia ás recomendacións realizadas polo organismo fiscal. Ao tempo, desouvian todas as propostas de
resolución apresentadas polos
grupos nacionalista e socialista.
E non só iso, senón que entre as
propostas que eles mesmo aprese ntaban e aprobaban daban

por feíto que se trataba de continuar con medidas que xa se están a aplicar, facendo especial
incidéncia no termo "continuar".
Á vista dos feitos e dadas as limitacións que 1en o próprio Consello, o deputado do BNG, Xesus
Vega, apresentaba várias propostas entre as que destacaba o
necesário cumprimento de todas
as recomendacións derivadas do
informe e "non só aquelas que
poidan interesar ao PP". Alén diso, incidia tamén na necesidade
de que se modificara a lei pala
que se rexe o Consello para que
este puidera contar tamén coa
función de axuizamento, de maneira que puidera estabelecer se
hai delicto contábel. Esto permitiría, segundo Vega que "afirmacións que se fan sobre o ~ncello
de Ribeira non tiveran que ser
remitidas a Madrid, para que dictamine o Tribunal de Contas, senón que se poderian facer aqui".
Para o parlamentário nacionalista é prioritário "depurar as responsabilidades políticas" derivadas dos resultados da fiscalización de organismos como o
SERGAS, o IGVS, o IGAPE ou
a Semana Verde. Unhas responsabilidades que na actualidade non se poden determinar
porque o Consello só ten potestade fiscalizadora.
Do mesmo xeito, a parlamentár i a socialista, Maria Antónia
Álvarez, exixia a depuración de
responsabilidades á vista de que
"non .hai amáis mínima reacción

política fronte aos resultados do
informe do Consello". En todo
caso,' para a deputada socialista,
que coincidía na análise realizada por Vega, o feito de que o
grupo popular non aceitara nengunha das propostas apresentadas desde a oposición parlamentar· débese á "nula vontade
política do governo para corrixir
os problemas de contabilidade".
Unha falla de vontade que, segundo o deputado do BNG amasa a "intoleráncia" do PP a quen
acusou de facer, ano tras ano
"un exercício de retórica" ou de
"incumprir os acordos que eles
. mesmos aprobaron".
En todo caso, tanto nacionalistas ·
como socialistas e .grupo mixto
demandaron a criación dunha lei
que regulamente os procesos de
concesión de subvencións e amplicación do capital da S.A. Xacobeo, que o BNG cifrou en
3.000 millóns de pesetas, tal e
como ten proposto o próprio
Consello. Ademais, Xesus Vega
solicitaba ao governo galego que
facilitara o património de bens
móbeis da Xunta e os proxectos
promovidos no ano 1995 polo
governo central. De coñecer estes proxectos, poderiase saber
en que medida os fundos estruturais, que son xestionados, nunha parte importante polo governo
central, teñen beneficiado ou non
á Galiza. Pero como o PP votou
en contra de todas estas resolucións , polo de agora o governo
do PP limitarase a "continuar"
controlando as suas contas tal e
como ten feito até o de agora. •

Os residuos
non afectan á
saúde
Falaba o conselleiro de Médio Ambiente, Carlos del Álamo sobre os ·solos contaminados con lindano no concello do Porriño. Alén das numerosas medidas que, ao
parecer adoptou a consellaria para p~liar a contaminación, del Alamo aseguraba
na sua intervención que "estamos diante dun problema
médio-ambiental , non de saúde pública". Por algunha razón, nengun dos representantes da oposición acreditou
nas suas palabras. Será polo
que explicaba o deputado socialista Miguel Cortizo, que o
problema para a saúde pública radica en que con eses
resíduos se fixeron recheos,
pavimentáronse camiños e
que, polo tanto, os viciños,
non só os respiran senón
que os pisan todos os dias. •

O PP 'continuará'
controlando
as subvencións
Resulta que o Conséllo de
Caritas considera que as
concesións de subvencións
non son completamente
transparentes. Sinala, por
exemplo, que son técnicos
provinciais do IGVS, os encarregados de concedelas e
curiosamente a empresa encarregada de xestionar o solo de Ourense é de Madrid.
Dadas as constantes demandas do Consello de Cantas
de incrementar o control e as
reiteradas denúncias dos
grupos parlamentares da
oposición a respeito da escaso control e das concesións
discrecionais o PP comprométese a "continuar" controlándoas como até o de agora. Non parece, pois que vaia
cambiar moito a situación
nun futuro imediato. •
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O15 de·oJtubro desígnanse os candidatos aPresidente Provincial,
·despois duh golpe de man desde oComité Galega

O PP trata de facerse
co control da Cruz.Vermella en Ourense
* H . VIXANDE

O Comité Autonómico da Cruz
Vermella trata de colocar a unha persoa do Partido Popular
á frente do Comité Provincial
de Ourense, despois de ter intrigado e cesado ao presidente anterior e tras anular un
proceso de eleición que non
lle foi propício. O 15 de Outubro desígnanse aos candidatos entre os que a presidenta
autonómica elixirá ao novo
presidente provincial. A Cruz
Vermella é unha institución de
grande peso e prestíxio social
en Ourense cuxo control facilitaria un aceso direito a numerosos colectivos cidadáns.

Cela, a
língua e a
Compaña

En palabras da presidenta autonómica da Cruz Vermella, Carme Colmeiro, ou como ela gesta
que lle chamen, a c.ondesa de
Pardo Bazán, o até Xuño presidente provincial da institución
en Ourense, Carlos Bragado
non era idóneo para o pesto
porque a sua falta de vencellamento co PP restáballe capacidade de maniobra para acadar
financiamento público. Por iso,
amañou unha intriga para desfacerse del e colocar no seu pesto
a un home de Xosé. Luís Saltar,
en concreto o ~eu avogado particular, Emílio Atrio.
Colmeiro comezou a intrigar no
Comité Provincial días antes
de_ que se producise o proceso
de designación de candidatos
para a Presidéncia, que se celebrou o pasado 20 de Maio. A
presidenta autonómica só tiña
que conquerir que tres membros dos 27 que compoñen o
Comité Provincial avalasen a
candidatura de Emílio Átrio, xa
que o regulamento interno da
Cruz Vermella faculda á Presidéncia Autonómica a eíixir os
presidentes provinciais de entre os candidatos designados
polos Comités Provinciais que
contasen con tres avais do próprio Comité Provincial. O de
Ourense está composto por 27
membros, dos que os presidentes locais son membros de
pleno direito. A estes únense
os designados polos sócios, os
da cruz Vermella Xuventude, o
presidente, o vice-presidentE. e
dous vocais de designación política, un deles pela Xunta e
outro pela Deputación.

Candidato da corda do PP

No proceso de eleición de candidatos, Carlos Bragado obtivo
21 votos a favor e tres abstencións, xa que se rexistaron várias auséncias. O pre candidato
de Carme Colmeiro e de Xosé
Luís Saltar, Emílio Átrio non
conqueriu nen sequer o voto
dos dous representantes políticos, que xunto coa secretária
provincial, abstivéronse. Esta
última, como ven senda habitual, votou en branca porque o
seu posta é profisional; os dous
primeiros fixeron o mesmo para
non votar en contra de Bragado, home que tras dez anos no
pesto estaba avalado por unha
xestión eficaz:

Neses dias, ·desde a Presidéncia Autonómica sucedéronse
as presións sobre os membros
populares do Comité Provincial
para conquerir apoios para un
candidato da corda do PP. Até
o momento, o único resultado
das mesmas foi a demisión de
tres integrantes do Comité
Provincial. Os sucesivos intentos desde Ourense para que
se convocase o Comité Provincial foron infrutuosos mália as
promesas do Comité Autonómico, de modo que o Comité
Estatal rematou por designar a
un delegado especial -Manuel
González López, un home moi
vencellado no pasado á institu-

En Ourense a CruÍt: Vennella ten un peso social que ao PP interésalle xestionar.

O revés levou a Carme Colmeiro a exixir por carta a repetición da designación de candidatos para incluir a máis de unha persoa.' A resposta do Comité Provincial foi negativa e o
14 de Xuño a presidenta provincial convocou un Comité Autonómico no que cesou a Bragado. Na citada reunión non se
permitiu a asisténcia do que ia
ser cesado. Contra o disposto
no regulamento, Colmeiro asumiu as funcións de Bragado e
prometeu unha convocatória
do comité ourensán en dez
dias para designar candidatos.
Non houbo tal.

ción- para conducir o proceso
de designación de candidatos.
Tras unhas primeiras actuacións desafortunadas, o 21 de
Setembro pasado convocou
unha reunión preparatória e
datou para o 15 de Outubro o
Comité Provincial que designará aos candidatos. O Comité
actual postula novamente a
Carlos Bragado, ainda que
aceitaria un candidato de consenso, pero nunca imposicións
do Comité Autonómico, órgano
que non adiantou nome nengun de candidatos distintás ao
do home de Saltar, Emílio
Átrio.
As presións constantes do PP
débense á importancia que ten
· a Cruz Vermella como institución, que en Ourense conta
con sesenta traballadores,
3.000 sócios, un orzamento
anual de 200 millóns e supón
un grao de penetración social
que ao PP interésalle xestionar,
por iso non ten inconveniente
en provocar a parcial paralisación dos últimos meses .para
conquerir o poder. Por outra
banda, o asunto chegou ao
Congreso da man,do deputado
socialista Xúlio Alvarez e ao
Parlamento galega da man de
Alfredo Suárez Canal, do BNG.
Contado, a respostas dadas
polos Governos central e autonómico ·foron inconcretas. +

Camilo X. Cela acautela na
revista MAGAZINE sobre as
visións da Compaña e da
lfngua. "A lingua é un
fenómeno abraiante porque
igual pode ser modélico
nunhas circunstáncias que
noxento neutras. A lingua é a
creba dos patriotas. Mire,
todas as linguas do mundo son
un caso. Hainas máis grandes
e máis pequenas, iso é o que
pasa. E hainas con moita
serte. Mire por exemplo a
lista telefónica de Bos Aires e
vai atopar nela mais apelidos
italianos que españois.
Endebén, os arxentinos falan
español, por moito que o
italiano sexa unha lingua de
rnoito proveito, que ten dado
grandes poetas coma Dante.
Por que? Non hai quen o
entenda. Cando se fala <lestes
ternas chegan os
nacionalismos e botan todo a
perder".' O autor de Madera de
Boj coida que, amais da
lingua, a calquera se lle pode
aparecer a Compaña: "Se
vostede, que non é do país
(Galiza), vai alá e di que non
ere na Compaña, dareille un
consello: non o diga moito
porque se unha noite se lle
aparece no monte, que lle
queda? Botar a correr, polo
menos. Asi que tefia moito
ollo. Na tradición relixiosa
galega, o cristianismo
asimilou moitas supersticions
pre-cristianas. Ainda ternos
romarias e oficios relixiosos
en penas e fontes que non
están adicadas a santo
nengún, que eran ritos celtas.
Os paisanos xa non se
·1embran desta tradición e se
lla explicaran non a crerian,
érache boa". •

A alianza

PSOE--PP
en Donóstia
GARA trata no seu editorial
das alianzas políticas en
Euscadi. "A formalización do
acordo PSOE-PP no concello
de Donóstia, acorda a cobiza
da formación que lidera
lturgáiz, que quer extendela a
todas as itístitucións nas que
sexa matemáticamente
posibel, co que se confirma
asi a sospeita de que os
acordes de N afarroa e Áraba

non eran senon ~ primeira
peza do estado de excepcion
que os dous partidos
declararon para Hego Euskal
Herria na sua política de
alianzas. Mentres a Fronte
Nacional Española avanza, as
formacións abertzales
parecen atoadas no seu
intento de procurar unha
alianza institucional que
afortale o proceso cohstrutivo
no que o PNV, EH e EA
están comprometidos. É
tempo de vencer medos
atávicos e desconfianzas,
tempo de superar condicións
e excusas que non fan senon
encobrer intereses partidistas.
Sen deixar de seren lídimos,
estes intereses deben pasar
agora a segundo plano. Para
as tres formacións é
importante considerar a
alianza en concellos e
deputación como prioridade
e xa é hora de pasar das
palabras aos acordes
redactado e asinados. A
principal contradicción
política de Euskal Herri é a
da aceitación ou non da
eséncia mesma do povo e do
direito dos seus cidadáns a
decidiren libremente o seu destino. A resolución <leste
conflito desatará tamén o nó
dos bloques enfrontados e
para iso compre que o mundo
abertzale sexa forte, unido,
valen te e decidido".•

Os Estados
Unidos deberian
respeitar a ONU
Clovis Maksoud, profesor da
Universidade Americana de
Washington, propón aos
Estados Unidos manter unha
política de respeito coa
ONU, nun artigo que publica
en Los ANGELES TIMES.
"Estados Unido quer dirixir o
mundo pero ao mesmo temp
non quer asumir o papel de
xendarme global. O resto da
comunidade internacional
ten que adivifiar cando e
como quererá actuar
Washington. Asi pode dar a
impresión de incoeréncia, de
que actuan con dobre moral e
sempre en defensa dos seus
intereses nacionais o que
suscita perguntas lóxicas
sobre motivos e propósitos. O
importante é definir a
relación entre o govemo
norteamericano e a ONU. Xa
se demostrou que a políqca
interior dos Estados Unidos
gravita sobre as N acións
Unidas como se demostrou
no veto a Burros Butros Ghali
ou cando ignorou as
resolucións relevantes do
Consello de:; Seguridade sobre
o conflito Arabe-Israeli ou
cando desafiou o consenso
internacional e interpretou
unilateralmente as
resolucións da ONU para
establecer zonas de exclusión
aérea en lrak. O Govemo
norteameri.c ano e a ONU
deberian reforzarse
mutuamente na procura da
paz no canto de· se relacionar
con tensións e mútua
desconfianza". •
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Cumpríu a
xectivos?

:Funcionário da Misión da ONU para Timor

Xurxo Baliña
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'Os1Estados Unidos¡preferiron odiñeiro indonésio ávida dos timoreses'
-0- CÉSAR LORENZO GIL

DESDE VILAGARCI~ ATÉ TIMOR LESTE PASANDO POR ANGOLA OU MOZAMBIQUE. XURXO BALIÑA FOI TESTEMUÑA EXCEPCIONAL,
DADO O SEU CARGO COMO FUNCIONÁRIO DA O.N.U. EN DILI, DA MATANZA INDONÉSIA ENTRE A POVOACIÓN CIV.IL. NA SUA
MEMÓRI AINDA P~RMANECE O MEDO CONSTANTE CO QUE TIVO QUE CONVIVIR E AS LEMBRANZAS DUNHAS XENTES, OS TIMORENSES, PAR~ OS QUE SÓ ADICA PALABRAS, DE APREZO. CONSCIENTE DE QUE SE CONVERTEU NA VOZ DOS TIMORESES NA GALIZA ' PIDE CON TIMIDEZ: " VER SE PODES POÑER UNHA LIÑA RECLAMANDO DE FRAGA UN AVIÓN DE COMIDA E MEDICINAS PARA TIMOR".

o~u cos seus qb-

A nosa Misión.cumpríu. Tiña$s
o encárrego e supervisar e '.vixiar o referen o do 31 de Agqsto. O noso pri eiro labor cons1stí u en aprend rlles aos cidadáhs
como votaren, xa que en Tinior
Leste ninguén votara nunca. ~s
te traballo tivo un éxito rotundo,
xa que o 98 p r cento cto censo
exerceu o se direito a voto. : E
esta porcent e é' moi elevada,
máis se temo en canta de q~e
hai aldeas c e isoladas, s+n
estradas, que ainda asi ateigaron os coléxio eleitorais. En segundo lugar, ti~amos que garantir a veracidad~ dos resultados.
E isa tamén s cumpríu. Os timoreses-está · pagando caro ;o
seu desexo d independénci~.

Cal foi o co portamento d~s
independenti tas no conflit~?
!

.

A premisa do ovimento de R~
sisténcia de Ti or era non responderás agr sións. O que ~e
procuraba-era .vitar que o confl!to se catalogas como unha guerra civil, con t dos os -matices que isto ten, specialmente n.a
condena iritern cional e no esclarecem ento pos erior dos crimes
de guerra. E po iso que a vontade dos partidár os de Gusmáo é
fuxir ás monta as e poñerse a
salvo dos indo¡ésios, pero non
contra-atacar n n tomar o poder
polas armas. les queren que
triunfe a demo¡acia e están se-:
guros de que r sponder con violéncia non vais lvalos da morte.

Mais parece q~ os líderes fo-:·
ron algo inxén os ao permitir
que se celebr se o referendo
nun clima tal d crispación
1

Era prevlsfbel o desenlace
que se deu ao proceso de independéncia de Timor Leste?
Todo o mundo sabia o que ia
pasar cando se soubesen os resultados do referendo do dia 31
de Agosto. Xa antes dos comícios se perpretaron vários pequenos ataques que ian en progresión a medida que se achegaba o dia das votacións_ Na
sede da ONU tiñamos contacto
directo coas autoridades australianas, que estaban dispostas a
colocar tropas de pacificación
en tres horas nas ruas de Dili,
se o Consello de Seguridade
aprobaba o desembarco. Os
polítjcos i~dependentistas sabian que, 4nha vez que se soubesen os r¡esultados, rhdonésia
procedería ao xenocídio, pero
estaban convencidos da intervención. Ninguén esperaba a
n_egativa do Consello.
1

Quen foi o respon¡' ábel desta
negativa?
Moitos crian que o direito a veto
seria exercido por China, que
ocupa o Tíbet nunhas condicións
moi semellantes a como o fai lndonésia en Timor, mais Pekin
votou a prol da intervención. Tivo

que ser o sócio que non paga as
cuotas, os Estados Unidos, os
que se negasen á forza de paz.
Washington preferíu o diñeiro de
Habibie ás vidas dos timoreses.
Pero non só foron eles os responsábeis. O Governo español
ainda non cortou as suas relacións comerciais con lndonésia e
países como Grande Bretaña
ainda están pendentes de asinar
contratos de venda de armas.
Esta situación é gravísima. É
igual que se Europa tivese negociado comercialmente con Hitler.

Houbo xenocídio en Timor?
Ao pé da letra. ·O exército indonésio entrou porta por porta procurando farinílias enteiras para
matalas dir,ctamente. A operación foi ben . planificada e para
os militares só coa exterminación da étnia de Timor Leste se
pode manter baixo mando de
Xacarta o país.

Entón o rol de "forza armada
humanitária" que os Estados
Unidos se autoconceden ...
Que me expliquen por que non se
intervíu entón, se pensan iso. En
dez dias cortáronse, literalmente,
máis cabezas que en toda a Gue-

rra do Kósovo. O que pasa é que
Timor non ten case que nengun
recurso económico. Un pouco de
gas e de petróleo, que só lle pode
interesar ao norte de Austrália,
non é suficiente pára cubrir os
gastos dunha nova guerra.

O Governo Habibie quixo dar
a imaxe en Ocidente de que
as milicias actuaban pota sua
canta
Cando se tala de milícias, hai que
talar de exército indonésio. As
milícias non- son máis que corpos
extremistas apoiados en todo
momento polas tropas regulares.
A nasa sede en-Dili foi asediada
por terra e ar por spldados chegados de Xacarta, curiosamente
utilizando avións británicos. Os
milicianos percibían material bélico dos armacéns do Exército. Levaban todos coitelos e fusis de
asalto dos que España Hes vendeu aos indonésios. En todo o
tempo que pasei ali non vin a
nengun soldado qu,e detivese un
miliciano, nen se verá nunca.

Converteuse a Misión da ONU
nunha testemuña molesta?
Cando lndonésia decidíu arranxar, ao seu modo, o pau do re-

ferendo, unha das bases do seu
programa era silenciar todos os
crimes para manter a imaxe democrática que queren primar os
sucesores de Suharto. Mais a
ONU estaba no meio e era indispensábel tírala tora da illa.
Nunca pensaron que resistiriamos tanto. Ademais, logo do
início das matanzas, démoslles
acubillo a máis de 1.400 refuxiados no naso local. Durmiamos todos no chan e as condicións- de vida eran moi duras,
xa que non podíamos saír fora
para nada. Cando nos vimos realmente asediados, decidimos
ocupar o antigo consülado de
Austrália, un forte ~o que báutizam os como 'El Alama'. Por
sorte, todos os timoreses, a pesar de que a dirección da ONU
non sabia que facer con eles,
l_ograrón chegar a Darwin, en
Austrália. Todos e incluso tres
meniños máis, que naceron onda nós. Lin despois que houbo
quen nos· denominou aos funcionários que estabamos con toda esta xente "os heroes de Dili".
isa non é certo. Os verdadeiros
heroes foron os xornalistas que
ficaron na capital para contar 6
que de verdade estaba pasando,
a pesar de que cada día morria
un dos seus compañeiros.

Todo o contrá~'io. Os políticos
independentist son moi intelixentes e lúcid s. Con certeza
sabian que con!cederlle ·a lndonésia o control obre o referendo era como p ñer unha dúcea
de galiñas á te za dunha rapo-.
sa; mais contab n coa ONU. En
calquer conver a que tiñamos,
dicíannos que h bia un compromiso de' Austrá ia para garantir
a independénci , apoiada polo ·
Consello de S guridade. Eles
non contaban oa traizón dos
norteamericano . Calquer deles
confiaba en CI nton ao cento
por cento.

Cre que Timor lleste vai poder
ser algun ·dia ihdependente?
Estou convencí o diso. O pavo
de Timor ten re ursos suficientes como para oder desenvolverse autonom mente. Posue
café, gas e pet óleo, como xa
dixen, que pode utilizar e incluso exportar. Ade ais poden explotar o turismo. As praias timoresas son exce cionais para o
turismo. Estou s guro que moita
xente estaria dis osta a visitar a
illa, porque cont cunha paisaxe
case virxe e un as condicións
únicas. Asimes o a xente de
Timor é boísima e pola cabeza
nen se lle pasa timar un dólar
aos estranxeiros . .De todos os
xeitos, eu coidq que acabará
anexionándose a;Portugal. A dia
de hoxe xa teñern unha relación
excepcional. Só ~ai que ver como o povo portugués apoiou a
Timor, dando un e~emplo de solidariedade que ; nengun outro
país deu nunca por un território
tan afastado. Pe~o é que tamén
os timoreses adoran Portugal. A
min chamoume rtjoito a atención
a devoción que t~ñen pola Virxe
de Fátima, á que Jle rezaban pola sua vida todas as noites.+
1
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XESUS VEGA BUXÁN

·o

ch~mado Acordo ·de Compostela pechaba,
hai agora un ano, o ciclo iniciado en Xullo
de 1998 coa Declaración de Barcelona. O contraste non pode ser máis chamativo: se naquela ocasión o impacto mediático foi máis
relevante do inicialmente previsíbel agora
réxístase unha significativa caréncia de referéncias ao primeiro aniversário dos encontros protagonizados polo BNG, CiU e PNV.

Póren, a distáncia temporal non devaluou a
calidade e a importáncia dos acordos suscritos· en Barcelona, Gasteiz e Santiago. Porque non foi só un aceno simbólico comemorativo das alianzas históricás suscritas polas
formacións nacionalistas dos tres paises. Foi a
primeira reflexión crítica sobre o texto constitucional e o seu desenvo l v im.e n to posterior
realizada conxuntamente por tres forzas
políticas que posuen
-nas suas respeitivas
nacións- un nível de
representatividade social moi relevante.

constitucionais, rematando coa leitura uniformizadora, restritiva e centralista dominante nos últimos vinte anos.
As propostas formuladas palas tres organizacións nacionalistas mereceron unha histérica reacción de voceiros e comentaristas
vinculados ao PP e ao PSOE. No canto de
ser consideradas como novas posibilidades
para un diálogo construtivo sobre o artellamento territorial do estado foron demonizadas no nome dun españolismo intolerante e
facendo pública exibición dunha escandalosa perguiza intelectual.
Os acordos de Barcelona, Gasteiz e Santiago
foron obxecto, tamén,
de certas interpretacións que tencionaban
explicar a sua existéncia por razóns de cálculo eleitoral dos asinan. tes. Certaménte, a dinámica política realmente existente está
condicionada habitualmente palas citas eleitora is que se repiten
cunha frecuencia moi
notábel. Tal circunstáncia tamén operou
neste caso e, xa que lago, esixiu doses especiais de xenerosidade por
parte dos protagonistas dos devanditos acordos: V elaí un dos méritos do sucedido hai un
ano: PNV, BNG e CiU foron quen de atapar
denominadores comuns a pesar da singularidade dos seus respeitivos eleitorados e da específica traxectória política percorrida por
cada un deles nas duas últimas décadas.

'A distáncia

temporal non
devaluou a calidade e
a importáncia dos
acordos suscritos en
Barcelona, Gasteiz e
Santiago"

O contido <lesa reflexión concretaba-se
nalgunhas premisas básicas: 1) O cad~o
constitucional e a posterior aplicación do
mesmo non satisfaceu suficientemente as
reivindicacións de poder e autogoverno nacionais existentes nas tres comunidades
históricas e incorporalas aos progq:1mas políticos de CiU, PNV e BNG. 2) E necesário abrir un diálogo entre todas a sforzas
políticas para analisar -sen restriccións prévias- propostas que posibiliten un artellamento institucional que suscite un maior
consenso e permita unha convivéncia máis
satisfactória para todas as identidades nacionais presentes no actual Estado español.
3) Ademais do anterior, é preciso discutir e
acordar un conxunto de actuacións imediatas que estabelezan unha orientación diferente na aplicación dos critérios e normas

Sinatura da Dedaración de Barcelona.

A trascendéncia do que se ofrecia naqueles
textos non atopou unha resposta simétrica
nas duas forzas políticas que ostentah a maioría aritmética no Parlamento do Estado.

cación dunha orde constitucional que teñen elevado á categoría de sacrosanto dogma político.

Máis' unha vez preferiron a inxustiza á desorde. Optaron por seguir instalados na negación da plurinacionalidade do estado para non ter que analisar a hipótetica modifi-

O esmorecimento da esperanza que naceu
coa Declaración de Barcelona hai que apontalo na conta dos mesmos que non queren
aproveitar as oportunidades aberras -dende

XAN CARBAUA

Setembro de 1998- para a resolució n do
contencioso basca. A frustración que sementa esa actitude intolerante de be se r
atribuida a unhas elites políticas que semellan encaixar perfectamente naquela vella
metáfora utilizada po los estud a ntes d o
Maio do 68: só os parv s miran o dedo cando alguen lles sinala a lua. •

AS CORTAS MIRAS DOS SINDICATOS NO CASO CELULOSAS
XOAN HERMIDA

Primeiro foron as seccións sindicais de
CC.00 e UGT de ENCE as que con moi mal
gusto e con pouca educación quixeron afogarlle a festa ao recén elexido alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández .Lores, con
aquelo de que a actual equipa governante
"non teria paz social" (dixit). Agora o Comité de Empresa de ENCE, con maioria da CIG,
anúncia unha mobilización contra a privatización da empresa e polo peche do ciclo produtivo. En principio nada que obxectar.
Non obstante, o BNG gañou en Pontevedra a alcaldía da cidade coa promesa, entre
outras, de recuperar a ria de favorecer o
translado do complexo ENCE-ELNOSA. As
declaracións de Miguel Anxo Femández
Lores ratificando esta posición días despois
das eleicións e participando na marcha organizada polo Colectivo Defensa da Ría de
Pontevedra son mesmo de agradecer nun escenário político no que estamos acostumados a que os políticos digan unha cousa antes e outra despois das eleicións.
Pola sua parte o sindicalismo moderno, nas
suas diversas correntes, defínese como sócio-político. lsto é que por riba dos intereses corporativos coloca elementos de definición social e política na defensa global
dos traballadores, entre os que se encontran a calidade de vida e a saúde.

Pontevedra é unha comarca que ten, como
marítimo, turístico, deportivo e comercial,
outras comarcas de Galiza, un grave probleconverténdose na capital sur cultural de
ma de paro e de falla de povoación activa,
Galiza. Obviamente este proxecto require
pero a diferéncia doutras comarcas ten unun replantexamento global do desenvolveha dupla potencialidade
mento de Pontevedra.
a explotar: unha piraPlantexamento que
mide de povoación moi
pasa ineludibelmente
nova (un 48% dos seus
-pola recuperación da
habitnates son menores
ria tanto a nível biolóde 30 anos) e un sector
xico, económico e urservícios maior da mébanístico.
d ia de Galicia (65%
fronte ao 52% do resto
Querer trasladar á opiENCE~ELNOSA
de Galicia). Estas ponión pública de que en
tencialidades poden
contra de celulosas esconverterse en emprego
tán carro ecoloxistas
real se se proxecta un
"demodé" frente os tradesenvolvemento das
balladores é cando meposibilidades da cidade.
nos patético e só serve
para dar cobertura ide;
Obviamente Ponteveolóxica aos sectores
dra non pode ser, a pemáis reaccionários da
sar dos teóricos da "incidade e do país.
dustrialización intensiva", unha segunda ViA actual ubicación do
go, pero si pode ser
complexo ENCE-ELafortunadamente pola
NOSA é un problema
sua ubicación (na boca
económico e social de
dunha das rias máis riprime ira orde. Non
cas de G aliza e no cruexistirá despegue ecoce de duas zonas turísticas·como o Salnés e
nómico da cidade mentras estas empresas
o Morrazo) un núcleo de desenvolv.e mento
non estean fóra da ría. Asi o entende a
.,_

'Querer facer
conviver a actual
estrutura de
co
desenvolvimento
do marisqueo
(ou do turismo) é como
poñer de encargada
dunha granxa avícola
á raposa"

'~

•r '

•

•

maioria dos pontevedreses e das pontevedresas , e t amen a m i ri da militán c ia
das Centra is Sindica is qu e n
e u d ia
apoiaron a inicia tiva Lexi lativa P pula r
contra o plano forestal da Xunta de Gali cia que facia unha apo ta d a utilización
irracional do monte en base ao monocul;
tivo do eucalipto.
A defensa do sector público ou o carácter
galego do noso tecido produtivo son elementos loábeis sempre e cando non estean
subordinados por problemas máis importantes de desenvolvemento económico, racionalidade medioambiental ou saude. Querer
facer convivir a actual estrutura empresarial
de ENCE-ELNOSA co desenvolvemento do
marisqueo (ou do turismo) é como poñer de
encargada dunha granxa avícola á raposa.
Seguramente algun estratega sindical pode
pensar no creto eleitoral desta posición.
Seria bó que as mentes lúcidas dos sindicatos lle fixeran ver a perda do creto social e
de imaxe que para as centrais sindicais ten
unha aposta deste calibre. Máis cando o
sindicalismo en Galiza foi un elemento de
renovación das ideas de progreso <liante da
caréncia de pulo na esquerda política.•
XOAN HERMIDA GONZALEZ foi candidato de EdeG
en Pontevedra nas pasadas eleicións municipais
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MANuELCAO
Publicábase estes dias un ilustrativo acordo entre o Partido
Popular de España (PPE) e a Unión ·del Pueblo Leonés
(UPL) para que esta última formación política apoiara ao
PP para a Alcaldía da cidade de León. Tal acor<do cuantifica unha determinada cantidade de fondos para a cidade e a
sua área de influéncia para o biénio 2000~2001. O documento aprobado e respaldado explícitamente polo Secretário Xeral do PPE, Javier Arenas -"es cumplible y se cumplirá", dixo- consta de 34 proxectos con cuantificación
económica e outros compromisos de infraestruturas de orde xeral non cuantificados. A valoración dos fondos asignados vai desde os 230.000 millóns de pta., para UPL, ás
realmente estipuladas no acordo que alcanzan 161.483 millóns de pta. O texto íntegro do documento consta de 8
páxinas e aquí, a efectos de información para os leitores de
ANT, só detallamos alguns dos proxectos comprometidos
coas cantidades en millóns de pta. entre paréntes~.
Solución integral paso a nível de Crucero (5.000); Intervención na estación de FEVE e acceso á Universidade
(l.500); Autovía León-Valladolid (14.000); Museu Semana Santa de León (400); Ampliación do Aeroporto: pista e
sistema de aproximación ( 1.000); Ronda Leste, cruce de
Villaobispo (800); Autovía León-Benavente (21.000); Enlace León-Astorga (16.000); Ronda Sul (8.100); Acceso
Sul e León (6.500); Reforma do Hospital (2.350); Encoro
de Casares (2.700); Museu de León (l.478); Desenvolvimento do Polígono Industrial de León (1.400); Centro de
Mercancías de Transportes (375); Parque Tecnolóxico de
Armunia ( 1.300); Mellora de carreteras da provincia
(300); e Ampliación e mellora de regadíos (2.450) son alguns dos proxectos que se levarán adiante. Ten interese
detallar, ao menos en parte, estes compromisos para asi ter
cabal e documentada opinión sobre a capacidade negociadora do PP de España e sobre as preferéncias que demostra
á hora de asignar recursos públicos. Por exem{>lo, o compromiso de converter León nun centro estratéxico dentro
do Sistema Ferroviário do Noroeste da Península implica
que o acceso a Galiza se faga polo Bierzo.

EXTRACTÓ DO RELATÓRIO DE FERMIN PAZ, SECRETÁRIO NACIONAL DA FEDERACIÓN DE
QUÍMICAS,ENERXIA DA CIG, NO SEMINÁRIO SOBRE PRIVATIZACIÓNS EN MÉXICO DF,
QUE, COMO INFORMOU A NOSA TERRA NO SEU ÚLTIMO NúMERO, REUNÍU A EXPERTOS DE
TODO O MUNOO NA PROCURA DE SOLUCIÓNS ÁS PRIVATIZACIÓNS DO SECTOR ELÉCTRICO.
.~

A CeÍttral Ténnica ·· •
das Ponles quédará,.,,

e'1.:1. . :

EN DEZ ANOS, GALIZA TERÁ QUE
.·IMPORTAR ENERXIA ELÉCTRICA
FERMIN PAZ

O sector elécrico explica seguramente mellar que nengun outro a nosa situación de dependéncia e o noso

'Para negociar co PPE o que se
necesita é ter votos e .deputados
ou concelleiros dispostos a facer.·
valer o seu poder e rendibilizar '
eses votos"
Este ~cordo é dun enorme interese para Galicia e poderia
ser estudado e tomado como modelo polo Presidente M.
Fraga, polos Conselleiros da Xunta e polos dirixentes dos
principais partidos políticos. Demostra que o PPE é un partido democrático que prioriza a obtención de votos e que
negócia realmente cando necesita o voto para go.vernar.
T amén demostra que para negociar co PPE o que se necesita é ter votos e deputados ou concelleiros dispostos a facer valer o seu poder e rendibilizar eses votos. Demostra,
igualmente, que o PPE está máis receptivo e disposto a negoci~r c~s partidos ou grupos políticos máis que con outros. Asi, o que está disposto a negociar coa, UPL nen sequer se discute co denominado e hipotético pp de Qalicia.
Tal partido,,é en realidade un trebello-fictício, só serve para que~o PPE negócie tranquilo e feliz ora con uns ora con
outros pero nunca en interese da nosa terra. Mesmo os
que, en nengun momento, pensaron, de bóa fe, que "España es- lo úriico importante" deberían darse conta que as
cousas xa non son asi e que isto é demasiado. +

,

3,6 por cento; en Chile do 50,7; na República Domini,
cana do 0,1; en Venezuela do 3,5; no Brasildo 13,2; en
Arxentina do 7,9; en Marrocos do 0,5 e tamén unha:
pequena participación en Portugal e Fráncia.

atraso económico, que non teriamos se Galiza, como
nación.que é, tivese a posibilidade éntre outras de decidir ou cando meños beneficiarse da explotación dos
seus recUISOs naturais. Tanta é asi que as tres empresas
Despois de 25 anos traballando nest'a empresa, coido
principais do sector operan no, pafs:· Unión Penosa,
que coñezo algo das suas interioridades, pero sobretodo coido coñecer, o quemáis me importa, os traba~
Iberdrola e Endesa. Galiza é exportadora de enerxia,
lladores e pódolles dicir que se algunha vez carecí,
produce un 12 por cento do conxunto do Estado e
· consome un 8 por cento tomando como referéncia es-_ 'mos de norte, é dicir, desorientación, desmotivación,
tes últimos anos porque se irnos a décadas anteriores o
vendo as instalacións con piores mantementos, vol· diferencial é moito maior, o que adquire máis gravidavendo aos vellos métodos do o_rdeno e mando, onde
a obsesión constante é reducir todo menos a produde ao saber que a indústria, os sectores produtivos e o
ción, o cadro directivo e as suas remuneracións, é
país no seu conxunto non puido aproveitar esta situación beneficiosa de grandes recursos naturais.
. agora. Os territórios tradicionais-sobre os que se
asentou o presente destá empresa están abandonados
e seguramente os queren deixar, e non se crean que
A orixe da enerxia eléctrica en Galiza é térmica e en
menor medida, hidráulica, estando en aumento as
istt
. véñoo qenunciar aquí a este evento, porque nas
du s últimas xuntas de accionistas funllo dicir aos
instalacións de enerxias renováb(!is. Paso por alto que
no os proprietários e tamén aos xestores executivos.
na. década dos 70 o Estado tentou montar nas nosas
cóstas unha central nuclear que non puido levarse a
Ta én lles falei dos imcumprimentos dos acordos
cos i sindicatos e critiquei a sua preséncia internacabo pala forre contestación política e cidadá. A
cional, sobretodo no caso d~ Latinoamérica ( ... ) .
Central Térmica das Pontes produce ela soa o 6 por
cento do conxunto do Estado con carbón e explótaa
O c~pital social da empresa é de_190.969 millóns de
. Endesa; Unión Fenosa explota outra de 550 rnegawátios e a maioria das cuneas hicráulicas do país; lberpesetas. Ten dous accionistas institucionais, o Banco
Santander-Central,Hispano, cun 3,25 por cento e
drola só está presente nalguns saltos' hidráulicos. A
· distribución está monopolizada por Uni9n Fenosa.
Argentaría, cun 3 por cento. O resto aparentemente
·e:stá·diluído na Bolsa aó través dos accionistas.
Entre o 2005 e o 2010 esgotaremos os nasos recursos
Úin desde o poder executivo da empr:esa que "os conseexplotábeis en carbón para producir enerxia e pasarelleiros independentes teñen a misión de defender os inmos dunha.situación excedentária ao contrário. Nos últereses do millón e médio longo de pequenos accionistimos 20 anos o naso país perdeu uns 300.000 empretas"; pero a realidade é!que de 15 -c9nselleiros, só hai
gos, un 24 por cento da povoación activa e perdemos
dous, senda moi benévolos á hora de colocar a etiqueta
15 puntos respecto ao Estado en niveis de ocupación.
· En delos favorábeis da economía demóstrase, como no de independente. É probábel que as alianzas estratéxicps para a sua entra~a no capital d~ Endesa sexa unha
caso de Galiza, que os comportameRtos territoriais son
hña de traballo da dirección da empresa neste tempo co
diferentes e así uns crecen e ap~veitan o fluxo de creobxectivo antes indicado de .ser máis e máis grande, Os
cimento económico, mentres que outros manteñen a
noves donas non son r?-en o Estado nen os pequenos
sitúación, o que significa maior desequilíbrio ( ... ) . .
accionistas, isto é o mái$ seguro; os executivos que ago• A PRIVATIZACIÓN DE ENDESA E OS NOVOS DO, ra mandan, que de morrl.ento son os mesmos que xa es·tabah e que representan'. como ninguén o liberalismo a
NOS. No exercício económico de 1998 púxose á venultra'nia, van seguir dudnte un periodo d~tempo, porda o último paquete de accións da única empresa púque convén e deixaria en envidéncia @tre-a sociedade
blica do sector eléctrico cuxo valor era de 1,05 billóns
un.ha cerra protección que o Estado publicita pero que
de pesetas. A operación supuxó a privatiza'ción total
non é ta)., as "golden shares" ou accións de ouro, que lle
de Endesa. Entre 1985 e 1995 vendérase 6 29..,2 por
permitirían ao Estado ~uír nas decisións·do futuro das
cento en duas operacións. No 1997, o 25 por cento.
empresas, tanto é asi que xa a Corp.isión Europea fixo
adverténcias sobre estas F:láusulas. O dono de Endesa é
A capitalización bursátil a finais de 1998 alcanzou un
o capital e só temqs que esperar que este, cos seus i!lsvalor de 3,4 billóns de pesetas. .Endesa ten un5 9,6 mitrumentos de combate normais extraordinários, sillóns de clientes no Estado español que chegan ao 22,9
tuen no Consello de Administración aos novos donos
se contabilizamos a sua preséncia internacional que
que agardan·paciente e cpmodarrtente como os executi· podiamo,5 sintetizar do seguinte xeito: en Colómbia
vos de hoxe lle preparan a empresa.+
cunha cota de mercado do 19.,5 por cento; en Peru do
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As caixas galegas noo·teñen

convénio colectivo desde hai case dous anos
Os trabatladores das caixas
de aforras galegas esgotaron
o seu último convénio colectivo en Qecembro de 1997.
Desde a<Juela, a Federación
de caixa~ galegas e os sindicatos non sentaron na mesma mesa :para tentar poñertle
remédio f1 esta irregular situación. : Mais, ao mesmo
tempo, a~Idirección destas
caixas pr tende tomar medidas unilat rais que lles afectan
directam nte ás condicións
de _traball dos empregados.

de Empresários
A família do presidente da
Confederación de
Empresários de Galiza,
António Ramilo, ultima
negociacións para vender os
seu grupo industrial á
corporación da pizarra
Cupire Padesa, con sede en
Valdeorras. A razón da
venda estaría na situación
económica das compañías
do grupo do que António
Ramilo é vicepresidente, xa
que estas empresas están
fortemente endebedadas.
Ramilo non explicou se
posteriormente á venda vai
continuar á frente da
Confederación de
Empresários nen avaliou a
imaxe que pode dar na
Galiza o feíto de que o chafe
da patronal liquide o seu
património empresarial.+

a CIG tamén exixe o establecemento dunha carreira profisional
que permita a promoción en base á experiéncia no sector e aos
coñecimentos dos traballadores,
facendo transparentes os ascensos nas entidades.
- Outra proposta ten que ver co
aumento salarial, que deberia
facerlles recuperar aos funcionários das caixas o poder adquisitivo. Outras demandas teñen
relación cos horários, como os
pactos sobre a extensión da
xornada laboral e as horas extra
e a diminución da xornada labornl, indo progresivamente cara
ás 35 horas.

É por iso que a Confederación

,,

Ramilo vende
as suas compañias e
non explica se segue

lntersindic~I Galega (CIG) vén
de propoñer unha alternativa á
situación a tual para obter a sinatura dun novo convénio e regular de x ito unitário en toda
Galiza o tr ballo nas caixas. A
CIG é a primeira forza sindical
nesta área quere que se tome
en consider ción un marco galega de di logo para i,mpedir
que as deci ións laborais se tomen en Ma rid.

A CIG, primeira forza sindical na banca, quere que 5e tome en consideración un '!'ªreo
galego de diálogo para impedir_que as decisións laborais se tomen en Madrid. A.N.T.

ción de convénio colectivo e as·
demandas que quere enfrontar
coa patronal enriba da mesa de
negociación.

Para inipedirt que cheguen a formalizarse cáimbios na actual estrutura laboral, esta central sindical xa fixo pública a sua op-

Un dos pontos máis interesantes da sua proposta é a criac i ó n dunhas oposicións que

controlen a entrada dos novos
funcionários ás caixas . galegas.
Con· esta medida garantiriase o
princípio de igualdade de oportunidades no acceso a un posto
de traballo vencellado a un servizo público e aume,ntaria o rigor
nas contratacións. E por iso que

Ademais, a proposta de convénio contempla a criación dunha
Comisión da Muller, que se encargue de vixiar que se cumpran as medidas correctoras
que eviten a discriminación. Tamén se pide a implantación dunha comisión de normalización
do galega, un Servizo de saúde
laboral mancomunado e un sistema de previsión social que
permita racionalizar os recursos
para conseguir maiores complementos de pensións.+

OAcordo comercial
entre a UE e Suláfrica

non inclue a pesca
As posibilidades de asinar
un acordo pesqueiro entre
a Unión Europea e
Suláfrica están nas mans
do país africano, despois
de que o Acordo de Libre
Comércio asinado entre os
dous organismos non
incluíse un capítulo
destinado a ordenar as
relacións pesqueiras. Se
ao comezo das
negociacións na axenda
europea contemplábase a
pesca como un apartado
inexcusábel,
posteriormente nen o
Governo español nen a
Comisión tlveron en conta
un compromiso que é de
vital importáncla para
consolidar os Intereses
P,esquelros galegos na
Africa Austral.+

VERGONA POR UNHA ADMINISTRACIÓN PRIVATIZADA
MANuEL FACORRO CASAL
Se me deixo levar polos sentimentos quizais
utilizase expresións duras e forres, que unha
vez ditas, poden prestarse a diferentes e varia,
das interpretacións. Non quixera polemizar,
pero si deixar moi claro, o posicionamento
sindical ante as últimas privatizacións que está
a realizar a Xunta de Galicia.
A tendencia privatizadora non é ningunha
novidade nos governos de direitas, xa que
consideran o libre mercado como única via la,
boralizadora. Se falasemos de libre,mercado
puro, ainda podería ser uñha actitude igualitá,
ria; pero estamos ante un neolibre,mercado. A
Xunta aporta os medios, aporta o capital e en,
trega-o servicio público a "determmadas" em,
presas para a sua explotación. As empresas,
evidentemente, "responsabilízanse" do serví,
cio en primeira instáncia descansando subsi,
diariamente a sua responsabilidade na Xunta.
As empresas prestan este "servício público"
perseguindo o seu próprio benefício comercial.

cendios, etc... practic~ente en todos os sectores
onde presta servizo público a Xunta atopamos
CONSENTIR O DESPIDO LIBRE, tan en boga nos . mostras de empresas privadas introducidas, moicontratos de obra ou servício determinado,
tas delas de fóra de Galicia, tanto na sua entida,
onde o traballador, para ser contratado, dá a
de ernpresaqal como no seu persoal contratado.
conformidade ao seu finiquito para cando o
patrón o estime convínte; xa que tamén nas
Sinto vergoña porque considero unha cobar,
obras ou servícios determinados pode xustifi,
dia que a Xunta non asuma a responsabilidade
carse a sua desaparición antes do seu remate.
directa dos seus próprios servicios públicos.
xa os direitos sodais nin as liberdades sindicais.

PERMITIR A EXISTÉNCIA DE DIFERENTES SALARIOS PARA IGUAIS TRABALWS, xa que o adxudicatário pode contratar a diferentes profesionais
para semellantes eometidos en condicións sala,
rias distintas; evidentemente, pata prestar un
servício público, nunha dependéncia pública.

A LIBRE CONTRATACION, sen negun rigor
obrigante de: publicidad.e
e igualdade de oportunidades para calquer cid.adán
tal e conforme es~blece
a Constitución e a Léi da
Pode parecer, este, un proceso normalizado.
Función Pública, para
Pode parecer que a Xunta fomenta libre em,
poder traballar en depen,
prego, mais a realidade é ben distinta, pois o
déncias e servícios públi,
cos, cubertas por presu,
que se consigue é:
postos públicbs. Non es,
FOMENTAR A PRECARIEDADE LABORAL. As
quezamos que se contrata
empi:esas adxudicatárias somentes realizan nas empresas privadas,
por referéncías: familia,
contratos por obra ou servicio o cal ven deter,
minado pola duración do Convenio Xunta,ad,
amistades, sexo, estatura,
xudicatário, nembargantes estamos a falar da complexión, preséncia,
et~. Porque non se supe- ·
prestación de servizos públicos indefinidos no
ra nengunha proba pú,
tempo, pola sua demostrada necesidade.
blica que demostre a ca,
PERMITIR OS DESCENSOS SALARIAIS, posto que . pacidade, do traballador, para prestar un serví,
· os convénios de sector en xeral son inferiores
cio público.
salarialmente ao próprio da Xunta de Galicia.
A tendéncia, recoñecida pola Xunta, é a de pri,
vatizar todos os servícios que sexa posíbel, de tal
DIMINUIR AS CONDICIONS LABORAIS. De todos
xeito que cada vez que·se produza unha vacante
é coñecido que no' sector- servícios se prestan
entre 12 e 18 horas máis de média semanal, que sustituila polo servizo dunha empresa privada.
na Xunta, e que non se cotiza mais que por 40
Neste momento xa son inumerábeis as empresas
horas semanais. Xa non é nengun segredo po,
privadas que traballan dentro das dependencias
der afirmar que as cargas .horárias de dous traba,
da Xunta: empresas de limpeza, seguridade, catelladores (na privada), dan para sustentar tres
ring, obras públicas, silvicultura, consulting, reé,
contratos, de facelo legalmente. Non mentemos
ducadón e protección de menores, contra,in:-

o

• Porque o marxe comercial, que sae dos presupostos da Comunidade Autónoma, debera
recaer nos salários dos empregados que prestan
os servizos públicos. e Porque parte dese marxe
comercial vaise para fóra da nosa terra galega e
pagámolo todos. e Porque en vez de garantir a
estabilidade laboral e as liberdades sociais e
sindicais foméntase a precariedade e o libre al,
bedrio contractual. •
Porque se cortan as ca. .
rreiras administrativas e
profesionais dos traballa,
dores públicos aos irlles
restando servícios e dependéncias a favor das
empresas privadas.

'Considero unha
cobardia que a Xunta
non asuma a
responsabilidade directa
dos seus próprios
servicios públicos"

Folga de trens

cunha RENFE
babeo mínimos na Galiza

Unha administración
sempre debe dar a cara
no desempeño duns ser,
vizos públicos, e nunca
buscarse intermediários
que en calquer momen,
to poden esmorecer.

Unha administración
nunca pode xustificar un mellor aproveitamento
do presuposto públieo, cando para prestar o mes,
mo servizo que viña prestando, mantendo o mes,
mo persoal que xa tiña e as. mesmas dependéncias das que xa dispoñia, incorpora unha empre,
sa privada, á que contrata por un certo número
de millóns. Isto somentes permite duas interpre,
tacións: é unha afrenta para os traballador~ que
viñan desempeñando o servício ou é un despilfarro inútil e absurdo do presuposto público.•
...

A folga de 24 horas
convocada polas centrais
CGT CCOO e un sindicato
de maquinistas entre as
once da mañá do Martes 12
de Outubro e as once da
mañá do Mércores, tivo unha
influéncia relativa, segundo
a Rente, que afirmou que no
noso país circularon 45 trens
chamados "rexionais" e
outros 16 de grandes liñas.
E se a incidéncia das folgas
é menor no noso país
débese a que os servizos
ferroviários están sempre
baixo mínimos e a compañia
concesionária reduce
constantemente a frecuéncia
e as paradas. ·A isto súmase
a denunciada falta de
investimentos nesta matéria
por parte do Estado, xa que
para o ano 2000 só están
prévistos no país o 1,5% dos
investimentos en
infraestruturas ferroviárias
de todo o Estado.•
'
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·.lncumpríu os compromisos de consérvación de factorias eemprego acordados frente áprivatización
•

1

•

Tabacalera preparou
o peche da Coruña para fusionarse coa francesa Seita
1

A empresa .Tabacalera incumpríu os compromisos acadados diante do Congreso para
non pechar nengunha das
factorias nen desfacerse do
persoal a raiz da privatización. Pola contra, elaborou un
plano para clausurar oito factorias -entre elas a da Coruña- e prepararse para unha
fusión coa francesa Seita e
asi acadar o séptimo posto entre as tabaqueiras do mundo.

s

Mália que os benefícios de Tabacalera ascenderon o pasado ano
a 23.505 millóns de pesetas, a
compañia recén privatizada di
que lle sobran oito das suas catorce factorias e mil cen dos seus
oito mil seiscentos empregados.
O pasado ano compareceu ante o

factorias. Do
.mesmo xeito,
Alierta negaba
contactos para
unha fusión.
Poucos meses
tardou en incumprir a promesa e o trece
de Xullo deste
ano apresen- ·
taba un Plano
Industrial que
previa peches
de factorias .e
Os planos para pechar a factoria ~esa ~ocaron a mobili·· redución do
:zoción do seu cadro de persoal.
A.N.T. cadro de persoal através
Congreso o presidente de Tabade prexubilacións e baixas lncencalera, César Alierta, quen se - tivadas. Oeste xeito, para o secrecomprometeu, ante a iminente
tário xeral do sindicato de Alimenprivatización da compañia, a
tación e Tabacos da UGT da Comanter o cadro de persoal e as
ruña, Fernando Vázquez, a

Solidariedade do revés
O Consello Económico e Social vén de denunciar o que considera
como unha "perversión": o de financiar con cotas do 'desemprego
as bonificacións ás empresas. Esa sorte de "inversión da solidarie,
dade" materializa,se nos últimos anos, prirneiro na redución das
aportacións públicas e, segundo, modificando o princípio de que as
cotizacións por desemprego se destinen unicamente á protección
dos desempregados.
Isa, que alguns xa cualifican como "apropriación indebida", lexiti,
mouse este ano modificando a Lei da Seguridade Social engadindo á
acción protectora por desernprego aquelas outras medidas que "te,
ñan por obxecto o fomento do emprego estábel", que é o eufemismo
coque se quer dicer realmente "bonificacións ás empresas".
En cifras limpas de pó e palla, eso significa que no presuposto do
INEM para o ano 2000, calcúlanse os ingresos por cotización ao
desernprego en 1, 7 billóns de pesetas, rnentres que a previsión de
gasto,s en protección aos desempregados é de 1,3 billóns de pese,
tas. E dicer, 405 mil millóns de pesetas de excedente que, lonxe
de destinar e a mell rar a cobertura aos parados, irán a financiar
outras partidas tales como "políticas activas de emprego, redución
de cota e bonificacións ás empresas, entre outras, que se deberían
financiar con aportes públicos.
De todas as obsesións do "pensarnento único" o boicot aos sistemas
de protección ao desemprego é das rnáis persistentes. O paradoxo de
todo isto é que en norne da loita contra o fraude social, a erradica,
ción da desincentivación á pereza, do paro subsidiado, etc, acentuá,
ronse os recortes á protección social e agora úsanse esos fundos para
subsidiar ao ernpresariado.

...

O tema é máis sangrante tomando en canta que España ten a taxa
de paro máis alta da Unión Europea e que foi aquí donde os recortes
á protección por desemprego foron máis drásticos. Segundo cifras
sindicais, en relación ao ano 1993, o gasto en prestacións por desern,
prego reduciuse en máis de dous pontos do PIB. De tal xeito que se o
Estado español aportara ao INEM no ano 2000 unha cantidade equi,
valente en termos de PIB á de 1996 (prirndro ano da xestión do
PP), a contribución pública aos presupostos deste instituto teria que
ser de máis de 500 mil millóns de pesetas e non os 45 mil millóns
que aporta. Trat:f,se dun mínimo histórico: O Estado español mar:x:i,
na,se espectacularmente da financiación tanto da protección ao de,
.sernprego, contributivo e asistencial, corno das políticas activas .
O caso é que os últimos seis anos da história da protección ao de,
sernprego, caracterízanse polo recorte, a drástica diminución das
aportacións do Estado, a inversión do signo da solidariedade e a uti,
lización do aforro en· desemprego para financiar políticas que nor,
rnalmente se sufragan con impostas.
·
Nesa teirna andan tanto os do PSOE como os do PP. Foi no último
periodo de govemo de González cando se aplicaron forres recortes
na protección por desernprego coas contrarreformas do 93 e 94. O
PP segueu o carniño marcado polo PSOE e lle puxo a sua marca de
. fábrica: utilizar fundos do desernprego para bonificar ás empresas.•

coincidéncia entre o lf>land> lndusnefíCios atípicos cos que pr~visi
trial .e a fusión, negados iambos
belrhente afrontar novas estratépor Alierta, confirma a sospeita de
xias, xa fusionada con Seita, o
que un .conducia a outro que a
Plano de Ordenáción Urbana
Municipal da Coruña supón undiminución no número de\empregados e factorla.s era .unh¡¡t candi- · ha blindaxe, xa '. que non só califica parcela C9mO solo indusción para a fus~ón . .
trial, senón quelademais lle-asigna a actividade!de elaboración e
Por outra banda, o Plan~ lndusfabricación .de cigarrillos. Asi, o
· trial que contempla o peche da
factoria coruñesa e a prexubilapeche _da facto:ria coruñesa, de
levarse a cabo,¡.non teria toda a
ción ou translado dos seus 224
traballadores, ten engadido un
utilidade que q~ixera Tabacalera
e permitiria aos 'traballadores foraspecto especulativo, por canto
zar un acorde que pernii.ta a
os 31.688 metros cadrados do
SOiar onde está a fábrica ten Un
continuidade desas instalacións
valor de 22.000 millóns de pesee a conservación do mesmo nútas, case a mesma cantidade que
mero de postos de traballo, indeos ben,efí cios obtidos por Taba- · pendentemente de que se vaian
calera no pasado exercício fiscal.
xubilando os operários, porque
para Fernando Vázquez, da
Pero se a operación urbanística
UGT, "o obxectivo é a conservapermitiria a Tabacalera obter be-~ ción do emprego". •
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O IV Concerto dos Mariñeiros
do Morrazo leva este ano como lema "Adiante coa loita
mariñeira" e celébrase o
Sábado 16 a partir das dez no
Pavillón de Romarigo de C~n
gas. A organización, que corre
a cargo da Asemblea de Mariñeiros en Loita, preparou un
programa musical que inclue
as actuacións de Chouteira,
Os Diplomáticos de Montea/to,
Susana Seivane e os cubanos
Maria Vinen e o grupo
Malaika. Pero, ademais interveñen neste festival solidária
Antón Reixa, Uxia, Quico Cadaval e Roberto Vidal Bolaño.
A entrada custa mil pesetas. •

Gandhara
Na empresa de xardineria

Gandhara, da Coruña, están,
pendentes do que decida a.

O despido é denunciado na
inspección de traballo, da
que están pendentes. Sinalan que, se a inspección de
traballo non resolve que se
trata dun despido irregular,
na CIG están dispostos a denunciar no xulgado polo que
consideran u~ha acción da
empr:esa conrra a liberdade
sindical. "O traballador despedido tiña un contrato por
obra e servizos. Alegan que
· ten rematado pero o cerro é
que non é así e que levaba
anos contratado por ·oandha- ra'', comentan.

Gandhara, que oferece os
seus servizos de xardineria a
outras empresas, inco.rre
neutras legalidades como incumprír o convénio colectivo en canto a horas extras e
vacacións. Ademais na Cf"ntral sindical denúncian que
policías locais da Coruña e
persoas xubiladas · están traballando e cobrando "en negro" en labores de xardineria. "Dá que sospeitar que un.
· dos maiores accionsitas da
devandita empresa sexa o
xefe de xardineria do concello, e outro dos accionistas,
un alto cargo d a empresa
Repsol e que sexa Gandhara a
que leva o mantenimento de
xardineira en Repsol Butano",
sinalan n a CIG. A central
reclam a do co ncello· e da
empresa Repsol que "tomen
as oportunas medidas para
que todo este tipo de infracci óns sexan erradica-d as".•

1

Festival en solidariedade
cos mariñeiros
do Morrazo

Despido
de un
representante
sindical
.na empresa

inspección de T raballo sobre
o despido a un empregado.
Este traballador, que levaba
roáis de tres anos na empre-'
sa, foi despedido tras anund ar que se ia apresentar como candidato da CIG ás
eleidóns sindicais. "Primeiro
houbo un preaviso de UGT
para constituir a mesa das
eleició ns. A primeira vez
non puido ser. Cando· se intentou a segunda, atopamos
·que, ao non estaren abrigados por leí, anúncian que os
traballadores non queren
eleicións sindicais por presión da dirección. Ao naso
candidato despídeno alegando que xa rematara o seu
contrato no centro de traballo", explica Lo is Soto, da
central nacionalista.

-

As tendas.virtuais fascistas retratan ao máis resexo da ultradireita

Bandeiras franqÜistas e do PP
á venda na internet
Sérverise por correo no domicílio do comprador.

-0- H. VIXANDE

A internet está a resultar acubillo perfeito para todo tipo
Outros artigos adquidbeis son
posicións políticas e como
carteiras, cintos, escarapelas, renon a- ultradireita non é unha
lóxios, escudos de parede, banexcepci.ón. Na banda do fasdexas e medallas, barallas, billecismo, a rede acolle a todo tites e DNI, estes últimos coas efípo de organizacións, pero
xies de Franco, José Antonio, o
son as tendas virtuais de maxeneral da Lexión Millán Astrai e
terial ultra as que mellor reo golpista Antonio Tejero.
tratan aos fideis a estas tenComércio electrónico
dén ci as, xa que demandan
produtos do máis reseso. Un
O comércio electrónico tamén
exemplo é unha tenda cun
atopa neste tipo de páxinas un
núm!ro de teléfono de Ciudad Real, onde as bandeiras da · lugar privilexiado. Nas mesmas é
habitual adquirir os produtos emfalanxe conviven coas do PP.
Nas páxinas "nacionais", sobrancean as cores encarnadas e amare las combinadas a listas. As
bandeiras ·son o principal recia. mo, ainda que tamén hai cartac~s
con motivos alusivos ao franguismo. Igualmente é posíbe·1 atapar
_ esculturas e bustos·da guarda Civil e dos persoeiros do réxime anterior ou tirantes coa bandeira de
España, como os que gastaba de
empregar Manuel Fraga.
Nun re.p-aso pala ·sección de
bandeiras desta tenda virtual en
concreto -que figura como un
bazar-, "é posíbel toparse cun
variadp catálogo de enseñas ultras: bandeira española con escudQ preconstitupional, con escudo constitucional, bandeira
da falanxe e bandeira de España coa efíxie de Franco ou coa
de José Antonio. E para coroar
. esa páxina do catálogo, un ha
bandeira do PP. Agora ben, todas elas "bordadas en ouro,
confeccionadas a man, que poderán adornar calquer lugar da
sua casa", ademais de ir _acompañadas de mastro de madeira
de nogueira e só ao prezo de
cinco mil pesetas a unidade.
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pregando unha tarxeta de creta,
dando só os dados da mesma e
enviando a arde electronicamente. Ao parecer, os coll)pradores
non amasan o seu temor a que o
seu número de tarxeta caia nas
mans de desaprensivos que podan empregar unha información
substraída da rede para valeirar
as suas cantas correntes. En
consecuéncia, na citaoa tenda

de Ciudad Real, as .tarxetas Visa, ·
6000, MasterCard e 48 están
disponíbeis para a clientela. En xeral, as páxinas web da ultradireita virtual apresentan unha
face máis amábel que as das tendas. As primeiras empregan discursos politices de perfil máis
suave para non asustar a quen
se acheguen a elas. Algunhas organizacións, como Falanxe Española, mesmo aterecen ligazóns
con páxinas que nada teñen que
ver con elas e que mesmo están
no polo aposto do espectro político. De feíto, até recentemente, a
maioria das páxinas fascistas
-tanto de organizacións como de
tendas virtuais- ·e stabelecian ligazóns entre elas, pero os ven cellamentos. virtuais foron suprimidos para evitar dar a sensación
dunha escesiva organización e
eludir as implicacións máis extremistas que sobretodo traen con sigo as tendas ou organizacións
de carácter sociopolíticas como
as dos skinheads. •

Castro Santos debuta
con vitória no Tenerife
O pontevedrés Femando
Castro Santos estreouse como adestrador do Tenerife
cunha vitória a domicílio ante o Elxe (1-3). Castro Santos
chegou á equipa insular para
substituir ao ex futbolista leonés Felipe Miñámbres. O
técnico levaba médio ano
inactivo logo de ser cesado
no Sevilla. Santos é un dos
preparadores con máis currículo do noso país. Logo de
ter adestrado ao Lalin e ao
Pontevedra, entre outros, fíxose cargo do Compostela,
ao que levou da z.i B á 1!! División. Máis tarde foi o adestrador do Celta e do Spórting
Braga.+

Suprimen OSemanal
naTVG
A dirección da TVG ven de
suprimir o espazo O Semanal,
o único programa de reportaxes en profundidade da canle
autonomica, que se emitia os
Sábados. Fontes da redacción
consideran esta medida como
un novo pasa atrás na liberdade de información na TVG. O
persoal que realizaba O
Semanal pasa ao espazo Galiza directo. Mantense o
· programa Reporteiros, ainda
que neste caso os reportaxes
emitidos son, na sua maioria,
de produción allea. •

Celebran na Coruña
o Dia contra McDonald's
Un grupo de vié::iños da Coruña
apúntase a<;> Dia Internacional
Anti-McDonafd's, que se ven
celebrando nos últimos catorce
anos en diferente cidades do
mundo o 16 de Outubro: Os
pioneiros desta iniciativa foron
os membros do grupo London
Greenpeace, que mantiveron
un pleito contra a
multinacional. Na Coruña, a
concentración comeza a partir
das seis da tarde na rua Real.
Música, disfraces e unha mesa
informativa sobre "os 44 anos
de comida lixo e a ~xplotación
salvaxe dos animais, persoas
e o planeta".•
, 1.r ,_ '· ;_ r.
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As outras tres equipas galegas empezan con diferente sorte
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O Ourense Fut&ol Sala pisa forte no retorno elite
-0- Cé:SAR LORENZO GIL

Logo de se desputaren sete
xornadas, unha equipa galega, o Ourense Futbol Sala, é
unha das tres escadras que
permanece invicta. Na clasificación só se ve superada polo Playas de Castelló e o Caja
Segovia, que contan os seus
partidos por triunfos. Os demais clubes galegas tentan
colocarse aos poucos nunha
posición cómoda. Mais polo
momento, só O Parrulo de Ferrol, que se mantén na metade
da táboa, parece asentado na
competición. O Fórum de
Pontevedra só gañou até
agora un encontro e o Cefire
de Burela é colista, cun ponto.
As claves do éxito do Ourense
son várias . Por unha banda, o
adestrador Xosé Martin conseguf u criar un plantel moi competitivo, no que se axuntan xogadores que coñecen moi ben a Liga
Nacional de Futbol Sala, como o
brasileiro Alexandre, con outros
que levan na equipa ourensá várias tempadas e saben á perfección adaptarse ás dificuldades,
xa que viviron un descenso e un
ascenso en menos de dous anos.
Pola outra, o futbol sala ourensán
está recollendo os froitos da sementeira que botou nesta última
década. Se na categoria masculina, o clube que preside Xosé
Luís Gómez está asombrando no
comezo da liga, non hai que esquecer que o Ourense de categoria feminina é o vixente campión
da Liga e da Copa. Parece claro
que nesta cidade o futbol sala está capitalizando moito interese,
aproveitando o momento baixo
do futbol, cun CD Ourense que
se víu incapaz de se consolidar
na 2ª División, e do baloncesto,
que ten no Clube Básquet Ourense a expresión máxima das lembranzas de glória pasada, pero
que actualmente non dá pasado
da mediocridade da Liga LEB.
Os bons resultados dos ourensanistas serven para exemplificar a superioridade galega -por

O Cefire Burela ainda non puntuou na tempada actual.

número de equipas- na División
de Honra e ratificar as promesas
adiantadas xa a pasada campaña coa entrada do Fórum Rias
Baixas de Pontevedra nos "playoff" polo título. Pero os obxectivos do Ourense ai1nda son ben
modestos. A estratéxia de Martin
é a de conseguir logros pouco a
pouco, procurando obter rapidamente a permanéncia para poder competir relaxadamente.
Xustamente ese estado de tranq uilidade é o que envexan os
demais clubes do país. O Parrulo lndunor de Ferrol mantense
entre os nove primeiros, con catre partidos gañados. A favor

dos ferroláns está o bon nível
demostrado nesta tempada lago
do moito sufrimento pasado o
ano anterior para salvarse. No
xogo do Parrulo constátase unha grande mellara, permanecendo invicto no seu próprio campo.
Pala parte baixa da táboa, o Fóru m e máis o Cefife de Burela
tentan mudar o seu rumbo e
abandonar as posicións máis perigosas. Os pontevedreses teñén
moitos problemas para manter as
vantaxes que acadan nas primeiras partes e ademais xa encaixou
38 goles. Pero, mália a difícil situación, o plantel segue tendo
confianza en mellorar os seus re-

sultados e pensan na segunda
volta como nun antídoto ás baixas
sufridas neste comezo de campionato, que deixaron en cadro o
bon conxunto do ano pasado.
O Cefire ainda non coñece a vitória nesta liga e a sua defensa _
é a máis goleada do campionato, con 39 tantos en contra. Os ·
burelaos están pagando caro o
seu debu na División de Honra.
Mais, contado, o Cefire é o élu- ·
be que ~en menos que perder,
polo que, asi como consigan un
ritmo axeitado de competición,
poden complicarlles a vida a outros clubes que estean presionados polos resultados.•

Moitas novidades nunhas festas que reivindicaron, sen misas, aRosalia eaXoán Montes

E populares foron as celebracións, ainda se cabe máis que
en anteriores anos. Segundo lgnácio Rodríguez Eguíbar, concelleiro de Cultura, as festas patronais contaron desta vez con
moitos aspectos novidosos. "Un
deles, a participación das sociedades máis vivas da cidade, esta é unha das grandes diferéncias ces San Froilán anteriores",
comenta o concelleiro. Foron as
asociacións as que ·organizaron
a feira medieval, unha das actividades con máis afluéncia de
·público, no adro da catedral. Pero, sen dúbida, foi a muralla o
centro da festa. "Nunca o San
Froilán convertera a muralla na
protagonista. Desta vez, foi a
principal atracción, funcionou
como o pátio dun teatro desde o
que se podía ollar a cidade en
festas. Cada dia abrimos unha

porta dándolle protagonismo á
história deste monumentó", explica Rodríguez Eguíbar.
A música non só tivo relieve palas actuacións programadas todas as noites e polos grupos de
rua que invadían a cidade, senón que o San Froilán homenaxeou a Xoán Montes no centenário da sua marte. O criador de
Negra Sombra ten desde o dia 5
un monolito na praza de San
Domingos. "Todas as bandas
que participaban na festa incJuian no seu repertório unha
peza de Montes", explica Rodríguez Eguíbar.
Máis navidades, non houbo misa para Rosalia de Castro, como era habitual ca governo local
do PP. O Domingo das Mozas,
o 1O de Outubro, non quedou só

PONTEAREAS
Do 27 de Setembro ao 15 de Outubro
Auditoiro Reveriano Soutullo

VIVEIRO
Do ·6 ao 20 de Outubro
Sala de Exposicións Caixa Galicia

VILAGARCÍA DE AROUSA
Do 20 de Outubro ao 6 de Novembro
Casa da Cultura

.MONFORTE DE LEMOS
Do 27 de Outubro ao 11 de Novembro

OSan Froilán, visto desde a muralla
Houbo moitas navidades este
ano no San Froilán de Lugo, cuxas festas despedíronse a fin de
semana do 12 de Outubro. A
nova equipa de governo xa foi a
encarregada de programar as
actividades dunha das festas
máis populares do país. A muralla converteuse nun grande pátio
desde onde divisar a marea de
actos que se celebraron este
ano. Foi o presidente da Real
Académia Galega, Francisco
Fernández del Riego o encarregado de inaugurar unhas festas
coa 'leitura do pregón, baseado
na defensa da língua como o
patrimoónio máis valioso, conservado palas xentes do mar e
do agro ao longo dos anos. "Hai
unha Galiza nova na que moitos
fillos daquela minoria comezan
a sentirse solidários da Galiza
popular", dixo.

LUGARES E DÍAS
DE EXPOSICIÓN

Edificio Multiusos

RIBEIRA

nunha oferenda floral, senón
Do 27 de Outubro ao 1Ode Novembro
que se converteu nun acto que
Auditorio
reivindicou a Rosalia de Castro
como "a primeira feminista do LALÍN
país". A deputada Pilar Garcia
Negro descrebeu á escritora,
Do 10 ao 26 de Novembro
nun acto moi concorrido, como
Auditorio Municipal
insumisa e como "unha tilla da
ilustración galega conectada
NARÓN
coa defensa do pavo".
Do 12 ao 26 de Novembro
Sobre a auséncia de representantes da Deputación e da consellaria de Cultura durante a leitura do pregón, lgnácio Rodríguez Eguíbar non ten nengunha
explicación. "Estaban convidados como todos os anos, pero
non sei a razón pola cal non estiveron presentes", sinala restándolle importáncia. Quen asistíu en pleno á leitura de Francisco Fernández del Riego foi o PP
local, agora na oposición.•

Todos os que visiten a exposición
recibirán un libro de agasallo

.
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Aúnica proposta.clara de·todas as formacións·éq~e;non_ van pactar co PP

Aindef~nidón á ·co11~u!~ta dO ~indecisos cataláns
~A. EIRÉ
1

" indefinición á hora de abordar os posíbeis pactos poste!.eitorais está a ser ~principal
arma dunha campa a na que
os partidos, gastan . úcias d~
nlillóns en sondear os eleitorés. Segundo o CIS 37% do
eieitorado está aind indeciso
eJa maioria, non sabe se votar
a : Pujol ou a Maragall. Este
dado levou a que CiU definise un elo da sua estratéxia:
des~rtar calquer pacto co PP.
Segundo ps 1dados internq$ que
manexa oj P$C, Maragall non lle
vai gañar¡a Pujol. Todo o máis
apostan ppr un "empate técnico"
entre ambps partidos. Nen o 40%
dos indecisos· que apostarian por
uri ou . outfo partido. Nen. o outro
20%, sobr~ todo emigrantes, que
non teñe~ pensado votar, serán
capaces de situar a Maragall como gañadpr segundo os próprios
. sondeos d~moscópicos.

Os votos dos partidos
asinantes do Acordo de
Lizarra serviron para o
parlamento basco
demandar novamente o
achegamento dos presos da
ETA aos _seus lugares de
orixe, asi como a liberación
dos que xa cumpriron as
tres cuaf1as partes da
condena i-como suced~ cos
presos s6ciais- e para
impedir que os traslad s se
realicen ~n base a razqns
de oport4nidade política.
Até o mo)llento só 105 .dos
405 pres9s da organización
imdependentista foron
achegad~s ás imediacións
de Euskadi. O obxectivo da
declaracipn parlamentária é
garantir gs direitos dos .
presos m;entres non soti '
excarcerádos, despois unha
solución poi ítica ao
conflito. +

,

Manter a alcaldia popular
de León c~talle ao Estado
230.000 millóns

as~iran

l Ao que
no PSC, e nos comités de ~poio a Maragall, é a
conseguir unha igualdade de escanos qu~obrigase a Jordi Pujol
a dimitir c mo candidato do seu
partido a
sident. Seria daquela
cando se risen múltiples posibilidades qu nengun partido pretende aclar¡ar ante o eleitorado.

..

1

~atalunya. pr1 mer

f

d

De darse "empate técnico", : Maragall pod~ia convidar a CiU ~ un
Góverno e concentración; nacional no q e el seria o Presi~ent.
Aceitaria P ~ol? Pero tamén, $lnto
nacionalist s como socialistas teñe:n a po ibilidade de apoi~rse
nos máis de unha dúcia de deputados que Gan a conseguir os republicanos!. de ERC, pero Carod
Revira aposta por un Governo de
concentraeión nacional no que
estean Ciu¡ PSC e ERC.

O parlamento basco
demanda·o achegamento
- ..dos presos

1

A obviedade da campaña revélase en que CiU repete un slogan usado palo PSOE en Andalucía.

tíguos votantes do PSUC poden
. engrosar a sua nómina de votantes e a eles van dirixidas moitas
·das mensaxes de esquerda. Carod tamén está lanzando mensaxes claras, desde o independentismo, aos cidadáns procedentes
de fóra de Catalunya para que,
pérdendo o medo ao catalanisr;no, aposten por eles como a au-:~éntica opción de esquerdas.

Pero esta fórmula de Rovira
(cUnha campaña moi semellante
á do BNG) !é moi improbábel, polo que tampouco quer desvelar
cal opción · escolleria, p~etende
agardar a despois do 18. Se Pujol e fl),laragall coa sua_indefinición, don propostas case semellantes.'. con atitudes idénticas, represenJand9 aos mesmos intere·o PP, apestado
ses económicos e familiares, se
desputan ó mesmo eleitorado,
!;se: papel decisivo, de chave no
Carod :trat~ de pescar nun segmento po e~eitorado de CiU; máis : fµtu~o Governo catalán, é o que
pret ndia o PP.' Nesa dirección
naeion~list~ o máis xoven, o mevai . eslógan eleitoral: "Decisius
nos "pragmático". Pero tamén
per Catalunya", e as suas menpretende facerse cos votos da
saxes. Ante esta insisténcia e a
esquer~a.
Sabe
ERC que osan¡
.

importante bolsa de indecisos,
Jordi Pujol tivo que aclarar rapidamente, tanto á sua militáncia
como ao resto do eleitorado,
que non vai haber pacto co PP,
relegando a esta formación "á
segunda fileira" en Catalunya.
Nas eleicións municipais, cando
non descartaron, desde un primeiro momento, un pacto po PP en
Barcelona se o necesitaban, CiU
perdeu 125.000 votos. Agora non
queren cometer o mesmo erro.
Pujol explicou que unha cousa era
pactar co PP en Madrid e moi outra facelo en Catalunya, porque
"ninguén olla claro que o PP poda
ter en Catalunya un peso importante". Carord tamén puxo un ha

condición: "non pactar con alguén
que teña algo que ver co PP" .
Ollase a este partido como o
"apestado" da política Qatalana.
As cousas non están tan claras
sobre un posíbel pacto entre
CiU e PSC. O cabeza de lista
de CiU por Tarragona, Joan Miquel Nadal, deixou entrever que
poderia ser unha saida, segundo os resultados. Pujol tamén o
negou, pero, semella, que por
estratéxia eleitoral. O que pretende o Honorabel é conseguir
uriha certa maioria a respeito de
Maragall e poder logo pactar co
PSC, co PP ou con ERC segundo lle interese, como veu facendo nesta última lexislatura. •

;unha 0ferta imposíbel de rexeitar
1

Faremos-l;le unh~ oferta que non poid arexeitar: a obsceniUade da Máfia ten a avantaxe de que no sbu discurso, nos seus códigos, non Hai zonas de sombra posíbeis, :todo
é perfeita~etne ~ídio e non hai marxe para a polis~mia, a !colleita vermella é a lexitima ao q1po de ~ tumo, o Don só ten: que
disparar primeir~ e ter acotio as costas: ben
cubertas.
Unha das ', caractbísticas máis salientábeis
dos tempos que cbrren é que o Mercado é o
todo, e ao Mercado acaen-lle moi ben as
regras dá Máfia. Eis a operación de Leen:

as vontades non sé se mercan, senón que
tdo se fai á luz do dia, coma quen tirotea a
alguen nunha praza pública. Fai-se unha
oferta imposíbel de ; rexeitar a carrego dos
·orzamentos públicos (douscentos mil millós de pesetas para 'e vitar unha .moción de
censura) e a privatización da Política gala
unhanova baza: está servido o retorno ao
feudalismo (o feudalismo enfeudado ao capital, obviamente) ~ o oder conspira contra a razón republicana (dexergada esta como a necesidade ir~1periosa da existéncia
da cousa pública, de!todos, non dos que sa. quean o Estado).
"
.

E, mentres, o presidente da Galiza chorímica
fotos e entrevistas co novo Chefe indiscutíbel
do clan. fotos e siléncio. Nengun compromiso
concreto_, só as imaxes propagandísticas do .
patriarca vencido cabo do señor feudal, todo
a deitar a sensación de que o Pai Fundador xa
non pinta nada e de que se lle pode despachar
cunha mestura de condescendéncia e ríspida
chularia, sen que ademais pase nada, a hierarquía, son-che as regras do xogo.
Ou mudamos as regras (e tamén aos xogadores) ou Galiza non ten futuro neste capitalismo mafioso de casin,o) •
'
-

Un ac3do entre o PP üe
León ctualmente na
alcaldi - e a Unión do
Povo Leonés, UPL, para
esta foja renunciar a
- aprese tar unha moción
de cen ura
conxun amente co PSOE,
vai cos arlle ao Estado
230.000 millóns de
peseta en invest1mentos
público durante os dous
vindeir s anos.
Semell nte acordo, ao que
chegar n populares e
rexiona istas, xa foi
criticad polos rexedores
popula s de cidades de
Castela León, que
consid an que o acordo
vulnera os crítérios de
equida e e xustiza que
deben residir a
distribu ión dos
investl entos públicos.•

utubro, no
ia da Raza e na
e Festa Nacional
de Espa a, provocou unha
liorta ent e o Governo
autonóm co da cidade d~
~euta, c nt~olado polo Q1L,
e a Dele ación do Governo
central, ue foi a
organiza ora dos actos e
que excl íu dos mesmosªº
Governo ocal. O partido !de
Jesús Gil reclamou unha¡
presenza que a Delegación
do Gover o non estima !
necesári desde o pontoi de
vista prot colário. Con e~ta
liorta, tan o o PP como oi
G1L mant ñen un pulso p~r
demonstr r cal das duas ¡'
forzas é áis "patriótica" e
poñen ao descuberto de !
novo a si uación de encláve
cqlonial n que están
1
inxeridas s cidades
;
norteafric nas de Ceuta ~
Malilla.•
\
i
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Blair dá un paso atrás
en Irlanda do Norte e
releva a Mo Mowlam
Os unionistas foron os
primeiros en aplaudir o
relevo da ministra para
Irlanda do Norte, Mo
Mowlam, para substituila
por un amigo do próprio
primeiro ministro, Peter
Mandelson, que xa
estivera no Executivo pero
que tivera que abandonalo
precipitadamente despois
dun escándalo financeiro.
Os receos unionistas
frente a Mo Mowlam
debíanse ao seu empeño
en acadar unha solución
ao problema de Irlanda do
Norte, empeño que os
chamados lealistas
atribuian á unha suposta
queréncia republicana. A
substitución da ministra
supón un revés para a
pacificación.•

A.N .T.

Aabstención superou o33 por cento, acifra máis alta da democrácia

Os socialistas deben contar coa CDU e
o Bloco de Esquercla para governar Portugal
*

;'

CÉSAR LORENZO GIL

Os partidos da esquerda do
Partido Socialista, a Coligarrao Democrática Unitária
(CDU), controlada polos comunistas, e o Bloco de Esquerda, a grande revelación
destes comícios, van ser finalmente as chaves da governabilidade en Portugal, grácias ao avance eleitoral que
experimentaron. As enquisas
dábanlles a maioria absoluta
aos socialistas de António
Guterres e non se esperaba
que se flxesen necesários os
pactos logo do feche dos coléxios eleitorais. Guterres foi
o candidato máis votado,
mals a maloria absoluta escapóuselle por tres deputados.
A maioria simple que repite o
Partido Socialista (PS) cría un
panorama aberto no que o diálogo entre todas as forzas vai ser
imprescíndíbel para coñecer o futuro do país. Dos 230 escanos
que ten o Congreso de Sao Bento, en Lisboa, 113 serán ocupados polo PS, 83 polos libarais do
Partido Social Demócrata (PSD),
17 polos comunistas, 15 polos
democristiáns do Partido Popular
(PP) e 2 polo Bloca de Esquerda, que se estrea no Parlamento.
O partido máis prexudicado foi o
PSD, que perdeu 5 deputados e
non foi quen de rendibilizar os problemas de Guterres á fronte do
governo, como os seus fracasos
nos referendos para a rexionalización de Portugal e máis para a
ampliación do aborto legal. O partido que govemou Portugal durante 1O anos, baixo o liderato de
Aníval Cavaco Silva, pasa polo
seu piar momento ainda que o
seu actual dirixente, Carlos Dura.o,
aclarase que non vai haber cámbios na ..cúpula
da •formación,
xa
¡
,
. .•••

que "a maioria simple de Guterres
é o prólogo á maioria absoluta do
PSD no 2003", afirmou.
Pola contra, a esquerda foi a máis
beneficiada. Os comunistas sumaron tres deputados máis que
no 95 e unha nova forza, escindida da doutrina de Carlos ·carvalhas, o Bloco de Esquerda, liderado por Francisco Lou9a, irrompe
con dous novas escanos. Para
Carvalhas, o aumento de votos
da CDU é a recompensa ao seu
labor de contrapeso no Parlamento diante das políticas libarais de
Guterres que van poder continuar
nestes próximos catro anos. Para
Lou~. o Bloca vai permitir que se
escoiten en Sao Bento as reclamacións sociais máis ousadas, ao
tempo que van mudar os comportamentos políticos dos partidos
portugueses. Como demandas
esenciais, o Bloco vai apresentar
no Parlamento o pedimento de
despenalización do consumo de
drogas e do aborto, a exixéncia
da redución do IVE e medidas fiscais que graven máis ás clases
altas. Ademais, os pastos de deputados rotarán entre várias persoas durante a lexislatura, co fin
de que toda a formación estea en
contacto con Sao Bento.

O dilema de Guterres
No médio ficou o PS, que só
obtivo un deputado máis que no
~5, cando comezou a governar.
E por iso que a atmosfera que
respira António Guterres e os
demais líderes socialistas está
enrarecida. A maioria absoluta
que tanto precisaban para desvincular a sua política da CDU,
que aprobou 20 propostas de
lei grácias ao PS e que votou a
favor doutras 20 que xurd~ran
do Governo, con todo o protagonismo que iso supón e que,
ao final, valeulles o recoñeci-

mento social en forma de votos.
En princípio, Guterres govemará
segundo a fórmula destes últimos
catro anos, procurando o apoio
da esquerda para salvar as cuestións máis importantes. Pero este
sistema non convence a todos os
dirixentes socialistas. Pala ala dire ita, Jorge Coelho, o número
dous do partido, e o'utros destacados piden unha alianza co PP de
Paulo Portas para impedir que sexan os comunistas os que se benefícien da xestión do PS. Esta
tese quer achegar ao socialismo
portugués á Terceira Via de Tony
Blair e· permitir prácticas neoliberais que os comuriistas lles negaran até agora. A esquerda, os
responsábeis socialistas do Porto
de Femando Gomes pediron un
achegamento en profundidade
aos comunistas para lograr formar un govemo á francesa onde
teñan cabida todas as opcións de
esquerdas. Outro dos defensores
desta idea é Manuel Alegre, a voz
máis esquerdista da cúpula socialista. Segundo el, "os socialistas
debemos recuperar a mensaxe
que lanzamos nos piares tempos
do cavaquismo, cando diciamos
que para lograr o govemo habia
que unirse aos comunistas".
Unha das opcións de govemabilidade máis extravagantes foi a
que ofereceu o líder do PSD en
Madeira, Joao Jardim, un dos
persoeiros máis inclasificábeis da
política lusa, que governa a illa
totalmente á marxe da dirección
do seu partido e que é famoso
palas suas polémicas decisións
en matérias como urbanismo.
Jardim fíxolle unha oferta simple
a Guterres: pór os tres deputados
liberais escolleitos en Madeira á
disposición do PS a cámbio do
pagamento da débeda que ten
contraída o Estado coa illa. Os
socialistas madeirenses xa saíron

ao paso do oferecemento de Jardim, cualificándoo de "nova xogada dun caloteiro que só pensa en
si mesmo, por riba de ideoloxias
e programas".

Apatia e
cámbio sociolóxico
A pesar de todas as loitas que
se van producir nos próximos
dias, hai un dato que preocupa a
toda a clase política unanimemente. A abstención superou
o teito de 1995 e situouse por riba do 33 por cento (máis de 3
millóns de votantes). Asimesmo,
a apatía detectada parece medrar como un cancro dun xeito
irreversíbel que pon en tea de
xuízo o sistema portugués. A
campaña eleitoral descafeinouse
por mor da crise de Timor Leste
e do falecemento da cantante
Amália Rodrigues e todos os dirixentes coinciden na necesidade de que os políticos se acheguen máis ás demandas sociais
para coñecer que causas lles
importan na sua vida cotiá.
Ao mesmo tempo, as tendéncias
de voto sufriron cámbios fundos.
Áreas tradicionalmente socialdemócratas, con nivel de vida relativamente alto e servizos públicos suficientes, coma Braga, Sintra ou Setúbal, castigaron a Guterres, dando o seu apoio ao Bloco, que obtivo mellares resultados nestas áreas, entre votantes
novas e con estudos de grao
médio ou superior, que dentro
das cidades tradicionalmente comunistas, como Guimaraes,
Grandola ou Vila Franca de Xira.
Ademais, o Bloca superou á
CDU en sete concellos -seis deles nos Alfares- e case que empatou cos comunistas en moitos
dos seus feudos, chamando a
atención sobre a vixéncia do discurso de Carvalhas e do PCP. •

Os comunistas gañan ·
en Berlin Leste
Mentres o SPD, Partido
Socialdemócrata de Gerald
Shroeder, colleita derrota
tras derrota nas eleicións
aos landers, ou estados
federais, os comunistas do
Pa~o do Socialismo
Democrático, PDS,
obteñen a cada mellares
resultados. Por exemplo,
en Berlín Leste o PDS
acadou o 40% dos votos
-resultando gañador no
bairro. En toda a cidade
estado de Berlín, a
porcentaxe obtida polos
comunistas foi do 18%. O
resultado final na cidade
deu a vitória aos
democristiás do CDU, que
tiveron o 40% dos
sufráxios. Este partido
governará apoiado polos
socialdemócratas do PSD,
quen só conquieriron o
22,6% dos votos. O PDS é
a terceira forza local, co
18% dos sufráxios. •

Recrodécese
a actividade annada
en Córcega
A ·insisténcia do Governo
trances por botar man de
solucións policiais para
solucionar o conflito en ..
Córcega é maior que as
tímidas ofertas de
ampliación de autonomia e
suscita suspicácias por ·
parte da Frente de
Libertazón Nacional. O
pasado Xoves sete de
Outubro duas bombas
colocadas polos
nacionalistas estalaron
cando a visita da ministra
de Xustiza, que se
apresentou na illa coa
intención de reforzar a sua
colaboración cos xuices
antiterroristas. Por outra
banda, a oferta formulada
recentemente por Lionel
Jospin para ampliar
lixeiramente a autonomia,
é un regalo envelenado
porque abriga á fin da
violéncia pero non supón
un incremento do
autogoverno. •

[
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Ao ditador chileno·comezan achoverlle as demandas

Pinochet seguirá preso
na sua gaiola de ouro

PROGRAMACIÓN CULTURAL OUTUBR0 .. 99

PAZO DA CULTURA
Rúa Alexandre Bóveda. s/n. A Xunquelra

SALON DE

AUDITORIO

Acros

., 1
lIATRO PAllA CATJVOS

MÚSICA

*X.C.

CLÁSICA

Cando Augusto Pinochet, remedando a Franco, quixo
atar ben atado o seu fu_turo
autonomeándose senador vitalício, nen por un momento
pensou que teria que pasar
polo opróbio de verse p ~oce
sa~o e condenado por toda a
opli nión pública mundial. O
pa~
' o adiante na extradición a
Es aña d~do polo xuiz Rona d Bartle e a declaración
ob igada ;a un xuiz chileno
por atrocidades do seu gover., , no, tan pensar nunha longa
tempada de tormento xudicial.

"Real Flhannonía de Ga.llda."
Patrocina Caixa Pontevedra.
Venres, 1 de Outubro, 21 .00 h.
Prezo: 500 pta.
JAZZ

"Trljaz.z"
Jazz e Flamenco fusión con J~
Pardo, frands Posé e José
Vázquez. Promove Pazo da Cultura
de Pontevedra. Venres, 8 de
1
outubro, 21.00 h. Prez.o. 800 pt4.
ÚNICA (M(XJCO)

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

O proceso· é o castigo. Esta máxima cúmprese con exactitude
con Augusto Pinochet. Nen a
sua campaña de imaxe para dar
mágoa, nen a mobilización masiva da dereita chilena, recriando grupos de ultradireita como
Patria y Libertad, tan albiscar ao
vedraio ditador esperanzas dun
regreso pronto ao seu país, onde finalmente tamén o agarda
unha ronda xudicial.

De Ronald Bartle ninguén esperaba tanta dureza. Lembrábase a
sua .simpatla por Margaret Thatcher, e sobretodo o seu pasado
como xuiz dos Catro de Guilford,
o caso de torturas e condena de
inocentes que se revisou na película No nome do pai de Jim Sheridan. Daquela Bartle atendeu as
peticións policiais de considerar
simples presión policial o que un
observador entendeu. como clara
tortura. Desta volta trasacordou e
fíxoo a tempo.
A defensa de Pinochet confiou
toda a sua estratéxia a lembrar
·eses precedentes profisionais
de Bartle, e fixo comparanzas
entre o sucedido en Chile con
· Pinochet e a represión británica
contra os irlandeses nos anos
70 e 80 .. Pero Bartle, coa opinión mundial pendente del, ,preferiu o rigorismo da definibión
prévia da Cámara dos Lor~s (o
supremo tribunal británicp) e
considerou moi vinculada é!i sua
qecisión ao pronunciamentq daela instáncia.
.

i

gora é Jack Straw, o Ministro
o Interior de Blair, o que terá
ue decidir, unha vez que se relvan os presumíbeis recursos
dun Pinochet, que non se atrev~u a dar a cara na leitura da
senténcia, amparándose nun ditame médico. O proceso, daquela, demoraria entre seis me·Ses e Un ano e médio.

"Araucana". Compafiía Teatro
tradidonal de muñecos de Chile,
Mércores. 6 de outubro, '1 2.00 h.
"Blg flve (Onco grandes)" .
Compañía Teatro de Marignara
(Italia) , Xoves, 7 de outubro,
12.00 h.
"Pedro e o lobo". Compañía
Etcétera (Granada) , Venres, 8 de
outubro, t 2.00 h.

"Un conto vello volto a contar".
Compañfa Proyecto Cascanueces
(Cuba), Luns, 11 de outubro,
12.00 h.

FOLCWSKADI

"Kepa Junquera"
Promove Pazo da Cultura db
Pontevedra. Mércores, 27 de
outubro, 21 h. Prezo: 1.000 pta.
RllC GA1JO.O.

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

"Manoladas". Compañía Trompicallo (Galiáa), Mércores, 13 de
Outubro, 12,00 h. "Cbulmpde,
cbámpate". Compañía Spaguetti
(Galiáa), Xoves, 14 de outubro,
12.00 h.

SALA

DE

ExPoslaoNs

AUE..fOTO(aAJlA

TEATRO

Ronald Bartle, o xuiz conservador británico que tomou a penúltima decisión favorábel' á extradición, sorprendeu pola dureza da sua senténcia, ditada con
relativa rapidez: ha lugar á extradición e ademais deben contemP-.larseJodos os delitos polos
- /-- que se solicita e mesmo estu,,.,...
dar se, seguindo as convencións internacionais sobre tortura, a desparición de persoas
pode considerarse como delito
de tortura continuada sobre os
seus'Téimiliares.

Dirixido a centros escolares.
Prezo Zoo pta. sesión
"festival Internacional de
Trteres de Pontevedra"

"A Vlnpnz.a de Ven>nka". Pers-

DllAMA

"Mlsery" de Stephen King. Dmxida por Rlcard Reguant, con Beatriz Carvajal e Ramón Langa. Patrocina Caixa Pontevedra. Venres,
15 de outubro 21.00 h. Prezo:

500pta

pectivas da Fotografia Contemporánea de Man Raya MaUhew Barney. /WostJa da Lambert Att Co/Jection de Zwich. Promove Pazo da
Cultura de Pontevedra 4 de outubro ao 20 de novernbro . De martes a sábado de t 1.00 a 14.00 h. e
de 17.00 a 21.00 h.

TEATRO PRINCIPAL
Rúa Charlno 6
CJNI.-IO&UM

DANZA • IOl.CLOU

Manifestantes anti·pinochetistas diante do xulgado de Londres.

Proceso en Chile
O governo chileno xa ten probado todos os métodos de presión
para conseguir deter o proceso.
Presionado polo lobby pinochetista, ao que hai que sumar ao
Exército, un Frei que aborda os
seus últimos meses de presidéncia, quer desatascar o proceso como sexa. Nen o boicot,
apoiado por Menem, ao Cúmio
Latinoamericano da Habana,
nen un intento de arbitraxe con
España que deixou a Aznar espido no meio do camiño, nen a
reclamación ante o Tribunal Internacional da Haia, necesariamente lenta, conseguiron regresar ao ditador ao seu país.
Preso nunha madeixa de intereses cruzados, Pinochet aparece
claramente como un ninguén na
actual política internacional, con
Estados Unidos e Europa disputándose mercados e nfluéncia
en Latinoamérica. A maiores, o
argumento de que a xustiza de
Chile ten condicións de xulgalo,
ábrese paso, pero non mellara a
posición nen de Frei nen de Pinochet, porque a reclamación
de extradición faise porque existe unha orde de busca e captura
internacional que necesariamente debía cumprirse.

Os argumentos a favor dunha
xustiza posíbel en Chile úsanse grácias ao incahsábel labor
das organizacións de dereitos
humanos. A secretária xeral do
PC de Chile, Gladys Marin, foi
a primeira en facer unha reclamación xudicial pola desaparición do seu home nos anos 70.
A sua inidativa foi tomada en
conta polo xuiz Guzmán, e
desde entón téñense sumado
outras 46 denúncias. A Corte
Suprema chilena ven de admitir a petición de declaración de
Pinochet feíta por Guzmán. Daquela, diplomática chilenos, en
funcións de auxílio o poder xudicial, terán que interrogar a
Pinochet na sua prisión-mansión londinese, nas próximas
semanas.
Ademais outro precedente fai
temer a Pinochet e família, que
a cousa pode ser o conto de
nunca acabar, visto que ltália
ven de solicitar a extradición a
Roma, do xeneral Contreras, ex
xefe da DINA (policia política de
Pinochet), xa preso en Chile pala morte de Letelier en Wasington. Desta volta Contreras é
acusado do atentado a tiros
contra o líder democristiano chileno exiliado ·en Roma, Bernardo Leighton. •

"festival folclórico de Música e
Balle de Gal.Ida". Promove
Agrupad6n Fo/dórica Celme.
Venres, 1 de outubro, 20.30 h.
Entrada gratuita ata
completar aforo.
llADO - llDf. ~

..Un home que se parecia a
Macbeth" Compañia Uvep Tea-

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

"Anatonúa dun hipocondriaco".
Compañía Ancora Producción.
Promove Pazo da Cultura e Pontevedra. Xoves 21 e venres 22 de
outubro, 20.30 h. Prezo: 600 pta.
llADO - OUDA5 IW>l5

"Coplas por la muerte".
Compañía Teatro Corsario·
(Valladolid). Promove Pazo da
Cultura de Pontevedra Xoves 14
e venres 15 de outubro,
20.30 h. Prezo: 600 pta.

"Programa Noltes Abert.s"
Promoven Concellerfas de
Cultura, Xuventude, Política
Soda/ e Plan Urban 11. Sábado,
30 de outubro, 21 .30 a 00.30 h.
llAlllOPMA CAll\OI

Dirlxldo a a!fltros escolares
Prezo 200 pta. sesión
"festival lntemado.W de
Trteres de Pontevedra"
"O pro con botas". Compaf\fa la
gotera de lazotea (Cádlz). Promove
Pazo da Cultura de Pontevedra
Sábado, 9 de outubro, 12 h.
"A do libro" Compal\fa Arte/lo
Teatro Alta Sea/a 1:5. Promoven
Conce/Iesfas de ú.Jltura, Educ.adón,
Xuventude e Plan Urban JI.
Mércores, t 3 de outubro, 12.00 h.
"Catro contos ck ChlnA".
Compañia C,achirulo (Galida).
Promove Pazo da Cultura de
Pontevedra. Sábado, 16 de outubro, 12.00 h.

SALA

DE E.xl'oslCIONS

C 1 NE
. LONCiAMl.TaAXl

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

IOl.CLOU.

"XV Aniversario Celme"
Promove Agrupadón Fo/dórica
Ce/me. Do luns 4 ao venres t 5
de outubro, 19.00 a 21.ÓO h.
,

CÓMIC

"Mortadelo !! Rlemón"
Promoven Conce/lelfas de Cultura,
Educad6n, Xuventude e Plan Urban JI. Do luns 18 de outubro ao
martes 9 de novembro. Visitas de
centros escolares: de 1O:~ a
t 3:00 h. Para tódolos
licos: de

py

19.00 a 21.00 h.

(
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Casteláo,.,· Carvalho Calero e
Guerra da Cal. Maria do Carmo ·
Henriques, Isaac Alonso Estraviz, António Gil, José Luís Fontenla, Elvira Souto, Monteiro
Santalha ... . sáo alguns dos no, mes de dirigentes reintegracion istas que dedicáram e dedicani a sua vida ·a mostrar, contra o vento e a ' maré, a razáo e
a necessidade da unidade lingüística galegoportuguesa. O
decoro obriga, portante, a reconhecer o labor das pessoas
que, desde sempre e sacrificando o interesse próprio, combateram a divisao e venda, na Galiza, da nossa língúa comun galegoportugu~sa . •

35 horas-,.
pese a quen pese
Ninguén negará (salvo os que
miran o mundo con ollas de
plusvalía) que a redución da xornada laboral é un obxectivo ·humanista. É e ten sido. Toda a vida. A redución do tempo de traballo revirte directamente en
tempo de descanso. Como o incremento do poder adquisitivo
de pensións e salários revirte na
mellara da calidade de vida. Son
factores radicalmente humanistas. Máis ainda para a currante
comun que sobrevive. O que pasa é que ambos (redución de
xornada e incremento de poder
adquisitivo de pensións e salários) repercuten de má maneira
na taxa de gañánc ia, quen
non é outra
cousa que forCrispa á
za dé traballo
non remune- patronal ouvir
rada . Suor
falar de redución
sustraido.

\

}ÓSÉ ANDRÉ PORTO

(EsTR.AoA)

A Carlos Príncipe
Príncipe, nom
vas herdar um
reino. Medraches cando ·
Soto ía ser alcalde de Vigo
e de dous males o menor,
erg u eches a
cresta. Depois
de teres passado pala Casa do Cancelho ti e os teus
amigos deixáchedes o cocho quente
para os da
grande e livre.
Seica te en tandes · bem
com eles.

de xomada ede

Cr ispa á pa suba salarial.
tronal que isto
se diga. Pero
é veríd ico .
Por isa lle pon
mal carpo ouvir falar de redución
de xornada e de suba salarial.
Por iso IU necesitou arremangarse para sacar adiante a campaña de recoll ida de sinaturas.
Custoulle un olla da cara sacar
adiante a campaña de ielepé para implantar por lei a xornada laboral máxima de 35 horas semanais sen redución salarial.
Pero ai está. Bastouse e sobrouse para sacala adiante en prazo
e forma. Recolleu 750.000 sinaturas en lugar das 500.000 precisas . Contra todos os pronósticos pesimistas incesantes durante a campaña de recollida.

se algo ten Galiza, que o ten,
nada lle foi concedido. Ela deu
o do de peito por todos cando
houbo que dalo, e non recebeu
a compensación máis mínima.
Pala contra: reconversión selvaxe do sector naval, perda de caPica en Flandes. Pesimismo deladoiros e cuota de pesca, cuorrotado. Só falta que o Parlamenta láctea, etcétera, etcétera. O
to concrete cando o asunto se
que non me explico é como ela,
debate. Que cadaquén se retrate . . con ser quen é, non canta canQue quede ben claro quen está
tadas co voto as coarenta duncoa taxa de gañáncia e quen por
ha vez. Algun dia farao. Xogo o
mellorar a calidade de vida e as
que queiran .
condicións de traballo do persoal
que pena e sobrevive . A maior
Volvo ao rego. Non se sabe o reparte traballando polo salário mísultado que vai ter o debate da ienimo interprofesional. Que está
lepé no Parlamento. Ou sábese . .
en 69.270 pesetas mensais e eslntúese alomenos. Pero o promote ano subíu un 1,8%.
tor non falou para o vento: as 35
horas deixaron de ser cousa de
Seguramente o debate parlaLuzbel. Pese a quen pese.+
mentar teña lugar de seguida.
Será a ocasión de que tomen noXESUS REDONDO A.BUIN
ta do que pase ali os 7,5 millóns
(SANTIAGO)
de pensionistas , cuxo importe
médio mensal que rperciben é de
74.000 pesetas ; o médio millón
que percebe 38.000 de média
mensual por pensión non contributiva; os máis de 2.000.000 de
parados censados que apenas
sacan para tabaco e a média EsSegundo informa La Voz de
paña salariada que subsiste.
Galicia (3-9-99), o preside rite
do Conselho da Cultura Galega,
Na Galiza as cifras son máis
Carlos Casares, "é partidário de
árduas ainda: a pensión n:iédia
buscar urna ortografía mais
está en 62.000 pesetas, 12.000 - sensata que permita aproximar
menos que a ·média estatal; hai
a literatura que se faz na Galiza
150 .000 famílias que carecen · e a que se faz o país vizinho",
de todo menos de fatigas, máis · quer dizér, em Portugal. O mesde 30.000 habitan cubiles. A
mo jornal (20-9-99) indica que
nazón de Breogán é a máis
"o eurodeputado· do BNG, Caembromada . Agora e · ?,ntes.
milo Nogueira, utiliza o idioma
Con Aznar e con Felipe. Se
portugues nas comiss6es e plepreterida estaba, preterida senos do Parlamento europeu".
gue. Nen a un nen a outro lle
Nogueira, que djz ."talar galega
debe máis que as fatigas.
· com acento de Fisterra, que é a
terra da minha mulher", receClaro que pior era co flebítico.
beu, após o debate acerca · de .
Te!ia naris. Pero o certo é que
Timor-L:este, os parabéns de

Reintegracionismo
.hoje

•

Os emigrantes
nom
entendemos
como um nado
em Galiza perde
aoportunidade
de ir fazendo
caminho cara a
vltó_
ria qlie nos
leva aum futuro

nosso. .

\

Mário Soares "pela sua pronúncia e bom dizer em portugµes".
Es senador na Espanha e mais
Também Maria José Queizán,
góstache o manexo do que se
feminista e escritora, se pronúnpode cozer num concelho. Ti
cia a favor do reintegracionismo
enténdelo assi, eles pensam
num artigo publicado no referidoutro jeito. Até onde a tua sando jornal (27-9-99). Propugnanta cor:np~nha?
do o abandono da grafia espanholista, assegura que "nunca é
Desperta! Nom é tempo de estarde. A língua galega náo se
molas. Eses nom som bons
pode manter nessa corda froucc:impanheiros de viage para ti,
xa, á vista está. Camilo Nogueisó pensam em Galiza e tu só es
ra optou pela vía da sobrevivenumha carga para eles, e por riba
cia". Que a nossa língua está,
nom lhes es simpático, tes ; rosna Galiza, a dangar na corda
tro de madrilenho de tanto viage
bamba há tempo que, para nós,
para a metrópole, que qu~res
reintegracionistas, resulta eviabarcalo tuda.
dente. Mesmo o acadéMelhor deixa o poleiro para oumico Franco
tro que. ten ha ao menos umha ..
G r a n d e
visom de · futuro e saiba amol-.
prop6e noutro Odecoro abriga, : darse ás. circunstancias, está~
artigo que pureconhecer
tora dos te.mpos, senom o:lha
· blica o jornal
para Compostela e agard~ . o
corunhes (28- labor das
que Jhe vai passar a.o Caudi;lho
9-99) o ac;he- pessoas que
· das Espanhas que ai~da q~epa.
gamento en·
tr~· a Gal iza e -· combateram a
Os esmagóns nom tenhem tutuPortugal. ."De- divisao evenda .. ro na Galiza que vai vir, tu es só
saparec1dos
'
um guizo do passado nesta anos homens na Galiza, da
. daina que nos lev~ ao cumpride Nós -opi- nossa língua
mento das arelas dos que dena- nunca
ram a sua vida pola Pátria ,que
mais h.ouve comun galega· .
nom conheces, e tela diante.
um movimen- portuguesa.
to amplo de
Emporisso, os emigrantes nom
irmandade de
entendemos como um nado em
duas culturas
·· Galiza coma ti perde -a oportuni- .
tao afins, qu_e
dade de disfrutar a glória de ir fapara muitos
zendo caminho ·cara a vitória sisáo só uma. Guerra da Cal polenciosa que nos leva a um futude- ser o grande aglutinante duro nosso. Umha aperta. Saüde:.+
ma nova ideia de comunidade
portugalega, como ele dizia". As
}OSÉ MANUEL LóPEZ lGREXAS
pessoas :e organizag6es que fa(MADRID)
zemos parte do . movimento
reintegracionista galego somos ,
com efeilto, herdeiras de toda
c;i.
urna tradigáo que, no século xx
tem como cumes a Gera9áo
Desde lago ... que rábia teño
Nós e a$ ndtáveis figuras de

a

o

Desde
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1 Agosto de 1975:
1
1 O ministro do
1 1nterior do governo
1
1 de Carlos Arias
1 Navarro visita As
1 Pontes. Na e'ntrada
1
1 da vita, un viciño
1 adiantouse á marte
1 de Franco e fixou no
1
1 muro da sua finca
1 un rótulo: Avenida
1
de Afonso
R_odríguez
Castelao. O ministro
arrabea coma un
pemento polo San
Martiño e manda ao
governador arrancar
esa pintada
separatista. Xaneiro
de 1990: aquil
ministro chega a .
1 . presidente da Xunta
1 e funda decon.tado
1
1 os Prémios
1 Cast~lao. Hai quen
1 defende a Fraga
1
1 polo honrado que
1 foi toda a sua
: vida.+
1·

•

1
:.

~ran

terro_
ristas,
1 . frqnquistas
fanáticos,
fundamentalistas,
desfasados. Nos 70
·tixeran en Madrid a
película Camada
Negra ,na que un
deles mataba a sua
rapaza nunha .
arroutada fascista.
Agora, YnestriHas
(parodiado naquela
••
1 tita)' vai gal ear á
I · campafia d~
1 Catalu~ya e
: fanáticos son os
1 que lle b~rran que
• l,

..... ' t

•

J

. . .i

1 se vaia. Calvo c~~e ·
.1

acerta: antes fac~a
.

·I
11 que rota.
1
1

1
1 Daniel Varela,
1 cumpríu moitos
1
1 anos a ferro e .fouce
1 unha firme promesa
1 de silenzo como
1
1 deputado do PP no
1 Parlamenfo da UE.
1 Nesto; chega
1
1 Camilo Nogueira a ·
1 Bruxelas, tala da
1
_I Galiza, e V~irela·
1 abandona o seu .
1 nirvana
,
1
1 atrapalladamente.
1 Non estaba_ryada
1 afeito- ás- cámaras e
1
1 fala de esgúello.'
1

1

1

/.
/

~

-

1 O conselleiro
: Guiña anúncia pala
1 mañá que o tren/de
1 alta velocidade
: chegará antes do
1 2007; o ministério
1 de Fomento négao,
: polo serán, no
1 Congreso, en
1 resposta a unha
1
.
pregunta
do BNG.
1
1 · Estaba todo
1 previsto. b que
.1
1 canta é que o tren
1 de Guiña chega
·1
antes aos
1
1 telediários.

I··

•1•

1 Números
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dentr:o de min. Por que? ... Pois
porque vexo que o periódico
"A Nasa Terra" pon páxinas
enteiras talando do problema
basca e ¡nós ! en cada acción
ou feito importante que ternos
somos iñorados por eles. Como
facian .
noutrós tem~
pos silenciar
ás voces dos Operiódico ten
pavos.

Aomar

Sanmartin

quérenm~

Moro hai xa tempo en Madrid.
Hai vários meses que estou vivindo con um rapaz de Toledo
que é militar profisional do exército espanhol (está a tazer oposizóns para sarxento). Xa tivem
com él várias discusió'ns e foi
dumha delas (na que ao dizirlhe
eu que nom sou espanhol senom galega, él dixo que entom
iam botarnos tora da Galiza a
todos os que nom somos espanhois) que tirei' o seguinte poei:ninha que desexaría publicárades no voso xornal. ·

que falar mais

ó Diada Pá- dosnosos
tria galega, -

onde houbo problemas, non
m illeiros de
falar tanto dos
persoas;
o
"Gara" que· o tempos ~
fixeran para
"os sen voz", pasados, parece
nen mencio- que estarnos
nar o naso
· dia, claro.-:. sempre
para os sen· chorando.
voz de Euskadi debe ser .. .
pero que despois non veñan pedindo subvencións.
Porqué? ... Nós non somos un
periódico para os sen voz igual
pero para tantos e tantas de Ga1iza que ternos moi pouquiña
voz?
Po_r favor xornalistas galegas
pensen máis na nasa xente sen
voz, en denunciar as inxustizas
contra nasa .terra ... o periódico
gañaria. Outra causa que me enche de
fastidio, porque desde xamais
se denuncia, é que cando falan
os políticos ou xornalistas (políticos anónimos) das nacionaliGJades din: "porque los nacionalistas Bascas y Catalanes ... "
Oaliza parece que non existe!!
Conclusión: o periódico ten que
talar máis dos nasos problemas,
non falar tanto dos tempos pasados, parece que estamos
sempre chor"ando o pasado, e
que non ternos inxustizas actuais que sacar á luz pública.

botar

Un militar de To ledo
Espanha quere salvar.
Di que se espanhois nom somos
ao mar vannos botar.
Amin, que nem a lgrexa lembra
as xenerazoms que na minha terra levo!
un militar de Toledo
dela quer-me botar
por dizer que sou só Galega.
Entom eu lhe respondo:
¡Velai meus apelidos!:
O periodico gañaria máis xente,
se en vez de ser semanal fose
diário. Galiza, iNós!, necesitamos ese periódico diário pa~a
que sexa tan vendido dentro da
· Terra que non o é ... , como fara
cos emigrantes. Eu pola miña
parte fago dobre suscripción ao
xornal para colaborar dalgunha
maneira, pois non podemos estar sen un .periodico que non tale en galega.
En Galiza hai traballo moi importante para facer os xornalistas. Sega pensando que se un
povo non espabila o suficiente é
culpa dos que teñen unha ampla cultura e non a poñen ao
servício dos que non tivemos a
sorte de adquirila. +

XORIMA

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

Os textos non deben exceder
as 45 liñas.
Tamén pode dirixir
os envios para esta sección
polo correo electrónico:
antpcg@arrakis.es
Envios a:
A . ALDEA GLOBAL

A NOSA 'I'ERRA
Apart. 1.371 36200 Vigo

ou através do Fax:

Vil a
lgrexas
Castro
Lago
Fontam
Barciela
Eles tenhem de espanhol
o que vostede tem de Galega.
Un militar de Toledo
chamado "de la Vega Pascual"
da minha terra me quer botar
porque como espanhol nom som
na Galiza nom podo morar.
Entom eu lhe respondo.
Se da Galiza queredes que eusaia
o rei de Espanha pra Franza temque
voltar cedo
pois nom tem él de espanhol
iiO que eu tenho de Galega!!

(986) 22 31 01

- (PuY DE DoME)

XABIER VILA

•

da

1 Guardia Civil con
1 Mercedes á porta
1 foron durante anos
·1
parte da paisaxe da
1
·I beiramar. -Se cadra
1 tamén pode
1 entenderse dentr'o
do Plano Renove a
afirmación de Mayor
Oreja en
Compostela de que
nunca poderemos
pagar o que se lle
debe a este carpo
armado.+

1

•

·.,G uieirQ··
CULTURAL
.

• 1

A NOSA TERRA

Nº904

Uxio Novoneira,
homenaxe á xeración q~e pulou pala língua
•

1

'

Escritor~s, ¡jintores e músicos reúnense ao redor do poeta o dia 30 en Compostela
1

CASrRO .
O vin~eir~ 30 d Outub~o ce ..

*PAULA

lebrarase en Coajpostela un ac.to.-homenaxe á Ílgura de! Uxio
Novoneira org~nizadg_ pola
Asociación Cultt!ral O Galo, a
Asociación Soc~opedagpxica
galega (AS.-PG) ~a AsocJ.ación
de Escritores en Língua \Gale.ga. O acto está concebido1como
unha homenaxe non só á figura
do poeta senón tamén co~
' o re.coñecimento a todos os ornes
e mulleres da sua xeraci6 que
co seu labor con~eguiron ,man.ter viva a identid(ilde galega. O
concello contribua nesta home.naxe dandolle o nome dunha
das ruas compostelás ao poeta.

"Uxio Novoneira é un dos
grandes poetas da literatura ga ..
lega contemporánea que non
tivo nunca máis que o recoñe ..
cimento individual dos seus
leitores, pero nunca un reco ..
ñecímento coleitivo, da socie..
dade en xeral e dos seus ami..
gos". Así sintetiza Alb~rte An ..
sede, presidente da AS .. PG, as
razóns que levaron á organiza..
ción <leste singular acto. "Quer
ser tamén un recoñecimento
da sociedade galega ao valor
dd traballo de toda unha vida
para avanzar na ídentidade co ..
lectiva do país", engade.
Ao tempo, Manuel Vázquez, da
Asociación Cultural O Galo,
subliña o valor de Novoneira
como "poeta fundamental na
recuperación da cultura e da
lfngua galega", pero destaca
que os actos organizados pre ..
tenden ser "unha hornenax.e a
todos os escritores e poetas da
sua xeración, que pularon por
manter viva e recuperar a arte
e a cultura galegas, xa desde a
Brais Pinto".

Deste xeito, as duas asociación,
principais promotoras dos actos
coa colaboración da Aso ..
ciacíón de Escritores en Língua
Galega, comezaron a organizar,
cada unha pola sua banda, dife ..
rentes homenaxes que acaba ..
ron confluindo no conxunto de
actos que se desenvolverán ao
longo do dia 30 de Outubro en
Compostela, ás doce do medio.día no teatro Principal e poste ..
riormente cun xantar de con ..
fraternización ao que tamén
asistirá o poeta.

Desbordados
de aportacións
Cun diaporama feíto para a oca..
sión pola AS .. PG, coa música de
fundo en directo da Banda de
Música Municipal de Santiago
abrirase o apartado cultural. De
seguido, actuará a compañía de
Teatro Cachirulo e un recital
poético, no que participan cinco
poetas da xeracíón de N ovoneí.ra, nomeadamente Manuel Ma ..
ria, Xosé Luis Méndez Ferrín,
Bernardino Graña, Maria Xosé
Queizán, e Bodaño.
No apartado musical partici ..
pan Pílocha, Antón Seoane,
de Milladoiro, Maite Dono·,
Mercedes Peón', e Emílio Cao.
En común teñen que todos
eles musicaron algún dos poe ..
mas do hornenaxeado. Logo
prevese a posta en céa dun es ..
pectáculo multimédia, sobre
Os Eidos, de Novoneira, coa
proxección dun vídeo, diaposi ..
tivas e textos recitados en dí..
recto por Flor Maceiras, Lino
Brax.e e Miguel Pernas. A Ban..
da Municipal encarregarase do
peche do acto coa interpreta ..
ción do Himno Galego. O di ..
rector da banda, cornpuxo acle ..

maís unha peza musícal para
este acto e especialmente para
o homenax.eado.
Ao remate, está confirmada a
celebración dun xantar de con ..
fraternízación no restaurante
"Os .Robles", para o que é im ..
prescíndíbel facer .a reserva con ·
antelación e para o cal está dís ..
poñíbel o teléfono 981 . _
554167. Ali faráselle entrega
ao poeta dunha carpeta na que
participaron máis de 140 poe ..
tas, narradores, fotógrafos e
pintores entre os que destacan
Maside, Xaime Quesada, An ..
tón Patiño, Menchu Lamas,
Acisclo Manzano, Xurxo Loba..
to, Xan Muras, Xosé Manuel
Álvarez Cáccamo, Chus Pato,
Marica Gampos, Lois Diéguez,
Fernando del Riego, Isaac
Alonso Estraviz, Agustín Gar ..
cía Calvo, Xerardo Pardo de
Vera, Xosé Chao Rego, Fran ..
cisco Rodríguez ou Roberto Vi ..
dal Bolaño, entre outros.
V ázquez sinala que nun princí..
pio a carpeta pretendía ser un
cademiño coa colaboración de
algúns representantes das artes
galegas, pero "pouco & pouco
fóronse sumando m-áís e rnáis
até mesmo desbordar as preví..
sións iniciais". O portavoz do
Galo considera que estab apor..
tacións, chegadas mesmo des, ·
de fóra da Galiza veñen ser un
recoñecimento á figura de No ..
voneira non só como poeta,
senón tamén c~rno "persoa
que sempre estivo vene¡ellada
á defensa dos oprimidos, como
en aquel ano 72, cando parti ..
cipou , en plena ditadura nun
recital poético en protesta po ..
la brutal carga policial contra
os traballadores de Bazán que
provocou a morte de Amador
e Daniel".•
1

·····························································~··················································································································

Chega a hora d'irse a cama. O meu corpo
de picaÚfto ao que levaban para crego,
pechado. cos ferrollos trentinos, voltaba á
vida real, cumprfndose "o soño que estou
soñando", voando coas follas arrancadas
do libro por ás silandeiras. Debaixo das
sabas, a lantemifia mifioca, galano na fei,
ra de reís, percon:.ia lifia a liña cada pal ..
mo do Caurel e, a mifia mente, cada eido
de Chantada. Lia Faro, Lucenza,
Ro(e)gueir.o(a), Pácios, Veiga, Liñares,
Castro ... e eran os rneus. Lia sol, vento,
fontiftas, auga, chuvia, neve, xiada ... e
queda. Lia devesa, prados, toxos, xestas,
carballos, castifieiros, carpazas: .. e voltaba
a ser eu, o rapaz da mifia casa. Lia silén,
cio e mataba o siléncio da rniña soedade.
Lia lobo e ollaba vida, escurriscando o
medo á noite e ao internado. -

•

Os Eidos nasceran canda min e . chega..

..

ran ás míñas mans dez anos despois, co ..
ma por feitizo da Moura do Pontillón:
atopeino na Directa que me levaba a
Lugo. Pero no Seminário non podía ha ..
ber libros que non fosen de texto. E
menos poesía e ainda píor en galego!

OS MEUS EIDOS.
ALFONSO EIRÉ·

Era motivo de expulsión ipso facto (que
verba aterradora). Ler estaba prohibido.
Agachei o. libro nos pés do colchón, en ..
tre a lá, e, cada Sábado, íalle arrincan,
do follas para zugalas de noite toda a se ..
mana, compangándoas ·moi ben com,
pangadas. Polo dia andaban no peto da
mifía camisa algo enrugadas.

ños cos outros rapaces en grandes cami ..
ñadas por todos eses lugares que conta.ba Uxio Novoneyra e que eu tamén ti ..
ña. E xogaba á pelota na eira, e preaba ..
mos froita, e furgábamos nos tocos, bus ..
cábamos os couso·s dos lobos, e ríamos
indo a escola polo Escarradal... Sentfa ..
me libre toda a noite.

Eu a ollar pro lume / i o lume a oUamie... , E~ cando voltaba á miña casa nas vaca ..
cións, re.c ompañia o libro con Pega ..
Escoitaba os contos que, na casa, estaban
mento y Médio e levábao coas vacas pa..
a contar ao carón da lareira, mentres atí..
ra lelo en alto: .. .acabáronse os traba,
zaba as últimas achas antes de que me
llos . .. Algunha vez tíñame confesado
mandasen para a cama. Queda coma se.
por non coller nos tres meses os Evan ..
me arralase a mifia nai e todos os meus
xeos, cando estaba mandado lelos a
me acaríñasen.
diário, e andar case a cotio cos Eidos. O
crego da míña parróquia unicamente
No bicarelo do bico do brelo/canta o paxa..
me dixo un "ten cuidado cando che ..
riño. Soñaba. Brincaba e andaba aos ni ..

gues ao Seminário, non voes tanto que
vas ·caer".
Con ese libro aprendin que todas as cou,
sas que me rodeaban na aldea, todas; os
nomes, as arbres, os animaís, .as leiras, as
chousas, a auga1 a neve ou a xiada, mesmo
os traballos, non eran "cousas do demo",
como nos decían os cregos, senón algo
importante. Os eidos axudáronme moito
naquela batalla que traía contra o Se.m í,
nário. Os cregos para facer de min un des,
leigado, eu para seguir sendo o que éra.
E comecei a querer escribir poesía nunha
miña libretifia e a cantadle ás causas que
lle cantaba Uxio nun libro que titulei lo ..
go "Cousas Miñas". E a meter o i latino
na vez do e copulativo. (Resaibo que ain..
· da me dura hoxe) E gañou o neno da al,
dea que ollaba para a T erra. E despois
chegaria a T erra Cha de Manuel Maria, e
Noriega Varela, e Rosalia e Celso Emílio,
e Curros e Pondal e toda a Compaña de
· vates vivos e mortos. E troquei as letanías
do rosário pela Letania de Galiza e o canto
gregoriano polo Vietnam Canto.•

1

.
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•Compostela·
tultural,
un colectivo
para promocionar
as actividades
da cidade
Desde o mes de .Xuño quedou
constituído o colecdvo
"Compastela Cultural", do que
·forman parte alguns dos espazos
que programan actividad es na
cidade como o Auditório de
Galiza, o Museu do Pcwo
Galego, o Museu Granell, o
Centro Galego de Arte
Contemp_oránea,)l Sala Nasa, o
Teatro Galán, a Fundación
Caixa Galicia, a Asociación
Cultural "Cidáde Vella" e a
Universidade. A iniciativa·
naceu porque alguns destes
espazos consideraban que se
podia mellorar a información
sobre as suas actividades. No
-. debate que xurdíu puxéronse de
manifesto as necesidadés de
promover a ci.ivulgación conxunta das ·actividades des tes
colectivos, mellorar a
proxección dos espazos culttirais
e percurar a coordenación do
funcionamento:dos mesmos.
Unha das prim~iras iniciativas
do "Compostel~ Cultural" é a
edición dun programa~cartaz con
pÚiodicidade ~nsal, que se vai
distribuir de bal~e co patrocínio
do concello de $antiago. Nos
fundamentos doicolectivo está o
de mellorar" o fJncionamento e
promoción da oferta cultural de
Santiago economizando custes e
esforzos".+
·

está dotado con cuarenta e
cinco mil pesetas. T amén se
concedeu o accésit a Manuel
Lourenzo González polo conto
Palabras que fan durmir, que foi
apresentado co lema "O vello da
montaña".• ·

526 013.+

•MorreAnne
Morris,
poeta
norteamericana
en galega
Anne Marie Morris faleceu cm
Estados Unidos o pasado 3 de
Outubro. A profesora nacida en
· Evanston, Illinois, era a autora
de Voz fuxitiva, un poemário
escrito en galego e que foi
publicado en 1965 por Galaxia.
Ainda hai seis anos que Anne
Marie Morris estivera na Galiza
participando no Congreso de
Poetas Alófonos en Língua
Galega, que se celebrou en
Compostela. Esta profesora de
língua española na Universidade
de California, nácida en 1916,.
entrou en contacto coa cultura
galega a través de Xosé Rubia
Bárcia, quen tamén lle
apresentaria a Ernesto Guerra
da Cal. Morris, interesada na
poesía de Rosaliá de Castro e
Curros Enríquez, colaborou na
revista Grial e no Correo de
Galicia, de Bos Aires.•

liXomadas
sobre Ramón ·
Cabanillas
en Cambados

A Sociedade para o
Désenvolvimento Comarcal de
Galiza através do servizo
lingüístico comarcal do Salnés
prepara unhas xornadas sobre
Ramón Cabanillas, que-se van
celebrar os dias 5 e 6 de
N1ovembro en Cambados, vita
na que nacell o autor de Na '·
· noite estrelecida. A conferéncia
A XXX edición el~ prémio ·
inaugural corre a cargo-de .
naci9nal de contos infantis, que
Xesus Alonso Montero, pero
organiza a Agrupación Cultural
tamén participan nestas
"O Fac,h o" xa ten gañadora.
xomadas Luís Reí, Francisco
T rátase de Cristina Cubeiro
. Femández del Riego, Millán
Becerra, ·que apresentou o conto_
Otero, Francisco Fernández Rei
titulado Litogtafia marela, baixo
e Xosé Luís Méndez Ferrin, qu~
o lema· "Ardora". Este prémio
dará a conferencia de clausura~

• Fallados os
prémios literários
da Agrupación
"·o Facho,.,

Outras actividades
contempladas no programa son
un "roteiro Cabanillas", no
primeiro dia, e un recital
poétic;o a cargao do colectivo
"Se te naos"; no segundo. Máis
información no telefono 986

• Apresentan
a oferta didáctica
do Museu
do Poyo Galega
O pasado 7 de Outubro
apresentouse no Museu do
.
Povo Galego a oferta didáctica
para a tempada 1999~2000 ,
dirixida a un público non
especializado e "tratando
sei::npre de proporcionar as
pautas precisas para a
comprensión dos comidos das
salas". As novidades deste ano
consisten na mala didáctis:a, que
se presta aos centros escolares e
que permite ao profesor facer .
unha achega:mento na aula á
cultura tradicional. Tamén se
estabelece "o tema do mes",
con charlas informaQvas e a
proxección de vídeos todos os
Mércores.+

............................................................•........
• Experimento literário en Vieiras
Os internautas propoñen duas
palabras e o escr~tor e xomalista Camilo Franco construe
un relato curto. Esta é a mecánica do experimento literário
"Por conto alleo", que pon en
marcha Vieiras, o bairro gal ego en Internet. Du·rante cin ~
cuenta dias, os reSponsábeis
• de Vieiras escollerán duas pa~
.: labras por dia ás sete da tarde -

e Camilo Franco terá até as
once da mañá para escreber
un relato "ben fresquiño, listo
para consumir". A experiéncia, que se leva a cabo desde o
dia 4 de Ountbro, tivo moi
boa acollida. Para o xomalista
e escritor "é un xogo, en cer~
to modo desmitificador do feíto literário, unha
aproximación aos leitores". +

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

•O arqu~vo
de Valente para a
Universidade
de Santiago
A homenaxe en Verin a Xosé
Ánxel Valente, o Domingo 10
de Outubro, non puido contar

coa preséncia do poeta, debido
ao seu estado de saúde.
Precisamente, estes días Valente
anunciaba que deixa no eu
testamento a biblioteca e o
arquivo per oal á Univer idade
de Compostela. Mália viver
sempre forado país -actualmente
reside en Almeria-, Valente
mantén o conracro coa r rra e
inalou que de ex que t do o
seu legado volt á Gal iza. •

•A História
contemporánea
de Galiza
·na Universidade
de Vigo
Coq. dirección de Gohzalo
Constela celébrase, <lo 28 ao
30 de Outubro, o curso "Galiza
na sua História
contemporánea", na Faculdade
de Belas Artes de Pontevedra.
A iniciativa xurde como un
curso de apóio á normalización
lingüística e cultural "Roberto
Blanco Torres", da
Universidade de Vigo. Xesus
Xiráldez, Bieito Alonso, Carlos
Velasco, Dionísio Pereira,
Migu,e l Cabo e Xavier Vence
son os conferenciantes que
tratarán a economía, o
provincialismo, a II República,
a loita de clases, o agrarismo e
o nacionalismo na G aliza. +

Miguel F. Lores, alcalde de Pontevedra e Xosé Sánchez Bugallo de S<intiago.

• ·O s alcaldes participan
dos Enéontros de Normalización ·
Manuel Cabezas, alcalde de Ourense, Miguel Femández Lor , ale lde d
Pontevedra, e Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Comp tela, participan
nunha mesa ,de traballo río marco dos 1JI Encontr
N rmalizaci n
Lingüística q~e organiza o Con ello da Cultura.
dia , 28 29 d
Outubro, con actividades que queren ervir ao traballad r d
de normaliza1ión para contrastar experiéncias. As e nferénci
rédor das técq.icas para avaliar a eficácia <lestes erviz , tamén
ñerán experiéncias concretas como a da comarca de Bergantiñ
ud
Confederación de Empresários. O Venres 29 está programada unh conferéncia de Miquel de Moragas, catedratic de e rdunicación en
Barcelona, que falará sobre "a língua própria e a const~ci n d
spa~
zos nacionais de comunicadón na denominada era da información".+

A Galiza do século XX e Castelao
A ·Universidade da Coruña comemora o 50 aniversário da marte cun simpósio de tres dias
Castelao foi a figura política máis
destacada do seu tempo cultivando, por outra parte, xeneros literários como a novela, o conto,
teatro e ensaio. Por está razón, o
Departamento de Filoloxia Fran~
cesa e Galego~ Portuguesa e a
AS-PG organizan o simpósio
"Castelao na Galiza do século
xx" para o~ dias 25, 26 e 27 de
Nm(embro. O comité organizador está presidido por Carlos
Piulo Martínez Pereiro e ten entre os seus obx~ctivos o de reunir
aos investigadores que se caracterizan por ter traballado sobre a fi~
gura do político. A intención do

simposio é "centrar os debates sobre todas e cada unha das áreas
de interese científico, criador e
divulgador en que Castelao tivo
unha preséncia indiscutíbel, de
maneira que este simpósio se poda converter en referéncia para
os traballos que no futuro se real izaren sobre este autor, a sua
obra e pensamento".
· Son moitÓs os conferenciantes e
relatptes que se van. reunir na
Coruña do 25 ao 27 de Novembro. Francisco Rodríguez, Pilar
García Negro, Henrique Monteagudo, Manuel Rei Romeu,

Bieito Alonso, lsacj.c Díaz Pardo
e Xosé Neira Vilas.falarán sobre
as diferentes facetas do político,
escritor e debuxante de Rianxo.
T amén participan no simpósio o
presidente da Real Académia,
Francisco Fernández del Riego,
o presidente da Fundación Caste~
lao, Avelino Pousa Antelo, a es~f· tora Maria dq- Carme Kruck nberg, I 'c:i debt,ixante
Siro Ló~
•
pez e a profesoia Maria Vitória
~a rvalb'o~Caler~. O deputado
ao PNV e historiador lñaki
Anasagasti estará na Coruña xa
que ten un traballo sobre Caste- .
lao e a sua relación cos bascas.+

GuieirQ
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Adeus,
Ourense
amado
Título: Os filias do río.
Autor: Antón Risco.
Edita: Galaxia.

Hai algo máis dun ano, cando saia
á luz T ána.ta, manifestabamos as
nosas dúbidas de que aquela fose a
versión definitiva tal e como An,
tón Risco desexaria que fose pu,
blicada en circuntáncias normais,
de permitilo o tempo, non cabe
dúbida que teria tentado aquilatar
toda a engranaxe narrativa con
máis precisión. Pero non, ese mal,
dita segoulle a vida demasiado ce,
do. Oespois dunha mínima com,
paran.za coa sua anterior obra na,
rrativa, as urxéncias de Cronos
eran demasiado evidentes. E sa,
lientamos que a rnernória deste
grande animador das letras ga,
legas é merecente do meirande
respeito. Por iso todo o que se lle
publique postumamente debe ser
mimado. Porque é o noso deber
ser xustos coa estima literária
acadada en vida, coa imaxe que
dos seus textos gardará a memória, e tamén coa própia imaxe da
Literatura Galega. Porque engrosar o seu corpus Uterário mediante
a oposición póstuma de textos
non definitivos semella algo moi
cruel. Sabemos que hai quen dirá
"ti que tanta teoría sabias, xa o
podias facer ben mellar'', ou cousa
polo estilo. Claro que estes fe,
mentidos non están no Olimpo;
no Olimpo onde están as almas
xenerosasJ que non as ególatras
vaidosas. E duro dicer isto, moito.
O mundo da literatura aparécese
como reino máxico, fascinante,
marabilloso, e manca moito com,

Antón Risco.

probar como tamén nel hai lugar
para as malas artes.
Con todo, parece que ninguén
dubida de que propio Antón Ris,
e.o desexaba que sairan á luz can,
do menos Tánata e os Fillos do río.
1so si, nós perseveramos en que a
versión que se nos ofrece non é
definitiva, que sempre se trata de
borradores non totalmente traba,
llados, e consignárnolas baixo o
epigrafe de "obra inacabada". Que
deixou moitos textos de interese,
alegrámonos e non agardabamos
menos de tan subtil perceptor de
realidades. Que eses textos mere,
cen ser editados, pois vexamos de
que maneira, vexamos cal é a me,
llor maneira de que o púbUco os

NARRATIVA

Manuel Seixas
Bailtlrina

A.N.T.

coñeza e de os coñeza de tal xeito
que non merme a estima literária
que lle rnerecera a sua obra publi,
cada en vida. Corno mínimo, opi,
namos, calquera texto seu editado
postumamente deberia levar un
prólogo no que se explicasen as
circunstancias que motivan a sua
publicación, e unha analise séria e
detallada que non esqueza facer
referéncias a aquelas ocasións, pa,
rágrafos, treitos, capítulos, etc.
que agarddaban ainda revisións
ulteriores. Non é rnoito e podia
ser suficiente.
A novela da que hoxe nos ocupa,
mas, Os fillos do río, foi finalista
no Torrente Ballester do 97, está
claro que o autor quería que a co,

ñecesemos ou non a tería presen,
tado. E non resulta difícil imaxi,
nar por que a presentou, se se sabe
que, de ser premiada ou distingui,
da, terá moita máis fácil publica,
ción un texto que correrla ben pe,
or sorte precisamente porque non
está rematado totalmente e el
non terá tempo de facelo, ·que ca,
da vez ten máis preto a gadaña da
marte. Unha vez lida Os fillos do
río, todo ten máis sentido: esta
novela é onde Antón Risco se
despide de Ourense, do amado
Ourense¡ ben doado é compren,
der que o au, .
tor queira ase,
gurar a publi,
cación, mes, Era un
mo sabendo apaixoante
que desprezará
a sua obra an, proxecto
terior, tanto é novelístico
o sacrificio esta análise
como tanto é
da vida, da
o amor. Se es,
tamos a dicer locura, do
que é unha amor, da
novela "de - marte e da
Ourense" non
é só porque razón;
ese sexa o lu,
gar onde se
desenvolve a
acción. É por algo máis. É porque
tamén constitue moi clara home, ·
naxe a Blanco Amor, que non hai
momento no que .o clima, a at,
mosfera de Os fillos do río non
lembre a A esmorga e tamén a
Xente ao lonxe. Por un lado están
os ambientes decadentes e marxi,
nais nos que se moven Fátima,
Pedriño, Lola, Raúl e D. Ricardo;
ambientes prostibulários, mendi,
cantes, esquizofrénicos, pero non
picarescos, picarescos xamais,
aqui non hai anos e iso é funda,
_mental, por outro lado todo o que
de pícaro pode ter Pedriño cum,
pre a función de mostrar cal é o
seu grao de discernirnento entre o
(Pasa ·á páxina seguinte)
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conta de libros

11

O mundo futurista
de Manuel Seixas
Tras A velocidade do frío, Manuel Seixas cria un Sistema Solar
Único onde as
necesidades
afectivas
cúranse cunhas
boas máquinas
de realidade
virtual. Bailari,
na é unha nove,
la na que, emulando a George
Orwell en 1984,
cria un universo
no que a terra se
converte nun luxo ao redor da
que xiran o resto
das colónias. Nesta viaxe desacougante, tarnén xurde unha história de amor.
En Xerais. +

Protagonistas, os ratos
Kalandraka segue nutrindo de novas títulos o
mercado do
libro infantil.
Esta vez faino
dentro da colección "Tras
os Montes"
cunha edición
a toda cor de
Contos de rati,
ños, de Arnol
Lobel, escritor
estadounidense
xa morto, que
buscaba coas suas narración un xeito
de aprendizaxe. Son sete histórias de
ratos que falan en galega. A tradución
é de Xosé Manuel González. +

Versos pqra voces
"Estes versos non son/para seren escritos./Deixádeos que resoen,/que enga,
dan o feitizo/dunha palabra viva/alou,
meante no ceo/do voso ledo son./Non
sexan para libros/- raias, tipos ou
signos-/publica,
dos a feixes/que
se perden de
mortos/nalgunha
institución". Asi
define a sua poe,
si~ Segundo Alvarado FeixoóMontenegro no
libro Orfo de ti,
que ven de publi, .
car Ediciós do Cas,
tro. Alvarado, que
naceu no ano 1922
en Ourense, foi un
dos promotores do circulo "Posío" e da
revista que levaba o mesmo nome.
Desde aqueles anos, non voltara a es,
creber. • .

-

¡\

Outra visión
de Garzón
O úli:imo libro do xomalista redondelán Pepe Rei
~
chámase Gar,
zón, la otra ca,
ra e trátase dun
traballo no que
o autor percura
a

desmitificación
do "superxuiz".
Para isto, o que
fora xefe da equipa de investiga,
ción de Egin, pescuda entre os colegas do maxistra,
do e entre os que
foron procesados
por el. Frente á cruzada anti-droga de
Garzón, Rei contrapón as suas actua,
cións contra o movimento abertzale. O
xuiz da Audiencia Nacional deu a orde
de rexistar e pechar o Egin e de man,
dar a prisión ao xomaiista galega.•

...;
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O COQdeL
Consumidores
Nº 44. Ano 1999. De balde.
Edita: lnstícuro Galego de Consumo.

Este número adica grande espazo aos actuais sistemas de arbirraxe en matéria de
consumo que existen. Entre as novidades deste tipo de actuacións destaca o
modelo de reclamacións que o Instituto
Galega de Consumo puxo en marcha en
Compostela
co gallo do
Xacobeo e o
aumento do
turismo na
Galiza. A
revista incluso canta
cunha folla
tipo para
reclamar e
dá consellos variados para
os consumidores que visitan o país. En relación ao tratamento
dos turistas que chegan á Galiza ao través do Camiño, a revista inclue entrevistas co alcalde de Arzua, anuel Moscoso, co de Melide, Miguel Pampin ou
co presidente da Asociació de Consumidores Galegos, Juan Carl s Ulla, entte outtosr

Texttiras
1

1

Nº 2. Agostó de 1999. 700 pta.
Di.rixe: Xúlib Ríos.
Edita: Instituto Galego de Anál se e
Documentación Internacional ( GADI).

Esta publicación do IGADI, que recolle
tex os monográ icos sobre
al n rema
int macional
de actualidade está adise ue contra
o itador
c ileno,
A gusto Pin cher. Rob rto Mont ya analisa, baixo o tí ulo de O

caso Pinochet e a impunidade e América
Latina; cales foron as causas d auxe do
militarismo en Iberoamérica e os condicionantes externos que sufriro eses países onde se estabeleceron dit duras,
como os programas da CIA da "Operación Cóndor" ou a presenza d ex nazis
en chan sulamericano, entre o tros aspectos.•

-

Xo.,--.
A voz que para as best
Nº 34. Setembro de 1999. 200 pta.
Dirixe: X.A. Suárez.
Edita: Can sen Dono.

A suposta renovación dentro do arrido
Popular de Galiza protagoniza a edición
deste xornal
humorístiéo.
As viñetas
de Pepe
~a;reiro sattnzan sobre a polémica que
se criou no
contorno
dos "populares"
entre os
da boina
e os do
birrete.
Outros
temas dos que se ocupa son o xenocídio en Timor Leste, denunciando a
dobre moral dos Estados Unidos ou a formación de govemo en Vigo, cun debuxo
de Sanmartin baseado no famoso debuxo
de Antaine de· sa~t-Exupéry.•

11

Leituras

I~

-....,.--------111 Banaa deseñarla 1111----

canta de discos

(Ven da páxina anterior)

ben e o mal, e cal é liberdade de
que goza para poder escoller. E hai
lugar tamén para lembrar a Risco
así (ademais de aparecer de esguello na novela, no capírulo XIII é o
Dr. Alveiros quen se nos rememora) e a Castelao (e a xeración
Nós en xeral) e inclusive a considerarse como o derradeiro paseo
polas ruas do Ourense amado; e
para nós que na personaxe de D.
Ricardo se pode ben entrever un
trasunto do mesmo autor, mellar
dito dunha imaxe ficcional do
próprio autor. Quizá iso poida servir para explicar que o narrador
estea desprovisto das funcións que
·normalmente agardamas en 'el.
Quérese que as personaxes sexan
autónomas, que esta é unha novela que ás veces, moitas veces, semella texto teatral desde a forma
que. adopta o discurso. Sem embargo tal cousa sucede porque
non hai tempo, o autor non ten
tempo para encher de contido a
figura do narrador, tempo ten o
para pouco, se cadra só para crear
as personaxes e a trama, pouco
máis. Pouco máis tempo ten para
despedirse de tantos recordos. E
entre tanta lembranza é lóxico
que haxa lugar para a sua propia
obra, por exernplo para as Meta-

Música
tradicional
de Camagüey
Título: Quiero guarachar.
Grupo: Trova camagüeyana.
Edita: Clave Records.

Viñetas
para unha
aventura
en Portugal

marfoses de Proteo.
Ademais de ser unha novela "de
Ourense" é tamén unha novela
"do río Miño", pai dador de vida, orixe e destino. Fundamentalmente, á sua beira transcorre
todo, compañeiro de amarguras
e ledicias, sempre compañeiro,
eterna e muda testemuña dos
tempos e das xentes e do que
eles fan e do que en eles se fai.
Muda testemuña para quen non
entenda a linguaxe das ras, para
quen non queira ou poida crer
. que as ras poden ser persoas.
Esa é, así é Os fillos do río. Novela
para ler lembrando Ourense, para
ler na memória de Antón Risco.
E lese doadamente, moi doadamente. Pero tamén debemos saber de antemán que non lle podemos esixir demasiado no apartado
da linguaxe; que o estilo frástico
non existe de tan parco que é,
non houbo tempo para ocuparse
da redacción (cando se botan de
menos a pormenorización na descrición!) e tampouco para que o
narrador deixe ben claro como
Pedriño se vai facendo máis humano a medida que medra o seu
contacto ·coa marte (Fátima é a
sua representante) e a locura (D.
Ricardo ou a lúcida locura) e como. eles son precisamente quen
dan sentido á súa vida, unha lástima porque por iso hai veces que
se poden malinterpretar determinados diálogos onde Pedriño vai .
destapando a sua inocéncia baixo
un humor bastante fácil pero que
agacha máis fondo significado.
Sen dúbida era un apaixoante
proxecto novelístico esta análise
da vida, da locura, do amor, da
morte e da razón. Lástima que
non puidera ser culminado. De
todas maneiras, leitor, cando teñas <liante estas páxinas soña, saña corno Antón Risco sa.bia facer
as causas. É o seu legado para ti:
esta proposta para estimular a rua
ima:Xinación afectiva.•
XOSÉ M. EIRÉ

Título: A maldición dos Velasco.
Autor: Fausto, Méndez & Malvar.
Edita: Xerais.

En poucos dias, duas boas novas
para a banda deseñada galega: a
edición, por un lado, de Cita na
Habana, do recente prémio Ourense, Fran Jaraba, e, por outro, a
terceira entrega de Un misterio
para Simón, do trio Fausto Isorna,
Anfbal Malvar e Roberto G.
Méndez. Desta vez os autores
transladan á heroina galega até
Sintra, onde se celebra un con- ·
curso de relatos detectivescos,
que reune a xóvenes escritores.
En A maldición dos Velasco, Simón, descreída pero sagaz como
nas anteriores aventuras No no-

me da amada marta e Flores desde
Hiroshima, volve contar co policía Sam· Espada, para resolver un
novo mistério. Os autores do álbum van criando asi un conxunto de personaxes comuns nas historietas que fan que a nosa heroína semelle unha sorte de Tintin.

Gordon e ao peculiar xuri do
concurso literário até un estupendo castelo dos que só existen
en Sintra, vila máis que axeitada
para un mistério con pantasmas
inclufdos. Nestas viñetas, Simón
vese involucrada no mistério do
Conde de Velasco, extrano mecenas do concurso de relatos, que
oferece a sua morada a concursantes e xuri. Un fillo que ere
morto, un irmán do conde,
Gon\:alvo, que xace nun cadaleito e unha muller asasinada voltan ao presente para enrurbiar a
estadía dos visitantes no castelo.
As pantasmas existen e retoman
para que Simón, con axuda de
Espada, resolva un enigma que os
deixe descansar en paz.
Esta terceira entrega dos mistérios de Simón lese dun tirón; trátase dun álbum detectivesco clásico, con debuxo de liña clara e
cun guión ,destinado a todos os
públicos. E, como diciamos ao
comezo, unha boa nova, pero tamén unha mágoa xa que Simón
non se mergulla en avenruras con
regularidade. O primeiro álbum
data de 1995 e o segundo, de
1996; houbo que esperar tres anos
para disfrutar da chegada desta
rapaza a Sintra. En todo caso,
agora que rematan as Xomadas
de Banda Deseñada de Ourense,
resta a posibilidade de ir á librarla
e ler dous novas álbums de banda
deseñada galega. E iso non se pode dicer todos os anos. +

A trama leva á protagonista, á
sua amiga Bego, ao poeta Xurxo

flCC1óN
l. ELA,
MALDITA ALMA
Manuel Rivas.

Galaxia

4. 0

HOME DE PAU

Xosé Neira Vilas

Carme Vidal
.A Nasa Terra

5. MORNING STAR

3. EcONOMÍA

Xosé Miranda.

Xerais

00 SILENCIO

Xosé L. Méndez Feriin

X.erais

DE GALICIA
Albino Prada

X.erais

4. lMAxEs

Manuel Seixas

3. No VENTRE

2. MARUXA MALLo

Xerais

2. BAILARINA
X.erais

ARA~TXA ESTÉVEZ

NoN FiCC1óN
1. BREVE Hª DO
NACIONALISMO
GALEGO
Bieito Alonso Fdez.
A Nasa Terra

DA FATIGA
Dionísio Pereira

ANosa Terra

5. A CONDICIÓN
HOMOXESUAL
Xosé Chao Rego.

Galaxia

Lihrari,b co11~ultad.1s:
Curtulmn ( \ "i\,!u). Co11ci.• i111 (A Con111.i). Índic<! (Ferro!) . .\lichd<?1w (Pontl'\edr.1) .
Pcdrci1u e ,\. PulmTa Perdttdu (S,mti,1go). Sottto (Lugo). Tmga (Ourensd.

O selo compostelán oferece a
gravación deste septeto de
Camagüey, fundado no ano 1994,
que inclue no seu repertório unha
grande variedade de ritmos
cubanos. Guillermo Lambida
Tamayo, o seu filio Guillermo
Lambida Puig, Reinaldo Nicolás
Polovit, Orlando Beltrán, Ramón
Antonio Bonora ~uen comezou a
tocar aos catorce anos-, e Maria
Elena Porro atrévense con guajiras,
guarachas, cha cha chas, danzóns e
habaneras neste disco, herdeiro da
laboura de Víctor Pérez Patricio
Vallagas en Camagüey, cuxa
aportación á trova foi o estilo do
contra-punto. A Trova
Camagüeyana ven de realizar a sua
primei.ra xi.ra internacional.•

Pop
de raíces latinas
Titulo: El nacimiento de la iguana.
Grupo: Iguana Tango.
Edita: Pies.

Ainda que se formaron hai cinco
anos, para Iguana Tango este é o
seu primeiro disco. Desde Madrid
este cuarteto oferece un traballo
pop, pero tamén pezas de
inspiración latina como Colorao, de
rock en Apaga la luz ou de
bos.sanova en Crimen o castigo. Os
temas beben de problemai tan
comuns como o divórcio, que
tratan en Con~ voy a vivir -~
-"ouvir como se poñen a
parir/saber que nos divorciamos os
tres/ter que acatar a sua decisión"ou a transexualidade tratada en Par
que TJO ser mujer -"que mira como
viste/que mira como fala/que ·se é
un enfermo mental/que se é un tal,
que se é un cal, que/non é
normal/se por dentro sente ser
Esther a quen/está danando"-.
Iguana Tango son Joaquin Padilla,
compositor de case todas as
cancións, Jacobo García, Mozart e
Míchel Martínez. •
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LOIS DIÉGUEZ

León (e 2)
Os viaxeiros meten-se nun humilde restaurante dunha das
ruas estreitas dos arredores da.
catedral, e non se arrependen,
pois resultan-Hes saborosas as
costelas de año e ainda máis o
flan que trema sobre as doces
escuridades dun molla mesto.
"Asi era o da señora Pastora de
Outeiro de Rei, a nai do poeta
Manuel Maria -canta Saef co,
mo se catara ela as delícias no
canto de csmfesar que llo tiña
sentido a Anxel Fole cando se
reunia con el no Lugo-Barque o poñia na festa de Santa
1 abel e todo o mundo lambia
nos dedos". E cheos e contentos volven axiña a Santo Isidoro, pois teimaron con Saef en
repetir a visita ao Panteón,
aducindo que non puderan
contemplar as pinturas con
tempo. Saef, paciente, aproveita para lles indicar que busquen a serpe esculpida nos
símbolos do Zodíaco da Porta
do Año, e ve-os, lago, afastada, sinalando Capricórnio, Sa,
gitário e Leo, que é onde ela
aparece pacífica ou en Loita.
Ha recoñecer que os amigos
son alunos aplicados e que algo
se lles vai rnetendo da sua sabedoria. Saef pensando asi, enternece-se.
Seguen, ao Panteón, os tesauros da colexiata gardados no
seu museu, que se aproveita,
ademais, para-ver en detalle as
próprias dependéncias do edificio medieval. Ante un pendón guerreiro estende-se a
guia en histórias e personaxes
da corte "castelá", e os viaxeiros, ao tempo de cerrar-se ás

Ao entrar na catedral cega-os
unha explosión de luz como
un agasállo. Parece que ali
non hai pedra, só vidros de cores. A luz, aO atravesar as vidreiras orixinais que ainda se
conservan (no muro sul e nas
capelas absidiais), reflicte-se
no chan sen mostrar esas cores, o que as diferéncia das
máis modernas que as pasan ao
interior. Os vid re iros posteriores ao gótico non souberon deciúar o segredo dos alquimistas medievais. Esa é a lición
máis atractiva da catedral, ou
asi o senten os viaxeiros. A
outra estudan-na nas imaxes
da Virxe Blanca do parteluz
do pórtico, que se completa
coa outra Virxe, a do Dado, na
porta que dá entrada ao claustro, esguia,· oferecendo aos espec-t-aclores -ese s-ímbelo ITa
man direita adiantada e cuberta a cabeza cunha orixinal coroa. E como os viaxeiros son
lugueses ainda se achegan ao
altar maior para ver o cofre en
pratas de Enrique de Arfe que
garda as relíquias de San Froi.lán, o santo do Regueiro dos
Hartos de Lugo que despois de
meditar nas cavas do Bierzo e
de León, foí bispo desta cidade, onde morreu no ano 905.
Así se mostra o gótico en León, en palme iras de · luz branca
e espazos amplos que buscan,
contra o corazón da terra, a
bóveda erguida do ceo infinito.

palabras, fixan os ollos no cáliz de ágatas de dona Urraca e
nas arquetas de marfins, e na

Dille Berce ao lnimigo

Castelao a 300 pesetas ,

Bíblia visigótica que Hes acende o vermello das interrogacións.

Nos arredores da catedral os arqueólogos andan a buscar os
restos das termas romanas que
non se destruíron ao construíla. Destas orixes romanas for,

macias arredor da Legio VII Ge,
mina, ainda quedan lembranzas, como alguns lenzos de muralla; e da história das suas personaxes, as lendas e tradicións
de San Marcelo, patrono da cidade que deu nada menos que
os seus doce fillos ao santoral.
· Acaso esta tradición levase á
inspiración da recolleita dese
simbólico número no zodíaco e
no calendário tan estudados
polos viaxeiros. Eles, amantes
de tais lendas mercan nas tendas da praza discos de barro onde se imitan as representacións
dos labores do ano das pinturas
do Panteón e van ver a igrexa
de San Marcelo que apenas
conserva mostras de cando se
construiu no século X. Despois,
calmada xa a impaciéncia da
emoción nova deitan-se sobre
a erva dos-x-arclins entre as-mozos e as mozas que os enchen
para coller folgos que os axuden ao paseo palas ruas do vello León Azabacheria, Matasie,
te, Berrueta, Malacin, Praza
Maior... Así van contemplando, unha miga apurados, os
edificios de Gaudí (Casa de
Botines), o Palacio de los Guz,
manes, o do Concello ... até
chegar á grande praza ernarcada polo que foi impresionante
Hospital de san Marcos e é ho,
xe Hotel de moitísim.as estrelas
que os humildes xa non poden
desfrutar. O Renacirnento es,
toupa na pedra ferida coa paixón dos que un dia ensoberbaron as suas cabezas coa idea dos
irnpérios. Os viaxeiros, desde a
longa ponte que cruza o ria
Bernesga, miran,no calados.
Despois, suspiran.•

(
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INTRODUCIÓN. Cando en
1977 se lle dedicou o Día das Letras Galegas a Antón Villar Ponte, a nosa literatura aínda non se
beneficiara da instituci.o nalización que ía posibilitar o réxime
autonómico, polo que se viña rexistrando ~n escaso desen.volvemento da historiografía literaria e
non sedera o.salto cualitativo na
industria ~ditorial .propia. Non
causa estrañeza, logo, o reducido
número de ensaios publicados sobre o vivariense con tal efemérides. Hoxe .en día, Villar Pon te
aínda carece do monumento sufraga do polo po bo ga lego qu e
Francisco A sorey deseñara para
ser erixido nos xardíns de Méndez Núñez da Coruña a fins do
verán do 36 na homenaxe que xa
lle tiña organizada ao fund ador
das lrrriandades a Asociación de
Escritores de Galicia, con Á lvaro
de las Casas á fronte. A pes.ar da
exis tencia dunha Facultade de
C iencias da Información en Santiago desde hai varios anos, áchase en falla un premio nacional galega co nome de Villar Ponte para honrar os artigas xomalísticos
en galega, e así poder facer fronte
aos premios ·camba e Femández
Latorre da prensa burguesa.

"sin pensalo, a inquedanza das
nazonalidades peninsulares máis
axiña do que nós coidemos"<Zl,
Manuel Antonio propugna a edición de "follas e folletos, unha
propaganda clandestina somellante á que fan algúns elementos
republicans hespañoes"<3).

•

Vintedous anos máis tarde, ao
ser homenaxeado o 17 de maio
outro escritor-xomalista republicano e galeguista como foi Roberto Blanco T arres, mellorou
considerablemente ·a oferta editorial sobre o autor celebrado,
pero non mudaron grandemente
as vontades dos responsables dos
xomais en que colabora o escritor ben como redactor (El Ideal
Gallego) ou ben como director
(El Correo Gallego), pois non estimaron oportuno recompilaren
os artigas asinados polo autor de
De esto y de lo otro, para non falarmos sequera da reproducción
dos xuízos de valor que vertera
sobre a prensa galega da época.
T ampouco non nos pode causar
admiración a ausencia do presidente da Xunta de Galicia nos
actos protocolarios do Día das
Letras Galegas en Cuntis se reparamos no feito de que o seu
partido en Madrid se nega a
condenar o golpe de Estado militar que orixinou a Guerra Civil: coñece moi ben cal é a violencia de clase que o favorece e
cal lle cómpre execrar.

,.,..

A NOSA TERRA.
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Gracias ao suplemento do Día das
Letras Galegas dun xomal filisteo
como La Voz de Galicia, sabemos
agora que Domingo Sabell tamén
tivera "moita amizade" qm Blanco Torres. Os lectores dos artigas
do cuntiense nunca atopamps rt:ferencias ao doutor compostelán,
e iso que .non era parco nos eloxios aos amigos. O que sorprende
é que, habendo tales relacións
amigables, o antigo senador de
designación real ignerase algúns
· feitos protagonizados por Blanco
Torres e Manuel Antonio.
Tras varias denuncias na prensa
do secuestro dos orixinais poéticos do rianxeiro, o ex-presidente
da RAG acabou depositando no
arquivo desta institución os textos mecanoscritos dós poemarios
que deixou inéditos o autor de
De catro en catro, pero aínda estamos á espera de que se digne
entregar os orixinais dos textos
destinados a formar parte do
vol. ll das obras completas: Prosas, notas e tradúccións. Entre-

Bernardino Machado entrevistado por Blanco Torres en 1927.

Blanco Torres e Berriardino
Machado, con Manuel
Antonio ao fando
-0- ANTÓN CAPELÁN

mentres, convén proporcionarmos aportes a esa biografía seria
que o poeta abofé merece.
• BERNARDINO MACHADO AO
EXILIO. Como é sabido, o golpe

militar protagonizado polos xenerais Cabe~adas, Gomes da Costa e
Carmona o 28 de maio de 1926
non só supuxo a destitución do
presidente constitucional da República Portuguesa, o venerable
profesor krausista Bemardino Machado (1851-1944), senón tamén
a incorporación de Portugal ao
conxunto das ditaduras fascistas e
de atitoritarismo radical de dereitas do Sur de Europa que implantaran anos antes Mussolini
(1922), Kemal Atatürk e Primo
de Rivera (1923) e Pángalos
( 1925). O fracaso da revolta democrática do 3-7 de febreiro de
192 7 en Porto e Lisboa, a prime ira manifestación organizada da
oposición democrática á Ditadura, provocou o exilio de numerosos militares republicanos e tamén
de grandes interectuais progresistas, como Jaime Cortesao e António Sérgio, que habían de visitar a
Universidade de Santiago na Ü
República. Bernardino Machado
non interviñera ho levantamento
democrático, xa que residía entón
na súa quinta de Paredes de Coura, pero como estaba de acordo co
ideario. dos demócratas alzados, o
gobernador de Viana do Castelo,
por mandafo do Gobemo da República, ordenou a súa expulsión
do territorio portugués.
Bemardino Machado chegou a
Vigo o 25 de febreiro e aloxouse
no Hotel Continental, onde había recibir nos días seguintes a varios periodistas galegas, entre os
que se achaba o redactor de Faro
de Vigo Manuel Lustres Rivas,
que foi presentado ao ex-presidente polo correspondente en
Galicia de La Nación de Buenos
Aires e amigo seu da emigración

]Üaquín Pesqueira. A entrevista
publicouna o xomal conservador
o día 27 de febreiro co título "El
ex Presidente Bemardino Machado en Vigo". Sen embargo, Bernardino Machado non era a primeira vez que visitaba Vigo, pois
o 15 de setembro do ano' anterior
chegara á cidade olívica acompañado de António Maria da Silva,
ex-presidente do Gobemo. Babeo
os titulare~ "Dos portugueses ilustres en Vigo/ Bernardino Machado y Antonio María da Silva" dedicoulle un artigo na portada o
director de El Pueblo Gallego Ramón Femández Mato, que reforzou a noticia coa inclusión de tres
fotos de Pacheco.
Esta atención a Bemardino Machado dos xornalistas liberais
- FeÍ:nández Mato pasara xa va.ríos días na cadea de Vigo- hai
que comprendela no contexto
máis xeral do enfrontamento coa
Ditadura de Primo de Rivera. A
exaltación de opositores a unha
ditadura militar estranxeira era
unha forma de mostrar o disentimento co réxime de Primo. Así
se explica que o tenente coronel
galego Celedonio de lá Iglesia,
"Jefe del Gabinete de información y Censura de Prensa" durante a Ditadura do Marqués de
Estella declarara no seu ensaio La
censura par dentro · (CIAP, 1930)
que o fascismo italiano gozara
dun trato de favor: "La Censura,
en general, velaba amorosamente
por aquella política" (p.120) .
• BLANCO TORRES E BENARDI.NO MACHADO. Certamente, do

conxunto de membros da ING, o
que máis se caracterizou na loita
· contra a Ditadura de Primo de Rivera foi Roberto Blanco T arres. A
posición de Manuel Antonio, un
dos intelectuais novos da formación de Vicente Risco, en relación
co réxime pretoriano non foi nada
equívoca, como se percibe no seu

epistolario con outros escritores
galeguistas ao longo dos anos vinte, e en cartas a Valentin Paz-Andrade e Ramón Villar Ponte non
deixa de incluír un "Delenda est
Hisparua" que non lle había agradar moito ao se u amigo Rafael
Dieste. N as cartas de Manuel Antonio non aparece unha crít ica
explícita á liña política seguida
pola IN G e á incorporación de
membros destacados desta organización ás deputacións e concellos
de ganchete dos militares, pero resulta reveladora a ruptura de comunicación epistolar con Vicente
R isco. Pensemos que, n a longa
carta que lle dirixe a Ramón Villar Ponte o 22 de outubro de
1924, Manuel Antonio quéixase
de que a dirección da delegación
rianxeira da ING lle fose encargada a quen estaba xa daquela a prol
da Unión Patriótica -Arturo Nogueral?-, así como da falla de acción opositora no momento en
que Primo de Rivera iniciara a represión política do catalán:
"Perdeu-se xa quizais a mellor oponunidade (a oponunidade ten un valor fundamental) esquivando a autualidade e o
relevo que o Directorio dou á cuestión
nazonalista nos comezos da súa autuación. Aquel fo¡ o inrre máis axeirado
pra pór na rúa u~ resposta estridente
ás súas provocacións, inda que viñese a
dar no sagrificio. Daquela poclia-se contar ca axuda, ou polo menos ca simpatía, dunha man de xente que, sin ademitir a integridade donoso ideario, mirou con desgusto a persecución das fatas
non oficiaes e outras medidas de caraute
antina;onalista. Ademais, un xesto er. gueito tragueria-nos, cando menos, o
respeto de todo o mundo; mentras que
aquel silenzo, tan sospeitoso de cobardía, non deixou de rebaixar en moito o
prestixio de integridade e varialidade
que os nazonalistas galegos tiveron sempre. Pero agora, xa vai alá"11J .

Como coida que unha revolución
en España podería traer consigo
(1) Manuel Anton io: Correspondencia,
Galaxia, Vigo, 1979, p. 238

O 5 de xaneiro o poeta diríxelle
unha carta a un amigo de Rianxo
emigrado en París para que lle
consiga algúns dos "fo lletos revolucionarios en francés e en castelán "(4> q ue p ublicara Vi cente
Blasco lbáñez na capital francesa.
T ratábase, en concreto, do panfleto antimonárquico e antiditatorial Una nación secuestrada, asínado en novembro de 1924 polo
nove lista valenciano, quen, á
parte de c lab raJ con artig na
revista do exilio España con honra
no primeiros me e de 1925, daría a coñecer n abril o manifi t
intitulad Lo que será la República
Española (Al País y al Ejército).
Con este antecedente , non resulta e traño qu Manu 1Ant nio co laboras dou anos mái
tarde con Blanc Torre na introducción en Portugal do primeiro panfleto antimilitari ta de
Bemardino Machado escrito no
primeiro exilio en Galicia.
Ao abandonar Fernández Mato a
dirección de El Pueblo Gallego o
2 7 de N adal de 1926, Portela
Valladares asume a dirección d
xorn a l e co n trata a Roberto
Blanco T orres como xefe de redacc ión en xaneiro. Como non
podía ser doutro xeito, o xornalista de Cuntis concedeulle bastante relevo ao exilio de Bemardino Mach ado. O dia 27 dá a not icia n a primeira plana, o 1 de
marzo aparece un solto en galego
dedicado ao ex-Presidente, pero
a censura non só lle prohibe publicar un artigo ao ilu tre exiliado, senón que tamén lle corta algunhas liñas das declaracións que
lle fai en "A figura do día. Bernardino Machado" (2-111-1927).
Ao igua l q ue out ros exiliad
portugueses que re idían en Vigo, Bemardino Machado recibiu
orde das autor idades españo la
de abandonar a cidade e ínter~
n arse en Ga licia; a í, 3 1 de
marzo de 1927 fixa eu d m icilio na Coruña. De e mesm día
é a última entrevista con Blanco
T orres, que lle dedica un artigo
na primeira páxina, acompañad
da coñecida foto de Pachec . D
ex-Presidente, obviamente, va i
salientar a dimensión po lítica:
"Don Bemardino Machado es uno de
esos hombres cuya vida, mirada a través
de sus varias actividades, ofrece una enseñanza ejemplar. Como político, fue la
austeridad, la cabeza inclinada constantemente sobre el estudio de los problemas de su patria, el sacrificio siempre diligente para ofrendarse . Y todo
ello sobre un fundamento: la libertad; y
con esta perpectiva: el progreso. La república de Portugal es una página epopéyica que, para ser contada dignamente, está pidiendo el numen homérico.
Esa página fue escrita por hombres que,
como nuestro eximio amigo,, entregaron a su patria lo más fervoroso de su
corazón y lo más cimero, en granada
eclosión del fruto, de su espíritu"< 1>.

Coas declaracións obtidas n~ úl(2) Ibídem, p. 240
(3) lbidem, p. 239
(4) Ibídem, p. 245
(5) R. B. T.: "Bernardino Machado" en
El Pueblo Gallego (31-111-1927)

(Continua ~a páxina seguinte)
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ANOSA TERRA
(Ven da páxina anterior)

timo encontro, .Blanco T arres
elabora a entrevista que publica
en Céltiga de Buenos Aires titulada "Bemardino Machado en el
destierro". Loxicame[lte, para
unha publicación libre da acción
censora da Ditadura, Blanco Torres vai acoller os testemuños
máis políticos, como o seguinte
parágrafo en que plasma os comentarios do exiliado sobre o
fracaso da revolta democrática:
"-La revolución última de Portugal fra-

1

l1

casó porque el elemento civil se ha apresurado, precipitando el estallido sin enterar antes al pueblo de las causas de la
sublevación y de lo que ésta perseguía,
que era defender la Constitución hollada y restaurar e l derecho conculcado
desde mayo por la dictadura militarista.

1

- ¿•....7

1

-La reacción del pueblo lusitano con-

¡1

1
1
'

tra la dictadura es difícil. Hay en el pueblo portugués un "quid divinum" por el
cual la defensa de las libertades es un
deber de cada ci~dadano. Si el sentido
cívico se impusiera al militar, en el ejército, en e ra revolución, el fraca o de
lo poderes dictatoriales hubiera sido ya
un hecho. entre los republicanos militares y lo republicanos civiles hay ahora
una esci ión y un encono que hará retardar una nueva suble~ación, pero ta,
qu duda cabe! e producirá, tarde o
temprano. Las libertades, tanto en Portugal como en el resto de Europa donde
se hallan cercenadas, han de recobrar
sus fueros y u equilibrio, y entonces todo los desmane de la dictaduras de
hoy aparecerán claras, en toda su descarnadura, y puede que tengan las sanciones que les correspondan.

El acento en la expresión del eminente
prócer lusitano se hace enérgico. Las
palabra fluyen de sus labio con el color que reciben de viejas y profundas
convicciones. Republicano de toda la
vida (sic), luchador tenaz por la democracia de su país, la trayectoria de su
pensamiento tiene siempre una afirmación y un impulso en la idea de la libertad, sin la que no se concibe nada
elevado ni perdurable en el mundo"16l .

Na cidade da Coruña, Bemardmo
Machado, sempre na compaña
das súas fillas Sisi e Sira, foi moi
ben acollido por republicanos e
galeguistas, asf como polas institucións oficiais: recibfrono o alcalde
M. Casás, o Instituto de Segunda
Ensinanza, o Circo de Artesanos,
o Casino Republicano ...
A Nosa Terra do 1 de abril de
1927 dedic ulle un s leo titulado
" n Bernardino Machad " para
darlle a benvida ao ilustre p lítico e profesor 1 no contexto da fraternidade galego-portugue a.
N a súa columna "Galerías" de El
P'ueblo Gallego, Antón Villar
P nte, que e había de c nverter nun d s receptare dos diferentes documentos antiditatoriais elaborados por Machado no
seu exilio portugués, no que fai
referencia aos paseos polo xardín Méndez Núñez, onde foi fotografado con Alvaro Cebreiro e
o profesor krausista:
"Visitó don Bemardino la mayor parte
de las sociedades coruñesas donde se 1-e
hizo objeto de cariñosos agasajos y donde la agudeza de su talento juvenil, antípoda de su pergeño físico se necto, ha
conquistado innúmeras simpatías. Recibió muestras de consideración de las
personas más significadas de la ciudad
· que le ha conferido el título de huésped
de honor. Pero nada de esto le educe ni
le entusiasma. Quien como él a través
de una larga vida pública, inmaculada y
fecunda, cosechó toda clase de testimonios honorificos, ya siente cierto aristocrático desdén por las humanas vanida-
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des. Lo único que verdaderamente ie entusiasma y seduce, en.sus andanzas cotidianas, son los niños. Padre de catorce
hijos y abuelo con once nietos, autor del
bello libro "As crianc;:as" (!'notas de um
pai") por la infancia siente la más grande de las veneraciones. Cuando los niños no se acercan a él, él se acerca a los
niños. Sus paseos habituales por el Relleno y el parque de Méndez Núñez, acaso tengan por principal objeto aproximarse a los niños. Quizá si en tales lugares no hubiese niños, don Bernardino
cambiaría de ruta para buscarlos"17>.

• Ü 23 DE XULLO DE 1927,
DON BERNARDINO EMPRENDE
VIAXE PARA P ARIS, onde ía ser
operado un fillo seu, pero antes
deixaba rematado o volume antiditatorial O Militarismo, un libro de
155 páxinas que
apareceu sen pé de
imprenta porque
fora editado clan~estinamente por
Anxel Casal e Leandro Carré. Así fo¡
evocado polo dono
da Editorial Nós na
entrevisq1. que lle
realizou Alvaro de
las Casas en setembro del934:

Blanco T arres tiña das ideas pol(ticas de Manuel Antonio e do
seu radicalismo na emancipación nacional de Galicia permiten explicar ho:¡ce que lle dese un tratamento diferenciado
cando analizou a nova xeración
literaria galega, pois desde o
ano 1926 viña levantando actq.
dos enfrontamentos emprendidos por un fato ~rapaces da
nova xeración ( fael Dieste,
Bal y Gay, Otero pasandín e,
sobre todo, Felipe Femández
Armesto) desde as Qáxinas de El
Pueblo Gallego portelista contra
figuras emblernátü;as da Xeración Nós como Vicente Risco,
Otero Pedrayo e Castelao.
Blanco T arres rene ga Qa da vangard ~ literaria
cando ficaba na
simple iconoclastia e non se vencellaba a un da-

'A pesar dá

existencia dunha
Facultade de
Ciencias da
Información en
Santiago desde
ha-i varios anos,
áchase en falla
un premio
nacional galego
co nome de
Villar Ponte"

"Recuerdo ahora
-dice Casal- una
tarde en que nos
apareción por allí
don Bernardino
Machado con Ví~
llar Ponte, Cebreiro y Fernando
· Osario. Quería que
le editásemos su
obra "O Militarismo" que nadie se
atrevía a imprimir.
Corrimos gozosos.
la aventura: el libro fue impreso a
espaldas de la policía e introducida tcx:ia la edición en Portugal''<8>.

Para Roberto Blanco Torres, O
Militarismo era un "alegato vibrante, disección histórica del
sino funesto de todos los .militarismos y singularmente de Portugal, que aherroja a la sazón las
libertades del país vecino"<9 >.
O desdén pala obra publicística de
Blanco Torres explica que ata o de
agora ningún dos estudiosos de
Manuel Antonio tivera en canta
o relato da súa contribución á introdución do texto de Bernardino
Machado en Portugal. Quen o referiu non foi outro que o xomalista de Cuntis desde as páxinas de
El Noroeste tras unha visita ao venerable opositor da ditadura salazarista na vila da Guarda:
"En La Guardia, atravesando el Miño,
hemos h echo entonces en· pequeños
botes un cargamento de centenares de
ejemplares de aquel Hbro, escrito en la
emigración por un casi octogenario con
el río combatiente de un pensamient9
juvenil (Quiero recordar con lágrimas
en los ojos al héroe de aquella hazaña
expedicionaria, Manuel Antonio, poeta y marinero, segado en flor por esa
hoz ciega y sarcástica que respeta tantas
vidas inútiles) . En aquella otra orilla teníamos manos amigas que sembraron
aquellos libros como una semilla redentora, en toda la tierra portuguesa"U 01 •

O coñecemento profundo que

(6) Blanco Torres, Roberto : "Bernardino
Machado en el destierro" en Céltíga (1 O-

(7) Villar Ponte, A. : "El recreo de D. Bernardino~ en fl Pueblo Gallego (3-vn-1927)
(8) Casas, Alvaro (de las): "La Editorial ·
Nós" en El Pueblo Gallego (21-ix-1934)
(9) Blanco Torres, Roberto: "Una fortaleza que no se rinde" en El Noroeste (13vi-1933)

v-1927)

(10) Ibídem

r~ ~oiflprom"iso

como
proban os seus
xufa"os negativos
sobre La Gaceta
Literaria le sobre o
propio Marinetti,
cando este visita
España en 1928,
totalmente adherido ao fascismo .
A recensión · de
De catro a catro, a
elexía publicada ·
en A Nosa Terra
e dúas glosas do
"Mirador" de El
Noroeste da Coruña son bo testemuño da admiración de Blanco
T arres polo escritor de Rianxo.

c1v1co ~

O 31 de maio de
1932, don Bem~rdino regresou a
Vigo, de camiño para A Guarda,
onde ía residir uns anos, primeiro no Hotel Tecla e lago nun
palacete de Celso Candeira. O 3
de xuño o redactor de El Pú.eblo
Gallego Rey Alar publicou na
primeira plana do xomal de Portela Valladares unha entrevista
co ilustre exiliado, "El doctor
Bemardino nos habla de Portugal y de su fe en el porvernir",
na que non faltaba algunha pregunta referida á Autonomía de
Galicia, que se achaba entón canalizada na iniciativa da Asem~

ble.a de Concellos.

des, ha venido a vivir aquí, a La
Guardia, para saludar todas las mañanas al sol surgiendo por detrás de . las
montañas de su tierra. Este profesor
de energía y de espiritualismo liberal
no envejece nunca. La palabra libertad arranca todavía de sus labios tré- ·
molos cordiales .. Podría vivir en su
-tierra tranquilo, con ·solo un gesto de
sumisión. Pero, para orgullo del hombre, su fortaleza es de las que no se
rinden.'' 111 >.

su patria, por la República española,
que no es quisicosa de Salazar (Alonso
Oliveira tanto monta!); por Lerroux,
que protestó de joven contra la expulsión a Francia de .su jefe Ruiz Zorrilla, y
que fue en ia madurez y en la vejez amigo de los Giner de los Ríos y de Luis
Morote, grandes amigos del señor Bernardino Machado, a quien profesa admiración, y también lo siento por el señor
Portela Valladares, gallego y galleguista
ilustre, muy amante de Portugal y de sus
grandes hombres, uno de los cuales es
Machado, el huésped de La G_uardia"U1>.

As presións da Ditadura de Salazar sobre o embaixador da Re~
pública Española en Lisboa, o
republic;:ano radical José Rocha
-un dos lugartenentes de Alejandro Lerroux en Barcelona-,
acabaron logrando os seus propósitos, e· o 26 de agosto de
1935,- don Bemardino tiv.o que
desprazarse de novo a Vigo para
recibir da policía a arde de intemamento. Os principais responsables en Pontevedra do
Partido Galeg{;.ista e de Izquierda Republicana, Víctor Casas e
Ossorio Tafall, dirixiron telegramas de protesta ao Presidente da República, ao Presidente
do Goberno e ao M inistro da
Gobernación, Portela Valladares, quen visitara: o profesor portugués un ano antes na ·Garda.

Castrovido acaba o artigo facendo
unha comparanza entre o exilio
de Bernardino Machado na Guarda e o de Unamuno en Francia:
"En Hendaya recibía Unamuno a centenares de españoles que iban a saludarle.
La misma peregrinación de compatriotas
que en La Guardia. El general Primo de
Rivera pide al gobierno de la República
francesa que interne a don Miguel de
Unamuno. A pesar de la porfiada reda- .
mación y de los buenos oficios de Mavy
y de otros amigos del general, Unamuno
permanece en Hendaya hasta el triunfo
de la República española (sic). Menos
feliz que el catedrático de Salamanca ha
sido el profesor de Coimbra"U4J.

Convén termos presente que tamén Roberto Blanco T arres, na
entevista para Céltiga, compara
o caso de Bemardino Machado
cos "de la Ytalia fascista con
Nitti, de la España militarista y
reaccionaria con Unamuno".

Aproveitand_o a súa viaxe para
A Coruña, o 2T de agosto ofrécenlle un xantar no restaurante
da estación pontevedresa cualificados membros·destas dúas formacións: Castelao, Víctor Casas, Fernández Oxea, Ossorio
Tafall, Amancio Caamaño e
Rey Juncal; entre eles achábase
tamén Blanco T arres, redactor
xefe de EL País, que lle deu unha boa cobertura informativa ao
caso, sen aforrar aguilloadas a
Lerroux e Portela, en forte contraste co silencio do resto da
prensa de Galícia.

A Nosa Terra, convertida entón
en "Boletín do Partido Galeguis,_
ta", tamén levou a expulsión de
don Bemardino á primeira páx:irta, pois editábasé en Pontevedra. Tras o relato dos feítos que
acabamos de resumir, expresa toda a carraxe contra un gobemo _
republicano reaccionario que reproducía co presidente constitucional de Portugal o mesmo trato que lle dera o réxirne preto"ñano do Marqués de Estella:

No número do 18 de setembro,
El País reproduciu un artigo que
o grande xornalista republicano
Roberto Castrovido, entón airector de El Liberal, publicara
neste prestixioso xomal madrileño, un dos que recibían colaboracións de Blanco Torres. Castrovido repróchalles a Lerroux e
Portela o comportamento co exPres iden te portugués por pregárense ás esixencias de Salazar:

"Avergoñados e indiñados por sernellante feito deixamos consiñada a nosa
protesta e renovamos ao ilustre patricio a nosa ademiración, simpatía e arela de que poida gozar fóra de Hespaña
unha tranquilidade que lle nega un
Gobemo republicán.que nin sequera a
figura do señor Machado e os seus anos .
avanzados foron capaces de influír para
que tal orden non se dera" 11 ; 1.+
(12) "Don Bernardiho Machado en Pontevedra" en El País (28-vn-1935)
(13) Castrovido, Roberto : "El caso de
Bernardino Machado" en El País (18ix-1935)
(14) Ibídem
(15) "D. Bernardíno Machado" en A Nosa Terra (31-v111-1935)

"Siento mucho lo sucedido a don Bernardino Machado, a cuya edád no está
·bien se le prive de mirar las montafias de
(11)1bidem

Sen embargo, a PIDE e os espías
de Salazar nn deixaron de espreitar os movementos de don
Bemardino, como ben testemuñou Juan Noya Gil no seu importante_ libro memorialístico
Fuxidos (1977), pois non ignoraban que o profesor coimbrán
continuaba a súa producción 'de
documentos antiditatoriais, editados no obradoiro de Nuevo
H~raldo do anterior galeguista
republicano. De feíto, o 5 de
outubro de 1932 asinou O Pro-

Henrique ~abuñal Corgo

anuel

Murguía

jecto de Constituü;ao Ditatorial,
un opúsculo de 32 páxinas que
·se converte nun duro .alegato
contra o proxecto constitucional de Salazar e que faría éhegar
inclusive a Castelao.
A med~ados de 1933, Blanco
T arres debe use de desprazar. á
Guarda para visitar. a don Bernardino, pois en El Noroeste publica unha noya gabanza:
"M ac h ado, con su carga de años,
tembloroso no obstante de inquietu-
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BOROBÓ

b tratamento da arte da caricatura
Un salto na composición do meu
penúltimo anaco deixouno indescifrábel prá comprensión dos lectares. Trataba de Os meirós dos
bos e xenerosos que me donaron,
con destino á Casa da Fiada; quedando un diles esquecido, perdido
·no deserto da informática. Cando
estaba referíndome á Carta Geométrica de Galicia, do excelso Domingo Fontán, reeditada. en Decembro de 1974. A nova edición
dila, da cal Landeira Yrago regaloume o 127, dos 565 exemplares
impresos e numerados entón.

p i s ben, asimesmo perdeuse
constancia de que tal
exemplar do mapa que falaba
(Otero Pedrayo dixit) é contemplado "na estancia que ainda conserva os buratos da abelleira", pD'
los retratos que dibuxou Maside
dos eximios rianxeiros: Castelao,
Manoel Antonio, Rafael Dieste.
"Retratos -escribía- que · foron
incluidos no .precioso álbum de
dibuxos de Maside, editado por
Galaxia. Penden agora tamén
das miñas paredes trevonzinas,
arredados do exemplar diste album que me ofreceron, nos días
da Noite, os dirixentes clisa editorial; . asinado por todos iles,
dende Ramón Piñeiro ata o inda mociño Xosé Manuel Beiras.
Cunha fermosa adicatoria do
·seu egrexio presidente, reproducida logo no meu libro O reiseñor de Trasalba, a il consagrado.
"Ven a ser, pois, a Casa da Fiada
un sinxelo mostrario da obra daquiles fenomenais debuxantes, e

1

'. :f /

un lugar moi axeitado, por iso,
para estudar a recurren<::ia do
maior diles no tratamento da arte
da caricatura, na que Castelao foi
máximo mestre". Xa que as paredes dos corredores do meu fogar
estival, coma diXera ao principio
do anaco trasquilado, están cubertos enteiramente polos dibuxos
do Álbum dos N ~gros de Casteiao,
que me donara Alvaro Gil.
~ faltou, por tanto, amen-

ión do álbum de Carlos Maide, entre Os meirós dos bós e
xenerosos que ainda merecían os
máis diles postumamente a miña
perenne gratitude. Mais, ao faltar
isa mención, resultou incomprensíbel o resto do anaco, no que seguía discurrindo adrede do artista
maior, Castelao, e do máis novo,
Maside. Sen estudiar despois a
aludida "recurrencia do maior diles no tratamento da arte da caricatura"; pra que cabía que o meu
obradoiro fose o sitio máis apropriado; ao ter á vista os mellares
dibuxos de ámbolos dous artistas.
Malia non ser das súas abraiantes
caricaturas, sen'ón de seus admirabeis retratos, nada caricaturescos.
Acontecía que me ocupaba nises
días en reunir o meu vello material escrito a mantenta de Daniel,
o naso, para compoñer o volume
diste título que editará a Fundación Castelao, co gallo do seu inmediato centenario. E un dos
seus capítulos versará, precisamente, acerca de As récurrencias

ck Castel.ac>- tratando ca caricatura.

Para o cal seguín a pista, ao longo

dun cuarto de século, da conferenda primordial de Daniel Alfonso Manuel sobre a caricatura e
o humor; partindo da información que dá J.A Durán no seu revelador libro, El primer Castelao.

o

excelente historiador. do
agrarismo e do caciquismo revela nise volume
que a recurrente conferencia foi
pronunciada ·por vez primeira, .
no mes de Marzo de 1911, en
Vigo. Anotando que "le acompañaban dos grandes amigos:
Ramón Femández Mato, que leyó poemas >" habló de los pamasianos franceses, y Eduardo
Dieste, que desconcertó a los
asistentes con su irónica ruptura
del arco de fuego maltusiano".
Completa a súa información ].A
Durán co seguinte parágrafo; "El
Noticiero de Vigo, calificó la fiesta
barberil de gratísima y exquisita y
acertó con el adjetivo para la intervención de Castelao: Chispeante -dijo-, calificando a su autor de
afilado c:aricaturista. EL Barbero
Municipal (de Rianxo) concede
lugar privilegiado al éxito de sus
colaboradores y Rey Baltar (Ramón) canta ripidiamente el triunfo.de sus amigos" ... barberiles.
Repite a súa conferencia Castelao casi un ano despois, o 15 de
Febreiro de 1912, no Salón de
Baile de Liceo de O:urense, onde
expón os seus d~buxos e acuarelas "de intención c;:aricaturesca",
. por primeira vez. Escribe entón
Vicente Risco o primeiro artigo

. que adicaría ao seu próximo irmán de Nós; titulado La conferencia de C,astelao e publicado
tamén en EL Barbero Municipal.
Por terceira vez recurre, o ainda
xoven artista rianxeiro, ao mesmo tema, ao falar tres anos máis
tarde, na docta casa do Ateneo
de Madrid. No ano seguinte,
1916, publícase a edición prCncipe de Algo acerca da caricatura.

L

ogo a disertación máis sonada,
en dúbida, e que -menrres os
rudito.5 castelaino.5 non descubran algunha outra- considero a
cuarta, fo¡ dita no Circo de Arresáns, da Coruña, o 3 de Marzo de
1920. Ocorreu dentro do ciclo de
conferencias realizado co motivo
da exposición das estampas que
formarían o xenial álbum Nós. O
cuarto relatorio tivo especial ·importancia na historia das letras galegas, pois nil leu Castelao, por vez
primeira, as Memorias dun esquelete.
Nembargantes a recurrencia do
tema da caricatura non remata
ahí, posto que me honro en oirlle
repetir a conferencia primordial,
no paraninfo da Universidade de
Santiago, a Daniel, o naso, por
quinta vez, que eu saiba, babeo os
auspicios da FUE (animada por
Fernández del Riego, tan mozo
daquela, quen presentou ao seu ·
mestre na galeguidade). Aínda
persiste na miña vella memoria
-Yisual a imaxe da blanca tiza de
Castelao dibuxando, no negro encerado, o.5· escueto.5 trazos diferenciais da risa e da sonrrisa. •

•

FRANCISCO

A.

VIDAL

Cando·o sol se esconde
Ao fina.l, para os crédulos; tiña
razón o famoso modisto cando
aseguraba que coa edip~e ·deste
verán ían caer unhá chea de
desgracias sobre a terra. E iso a
pesar de que nin caeu a estación MIR sobre París, .nin o
mundo se esfumou no universo
coma un foguete de fin de festa.

A

.1

.,..,

idea catastrofista .e o temor ao futuro, é algo que
sempre estivo presente
neste val que,- o noso paisano
Pedro de Mezonzo, chamou de
. bágoas, e a pesar de que estamos na era da tecnoloxía, do
raciocinio e da análise científica, parece necesario ver na
natureza os agoiros preconizadores dun fututo nefasto. Para
os crédulo; seguidores do modisto, este só se enganou en.que
a desgracia non veu de fóra da
terra, como el prognosticara, senón desde dentro, coa forma
deses devastadores terremotos
que, dun tempo pa~a acá, van
arrasando vidas e propiedades.
Ao final, cando o adiviño non
acerta, os fieis sempre encontran puntos de converxericia.
Hai varios milleiros de anos,

cando os chineses contemplaban
unha eclipse, facían grandes penitencias e berraban desconsoladamente porque pensaban que
había no ceo un dragón devorando o sol; e logo, cando a luz volvía presidir o firmamento, respiraban aliviados, porque evitaran
un catastrófico fin do mundo.

O

utro tanto pasáballe aos
nosos paisanos, cando
~aían bater ola¡;, paos e

cacharros para espantar ao
mal que cegaba ao astro rei.

establecida das causas, a separación entre o día e a noite.

E o medo non era conto, ¿non
se acaba o mundo se se apaga
o sol?
Ese mesi:no sol, a quen os romanos viren rodeado de espigas cando César Augusto acced eu ao poder, eclipsouse no
mesmo intre en que Xesús expirou; e ca11do a gripe de 1918
causou estragos, tamén levou á
culpa por estender unha baba
maligna despois dunha eclipse.

Pois igual que coas eclipses, os
paisanos, sobre todo os mozos, sacan os seus cacharros para armar
estroncios cando na súa aldea hai
un casamento desigual, en idade
ou en ~mor, que aos ollos da veciñanza produce un desequilibrio
na orde natural. Tamén aquí a
cinzarrada pretende espantar o
mal agoiro e convértese nunha
especie de imposto que os causantes da desorde deben pagar para expiar os seus pecados.

E

a

l era o ollo de Zeus en
Grecia, o de Ra en Exipto
ou o de Alá para os musulmáns, é o gran benefactor do
·mundo e, por iso, aquela cinzarrada que se armaba cada vez
que se eclipsaba, estaba dirixida
a espantar ao monstro que trataba de devorar ao deus e señor de
todo o creado, ata que a luz volvía e os paisanos ·adiviñaban a
cara do benefactor resplandecendo de novo no ceo.
Esa cinzarrada que se arma, ven
sendo unha mane ira ·de manifestarse contra quen rompe o
equilibrio da natureza, a orde

alo era cando o avergoado era o pobre vello
. iúvo que quería casar
cunha moza de frescas carnes, e
os flscais da aldea lenlle a cartilla á porta da casa cantándolle:

Fulano non ten qu'e dar,
se non son os catro cartos
que lle costa ir ao altar.

ó

vello, entón, para non seguir
ouvíndoos acabará dando a cara,·
cun sorriso na faciana e 'rabia no
corazón; recoñece que non está
moi ben o que fai, pero cada un
sabe as súas, paga unha boa ronda de viño e todos fican en paz. •

e
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Vicente Araguas
'Os que escrebemos
desde fora da Galiza
. . .'
non existimos
Fago crítica literária e pá orne a
vida lendo. Rematei o libro de
Bieto Igle ia Bajo las más bellas estrellas e Hóspedes do medo, unha
novela moi ferrolá de Anxo Fran co. T amén lin Lume de Viqueira,
de Xosé Vázquez Pintor e voltei a
Lolita de Nabokov.
Que leituras recomendaria?

A esmorga, a grande novela da literatura galega. De poesía, ler toda
a obra de Rosalia de Castro. Tamén recomendaría Lolita, que é
unha moi boa novela.
Por que esta antoloxia, Billarda,
que se publica en bilingüe?

Billarda é unha antoloxia que recolle
poemas desde o meu primeiro libro
Paisaxe de Glasgow, de 1978, até Gato branca, de 1995. Agora estou preparando Ria Matinal, que airá en
Espiral Maiar. O editor, José Huerga,
xa ten publicado obras bilingües en
catalán e editará proximamente a
Iolanda castaña. Por que unha antoloxia agora? Achegándome a cincuenta anos, é como un autoexame.
A estas alturas, e facendo crítica literár!a, teño q4e saber autopen irarme. E unha elección persoal p rque
segue emocionándome a
ia e mo a primeira vez que e ere in.
Di Fermin Bouza na introdución
que os que escriben de de fora da
Galiza fan algo máis que literatura.
Escreber en galega xa é unha t ma
de posición. E ac mece que n n va
ter a mesm a acollida s e creb s
dentro que se o fas fora. ó hai que
botar un olio ás antoloxias para saber como nos deixan de lado aos que
non vivimos na Galiza. Existe un
ningunéo sistemático. Penso que estou turrando pola nosa cultura .
Por que escolle para a contracapa o
poema Agachado (Verán do 36)?
Pertence ao libro Xuvia. Recrio ~
ha escena que non vivin pero q e
aconteceu na realidade. Un ho e
agachado desde o 18 de Xullo, c¿a
sua· muller levándolle as migall~s
para comer e vendo por un oco aos
nenas. xogando á billarda, un xogo
que deixou a máis dun neno da miña xeración sen un ollo. Ainda que
faga poesía lírica, de amor, nunca
rexeitei a poesiá política.•
Escritor e crítico. Xúvia (Neda- A Coruña) .

Outras obras publicadas: Paisaxe de Glasgow,
Xuvia, ·caleidoscopio e Poema pra Ana Andrea.

-
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O Trinque

Mar·ea viva.s
Currás, Petróleo e os de, mais personaxes
de Marias
1
•
Vivas volven de novo á
TVG. A empresa pública
vén de comezar a emitir

unha nova etapa de trece ·
capítulus da série máis popular da pequena pantalla. Como sempre, na noite dos Luns.+.

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS •

························· -··~···············································
Exposición

de
esculturas
de Maria
Loureiro na
· galeria
Sargadelos
de FERROL

Betanzos
LINGHUMOR 2
lste Venres 15 pecha a rnostra "Linghumor 2", organizada pola A.C. Eira Vella
dentro das VI Xomadas da
Ungua. Deseños de Sex,
Pinto & Chinto, Siro, An·
drade, Vítof Tizón e Xaquin Marin. No Edificio Liceu, 111 andar¡ de 19 a 21 h.

Cambados
• EXPOSICIÓNS
XURXO ALONSO
"Mariñas" titula Xurxo
Alonso esta rnostra con
pinturas recentes que podemo ollar na galería Borrón 4 até o día 27.
RIADA
Carme Menduiña, Xosé
Gayo, Luí Viña 1 Ramón
Eiras e Alexandre Otero,
bai.xo o título de 'Riada",
mo tran a ua obra, pintura
e fotografía, no Centro Comarcal do Salnés, até o 15
de Outubro.

Cangas
•MÚSICA
FESTIVAL SOLIDÁRlO
O MARlÑEIRO
O ábad9 16, no pavillón
de Romarlgo a partir das 22
h; organizado pala CUT, e
coa actuación de Chouteira, Diplomáticos e Susana
Seivane e a int rvención
d Uxia, Quico Cadaval,
R. Vidal Bolaño e Antón
Reixa. Por 1.000 pta.

O Carhalliño
• EXPOSICIÓNS
T AUROMÁQUlA E
PROVÉRBIOS
As famosas séries de Francisco de Goya, no Centro
Mulrifunciono.l de Caixavigo
e Ourense que permanecerá
até o 17 <leste mes .

Carhallo
• EXPOSICÍÓNS
HISTÓRIA DA ÜALIZA
Até o 23 de Outubro, na
Casa da Xuventude, A Nasa
Terra mostra a través de
debuxos didácticos a história do' país, da pre-história
até os nosos dias, da man
de Pepe Carreiro. Especialmente dirixida a crianzas de 9 a 12 anos.

A. Corufia.
•CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes

da Imaxe prosegue coa segunda parte do ciclo adicado aos clásicos e modernos
do cipema francés, que se
ven desenvolvendo desde o
1 d ste mes, coa fita Fin

rniten ofe recer unha panorámica da sua evo lución criadora .

Aout, debut Septembre

de Xose Luís Vázquez lglesias que podemos ollar
na sala de exposicións da

(Finais de Agosto, primeiros de Setembro), de Olivier Assayas, 1998, o Xoves 14. Continuará iste ciclo o vindeiro Venres 22,
pero antes remos a oportunidade de asistir ás proxeccións das películas englobadas baixo o título de
"King Vidor", en colaboración coa Donostia Kultura e
a Filmoteca da Generalúat
Valenciá, e rotuladas en galega, como The crowd (E
o mundo marcha, USA
1928), o Yenres 15 e Sábado 16; The big parade (O
grande desfile, USA 1925),
o Mércores 20 e Xoves 21.
As proxeccións realízanse
ás 20,15 h. non sendo os
Sábado que son ás 18,30.
XURDE O TELEFILME
Xosé Luís Castro de Paz é
o autor do libro que leva
por título "El surgimiento
del telefilme" e que vai
apresentar, xunto con Santos Zunzunegui, o Martes
19 no CGAI ás 20,15 h.

A DEUSA A nÁNTICA

É unha mostra fotográfica .

Estación Marítima.
PABLO ÜRZA
A pintura de Orza está exposta na Biblioteca Pública

Gonzá/ez Garcés.
•MÚSICA
ANAROMANI&
ANTÓN Loro
A agrupación cu 1tu ral
"Alexandre Bóveda" comunica que o Xoves 14,
no Forum Metropolimno ás
21 h; des en vól vese o espectáculo poético musical
"Lobs" de Ana Romani e
Antón, Lopo.

SEBASTIAO SALGADO
"Urna gra91 incerta" é o título bai.xo o que se acobillan
as fotografias do brasileiro na
Casa do Home Domus , até o
20 de Decembro.
T AUROMÁQUIA:
TOUROS E TOUREIROS
Un percorrido pala arte da
estampa do toureo visto
desde a perspectiva dos artistas rnáis relevantes do século XX. Da Fundación do

Museu do Gravado Español
Contempóraneo en colaboración coa Fundación Caixagalicia, permanecerá até o
31 de Outubro na Sala de
Exposidóns de Caixagalicia.
BIENAL
INTERNACIONAL
DE GRAVADO
Na sua V edición, poderase
· contemplar até o Domingo
24 no Quiosco Afonso.
ANTÓN PATIÑO
pintor monfortino,
rnembro .fundador de
"Atlántica·", presenta na
Estación Marítima a exposición titulada Imaxes Líquidas. Traballos dos últimos cinco anos 51ue per-

o

PAlUS-TOMBUCTU. Berlanga chám~o
filme-testamento pero o que resulta é unha maratón de chistes
pesados. O humor xa non pro~
cede, coma no Berlanga clási~
co, do contraste entre a o cartón-pedra do franquismo e a re<alidade cutre senon do hortera.
Mellor, as batallas de pa5telaria do cine dos anos 20.

• EXPOSICIÓNS
MARIA LOURELRO
Mostra as suas escultu ras
na galeria Sargade/.os. Até o
30 deste mes.

Lugo
• EXPOSICIÓNS
PINTORES
ROMÁNTICDS INGLESES
· Na España do século XIX,
no Museu Provincial até o
31 <leste mes.
PÉREZ PORTO
Cerámicas, na Sala de Exposicións Capela de Santa Marta . Até o 24 de Outubro.

Moaña
•TEATRO

TITIRlCIRCUS
Será representada no cenário do Café-reatro·do Real, o
Domingo 17 ás 18 h; pola
compañia T anxarina

• EXPOSICIÓNS
BLANCO TORRES
A quen se Lle adica este
ano as Letras Galegas, é tamén protagonista desta
rnostra sobre a sua vida e
faceres a través de fotos e
textos explicativos que se
encontra no Café-teatro do
Real até fin de mes.

Mondofiedo
• FEIRAS
As SAN LucAs
Celébranse do Venres 15
ao Luns 18 coa tradicional
feira de cabalos mostrencos , feira-mostra, ac tuaciqns musicais, polbo, etc.

~ S~CKY CAR~~·

NE. Zalo e Rodol

,

em1-

gran a Madrid para facer reali~ . · ~ A NOVENA PORdade os seos soños como "
. TA/Un detective de 11- ,
Shai:ky Ca-rmi!J.e, unha banda .- bros (Johnny Deep) recebe o
encargo dun m:illonário (Frank
de rock independente,'"pero os
planes non ,saen segundo o
Langella) de investigar a auAU.STIN POWERS
II. Co subtítulo 'A espía
imaxinado. E o primeiro Iontenticidade. duils vol.umes do s.
que me achuchou', o filme con~ · gametraxe de Cherna de Peña ·· xVI que gardan o segredo p:ira
e primeira pe lícula españo1a . cqnvocar o Demo . .Baseada na
ta as avenrunis do axente secreque s.e achega ao mundo do . novela El club Dumás, de Péto máis marulo da galáx-ia, que
rock. Póla pantalla, éritre os · · rez-Reverte, o mellor, o pers.orealiza unha via:xe no tempo
até 1969 para cazar ao doutor · secundáiios, pasean tñ.áis · de . naxe de Deep e os o11os de Enun músico coñecido. O hardcomg.nuelle Seigner, o pi.ar, a .
Maligno e recobrar 9 seu ente electrónico da banda vai moi
perda de pé do guión nalguns
canto viril, qµe o doutor Malig~
, a ton coa estética da fita.
momentos.clave.+
·
no lle roubanr.

IEff'i

Ferrol

• EXPOSICIÓNS
ARTE MEXICANA:
DE FRlDA KALHO
A DIEGO RIVERA
Por primeira vez no Estado, a
Fundación Barrié, en colaboración e Reina ofia, organiza a exposición Arte mexicana: cokcción ]acques e Natasha Gelman, que recolle
bras d pintores máis importantes do século como
Kalho, Rivera, Siqueiros,
Orozco ou Maria Izquierdo.

l/JF.

Monforte
• EXPOSICIÓNS
ÜS CAPRICHOS
A mostra desta série de F.
de Goya inaÚgúrase o Venres 15, na Casa da Culr:ura,
e poderémola ver até o 7
de Novembro.
ÜALEGOSN.A
R EVOLUCIÓN CUBANA
Organizada pola ClG e até
o 20 Outubro, na Casa da
Cultura, podemos visitar
esta interesante mostra.

NQia
• EXPOSICIÓNS
DESASTRES DA GUERRA
De Goya, na Sala de Expo·
sicións do Teatro Coliseo
Noela. Até o día 27 .

Ourense
•MÚSICA
JOAQUÍN SABINA
Presenta o novo disco
"Diecinueve días y quinientas noches" o Martes
19 ás 22,30 h. no Payillón
"Paco Paz". Entrada 1.500
pta; estudantes e menores
de 21 anos 1.200, á venda
no C.C. A Rexión.
EUROPEAN SINPHON_Y
ÜRCHESTRA
Dirixida por Cristian Florea, dá un concerto no teatro Principal o Mércores 20.
FESTIVAL DE CORAIS
No teatro Principal. O Sábado 16, estarán a coral do
Clube Artístico de Ribadávia; a da asociación cultural
"San Mauro" de Barbadás; a
Rondalla Nova Xeración e a
agrupación cultural "Airiños

l de Canedo". O Domingo 17

anos e producida pola Fundación Caixagal.icia e A Nasa
tócalles á asociación cultural
"Voces e cordas" de SobraTerra, é unha forma amena,
do; á Rondalla da asociación • con debuxos tipo cómic de
Pepe Carreiro, de achegarse
de viciños "O Bairro" e á
á história dó país desde a
Coral Ourensá.
Prehistória até o século XX.
No Audit6rio Municipal.
• EXPOSICIÓNS
LAZCANO
Até o 30 deste mes, a galería
Viso! serve de cenário para as
pinturas de Xoán Manuel
Lazcano.
SALVADOR CIDRÁS
Departamentos titula o vigués
Cidrás a sua mostra da galeria .Marisa Marimón. Considerado coma un dos valores
da plásÍ:ica galega, sitú.ase I.1ª
estreita liña que separa o
funcional e o artístico, procurando que a arte se produza do xeito máis sinxelo. Até
o 30 de Outubro

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS
EsPÁCIOS
ALTERNATIVOS
Proporciónannos a oporrunidade de coñecer a novas
criadoras, até o 30 de Novembro, corno Marina Fernández que mostra a sua pin· tura no pub Alsir; Laura Eva
López que o fai na cabana;

ÁLVARO DELGADO
Destacado expoñente do ex- .·
presionimci español, o madriLeño Delgado mostra a sua
pintura, até o próximo Venres 29, na Sala de Exposicións
de Caixa Vigo e Ourense .

ARTisrAS CAMCÑANTES
No Albergue de San Francisca até o 23 de Decembro, e
serve para facer unha pequena homenaxe a Conde
Corbal, finado en Marzo
deste ano. Ademais da obra
de Corbal recolle as pinturas
de Figueiras, Moreiras e
Quessada Jr; as esculturas
de Enrique Conde, as caíxas de Carballido, os debuxos de Alexandro BObillo e
as fotografías de Berta Ares.

Pon.tea.re.as.
• EXPOSICIÓNS
HISTÓRIA DE GALIZA
Para escolares entre 9 e 12

e Xoves 21
respeiti·
va mente.
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Adolfo Bárcia fai unha intervención no Feira Vella ;
lnácio Fernández mostra as
suas esculturas no Quinteiro; ·
ou Sílvia. lgrexas que realiza
unha instalación no Grifón.

UJ

o

-.:;t

ALFONSO
Ma.tra antolóxica, organizada
pala Fundacián Barrié, adicada
ao fotógrafo Alfonso (19021990), que podema> contemplar no edifício Sarmiento do
Museu de Pomevedra.
lnácio
Femández
participa

nos Espaciós

Alternativos
de

PONIEVEDRA
cunha
mostra no
Quinteiro.

HISTÓRIAS
DE PLASTILINA
Mil e unha, se facemos caso
do título desta curiosa e divertida exposición que recria .
todo tipo de cenas cotiás e
que estará no Centro Comercial "A Barca" desde o
Venres 15 até finais de mes .
A VINGANZA
DE VERÓNICA
De Man ij,ay a Matthew
Barney. Exposición fotográfica contemporánea da Lamben Art Collectian de Zurich.
Até o 20 de Novembro no
Pazo 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, usado
como metáfora do proceso
fotográfico . A idea do "verum icon" (imaxe auténtica)
t a~én aponta cara a surprendente evolución da fotografia no século xx.

Viver mellor
Ciclo de conferénc ias orga ni zado pola
Fundación Caixa GaliCia, referidas á adolescéncia; a necesidade de desenrolo da
persoa nesta etapa; a construción da au. tbestima; o estrés e forma de controlalo;
anoréxia e bulímia; e parkison. O Xoves
14 en LUGO Trastornos da conduta alimentar, Anoréxia e Bulímia; o Venres
15 na CORUÑA, Aspectos sócio-cultu-

- rais nos trct$tornos da alimentación;
Luns 18 en BEIANZOS, Educar as emocións (no Clube de Xubilados); 6 Martes
19 en VIGO, Alzheimer; o Mércores 20
en F'ERROL, O novo papel dos avós. Ás
20 h. todas elas nas Salas da Fundación
salvo -indicación contrária . •

GAGOS bE MENOOZA
É o nome que leva a nova
sala de arte de Caixapantevedra, na rua do mesmo nome,
e que: para inaugurala bota. ron man dos anovadores da
arte galega, coma Castelao,
Colmeiro, Laxeiro, Maside,
. Torres e Souto, baixo o título de "Pontevedra, cidade
da vanguarda (1925 - 36)"

•TEATRO .
MISERY
De Stephen King, dirixida
por Ricard Reguant e con
Beatriz Carvajal e Ramón
Langa, o Venres 15 no Auditório do Pazo da Cultura ás
2-1 h. 500 pta.
PARA CATIVOS
Continua o "Festival Internacional de Títeres". O Xoves 14, Chímpate, chámpate polos galegas de Spaiuetti,
ás 12 h. no Salón de Actos
do Pazo da Cultura. Co mesmo horário, pero no Teatro
Principal, ternos Catro cantos da China de Cachirulo o
Sábado 16. Dirixido especiali:nente a centros escolares, a entrada custa 200 pta.

•CINEMA
. HISTÓRICOS
DE CELULOIDE
O Cine Clube Pantevedra ven
organizando diversos ciclos

Conv-ocatórias
PRÉMIO DE POESIA

E. LORENZO BALEIRÓN
Na xua XII edición, convocado polo
concello de Dodro, poden con.correr
todas as persoas que o desexe11 cun libro de versos de tema e forma libres,
en galega, e cunha extensión mínima
de 400 versos inéditos. Deberanse enviar 4 exemplares a máquina, sen remite identificador, a Concello de Dodro
(A Coruña), XII Premio Eusebio Lorenzo Baleirón. As obras deben asten. tar un lema que figurará igualmente no
exterior da plica onde se incluirán os
·dados persoais, enderezo e teléfono. O
prazo de apresentación remata o 18 de
Novembro e só e,xiste un prémio, indivisíbel, de 350.000 pta. podendo ser
declarado deserto. O fallo será dado a
coñecer nun acto a celebrat n a Casa
da Cultura de Dodro o 11 de Decem-

bro e a· entrega do prémio realizarase o
19 do mesmo mes. A obra galardonada
publicarase na colección "Eusebio Loremo Baleirón" de Ediciós do Castro ,
senda os direitos da 1ª edición para o
concello e da segunda e sucesi'Vas propriedade do autor e nas que deberán
constar a condición de- Prémio ~poesía

E. Lorenzo Baleiron.
CONCURSO ESTATAL DE
DIFUSIÓN DA GASTRONOMIA
GALEGA A. WNQUEJRO
Como ampliación do prémio de periodismo que se veu celebrando en anos
anteriores celébrase este VI concurso
convocado polo concello de Lalin e distintas asociacións gastronómicas. Ne!
poderán participar escritores ou xomalistas que publicaran libros, artigas, entrevistas, etc. en calquer médio de difu-

na sala de Cajamadrid . Asi, . Chamoso La ma~ a través
de libros e fotografías.
no adicado á História do Cinema, o Mércores 20, ás 19 e ·
22,15 h; proxectan IntoleRECONTOS
ráncia (1916), 164 min; de
O CGAC, a través do seu
D.W. Griffith, a fita máis
Servizo Pedagóxico, mostra
cara até 1979, e que se basea
"Recontos", traballos e disenas sangrentas folgas de 1912
ños deste grupo durante o
e o asunto Stielow, obreiro
último ano para ach egiu á
en folga acusado do asasinato · sociedade ao ámbito criatido patrón. Para o Mércores . vo. Audiovisuais, diapora27, ás 20,13 e 22,15 h; promas, publicacións e trabaxectarán Nubes pasaxeiras
llos realizados polos profeso(1996), do director finés Aki
res e estudantes do país inKaurismaki e que trata dun
tewados nesta experiéncia.
xove casal que compra un
magnífico televisor, ela perARTE GALEGA
de o traballo pero poden seA Confederación de EmpTeguir a pagalo e comer pois el
sários de Galiza fáille unha
conserva o seu ... até que fica
homenaxe á arte galega, co
no paro.
· gallo das "Xomadas Empresa galega e Cultura", no Salón de Actos da sua se de
(Rua do Vilar 54). C3_$e unha vintena de artistas contemporáneos desde X.
• EXPOSICIÓNS
~
Quessada, Alexandro, X.L.
de Dios até Ramón Conde,
Uxro CABALEIRO
Buciños, X. Cid ou Acis·
Na Casa da Torre, e até o 31
clo. Até o 24 deste mes.
de Decembro, caiga a sua
. pintura Uxio Cabaleiro.
MARIA CARRERA
C o lga as suas pinturas nas
paredes da galería Citania
até o 29 ae Outubro.

Redondela.

Sa.nxenxo

• EXPOSICIÓNS
XOÁN CERVIÑO
Ocupa, coas suas pinturas e
esculturas, a ga leria Pilar
Parra , até o 30 de Outubro.

BOSQUE DE BOSQUES ...
·... Paseando por aí; e As nasas árbores e insectos son as
exposici:óns que podemos
contemplar no Instituto da
Vivenda e Solo no Centro

Camercial Área Central

.• EXPOSICIÓNS
\MIGUEL MOSQUERA
:"Jazz Fussion"denomina o
a rtista ourensán a mostra
~e case trinta collages e ensamblaxes do máis recente
8a sua produción, nunha
~omenaxe a todo o que esta música ten de encontro
for.tuíto, e que podemos
Ó,llar na galería Trinta até o
de N ovembro.

l?

M. CHAMOSO LAMAS
Do.Luns 18 até o 5 de Novembro, no .Museu Arqueo Eóx ico, podemos o llar a
mps tra adicada á obra de

TREMA TERRA. ARTE
RITUAL AFROCUBANA
Os rituais das principais relixións: Vodu, Espiritismo,
Santería, Regla, Conga e
Sociedade Secreta Abakuá
na igrexa de San· Domingos
de Bonava l. Organizado
pola Fundación Granel!.
CGAC
Até o 8 de Decembro poderemos ver, no Centro Galega de Arte Contemporánea, as 35 obras do xa desaparecido Rafael _Baixeras,
que pertenceu ao grupo
"Seis e catro" e, máis tarde,
-ao movimento "Atlántica",
. realizadas entre 1970 e
1988. T amén neste centro
ternos as pinturas de Ro·

sión e en calquer língua do Estado, sobre
temas relacionados coa gastronomia galega nos últimos catro anos e que non
foran premiados antes. As obras poderán
ser presentadas polo autor ou terceiras
persoas aportando, en escrito dirixido ao
alcalde, nome, dados personais e morada
do presentador e do autor, cinco exemplares, (caso da rádio ou tv., as fitas deberán acompañarse de certificación do
director da emisora na que conste data e
. programa de emisión). T erase en canta,
non só a calidade, senon tamén a difusión e considerando mérito, non vincu·
lante, a referéncia ao cocido galega. O
prazo de apresentación remata o 21 de
. Xaneiro .do 2000. O primeiro prémio é
de cincocentas mil pta; o segundo de
duascentas cincuenta mil e o terceiro de
cen mil. Os tf<!.ballos premiados poderan
ser citados ou reproducidos rorar ou parcialmente palas entidades convocantes

das Peregrinacións.
SEGUNDO HÉVIA
Mostra de acuarelas sob re
os "Camiños de Santiago"
na Igrexa da Universidade.

TOMÁS BARROS
Derradeiros días para contemplar, na Casa da Parra,
a mostra antolóxica adicada á plástica de Tomás Barros (pintor, poeta e ensaista). Máis de trinta obras,
ademais de documentos,
s;artas e publicacións. Até
o Sábado 16.
ARTE AFRICANA.
A TERCEIRA DIMENSIÓN
No Pazo de Bendaña, sede
da Fundación GraneU, exposición artellada con roáis de
un cento de pezas procedentes de nove países da África
Subsahariana. Ademais do
grande valor antropolóxico,
cada un dos obxetos encerra
a xustificación da sua existéncia. A colección é propriedade de Joaquín Yebra e
museu durante tres
cédea
meses para a sua exibición.
Ademais, neste mesmo centro, podemos contemplar a

ªº

co~ección

Xogo de Suxerén·
cías, Granell e Arquitectu·
ra e tamén Os Libros de
Artista, con pezas de máis de
setenta autores.
PEREGRINACIÓNS
XUDEAS
Formada coas imaxes dos fo·tógrafos israelís Micha Bar·
Am, Alex Levac, Kobi Klamano vi tch, Scholomo
Taitz e Jonathan Torgov. nik recorre os catro polos de

' CAMJÑODE
SANTIAGO VIRTUAL
Unha n ova fo rma de viaxar polo Camiño e polo
tempo sen ter que moverse
de San Martiño Pin ário.
Até o 31 de Decernbro.
SANTIAGO
Asi se titula a mostra que
podemos contemplar, até o
31 de Decembro, no Pazo

de Xelmírez, Coléxio Fonseca e San Paio de Antealtares.
MUSEU

DO Povo GALEGO .
Ademais dos fundós habituais do centro, tamén podemos ollar a mostra adicada a Santiago e os camiños

Curso organizado po la Agrupaci ó n
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
aberro o prazo de inscripción para os
obradoiros de lecer en galega para
crianzas (de 4 a 15 anos ), os Xoves e
Venres de 17,30 a 19, 30; o de xadrez,
a comezar o 4 de Novembro; e o de
guitarra, a partir do 2 de Novembro.
Información e inscripción na ede da
asociación en Linares Rivas 49, 1 2 .
Telf. 981 244 355. •

JAVIER RUIBAL

Miguel
Mosquero

fai unha
homenaxe

ao jazz cos
seus

collages e
ensamblaxes
na galeria
Trinta de
SANTIAGO.

&

TITO ALCEDO
Ruibal (Puerto de Sta. Maria, Cádiz), cantante, guitarrista e compositor, cría unha mú ica pe r·oal onde e
rinde homenaxe á tradición
p pu lar sen renunciar á
aportacións do eu tempo.
Colaborador de abina, Labo rde ta, Celtas C re
Car! s ano e moito utros, ou composit r para
Martiri e Krahe, ac mpañado de Alcedo na guitarra,
estarán o Mércores 20 e Xoves 21 no Dado Dadá, á 2
h. Sup lement 1.000 pta.

de Santiago.
•MÚSICA .
NASA
A Sala de Servizos Especiais
NASA acolle, o Xoves 14 ás
22 h., a Kabuto Jr; de Vigo,
que lideran Manuel Seixo e
Paulo 1grexas, rock contemporáneo de difícil definición
est il ística, ap resentando o
seu primeiro CD "Distressor"
e que dentro dun mes telonearán en Madrid a Red Hot
Chili Peppers; e Triceratops
da Coruña, con Xúlio González, Xabier Vaamonde e
David Leandro que tamén
están en plena xira de presentación do se u primeiro
disco. 800 pta. adiantada en
Discoláser e Discoprecio e
1.000 na billeteira. E todos o
Venres de Outubro, ás 12 da
noite por 800 pta; Ana Pudor Show Sinceiro; espectáculo de cabaret, café-cantante e teatro de variedades que
confirma a unha das voces

INICIACIÓN Á FOTOGRAFIA

con roáis personalidade da
cena galega: Patrícia Lorenzo
= Ana Pudor, e descubrir ao
compositor anicado, ac ag •
ra, na música contemporánea e que brinca ara a música popu lar: Xabier Abralc.le·
= Xabi Abraira. P ro hai
mái , durante sete anos, un
Sábado cada mes, celebraron
a Ultranoir.e, de pilfarro de
ta lento de Mofa e Befa, The
Magicat Brothers, Contracontos, T ristáns, A Rá Coro de Cor, Patricia de Lorenzo, Suso Alon o, Manuel Cortés, Miguel de Lira, Goldi, Nekane Femández, Paula Carballeira, Rafa
Xaneiro, António Pérez,
Ramón Bermejo, Santi Frutos, Chavi lbáñez, Xacobe,
Tián, Blanca Cendán, Chévere e tantos ourros, agora, o
Sábado 16 ás 23 h. por U.X)()
pta; celebran a edición dun
disco recopilatório, coa preséncia e actuación de moitos
dos citados, e como homenaxe ao público que recibirá un
CD xunto coa entrada.

atracción xudea: as tumbas
dos zaddikim (homes sa n tos) de Galilea, o Hillula del
Baba Salí de Netivot , o
Norte de África e a rumba
do rabino N a hm án en
Tratslav (Ucraina ). Até o
28 de Outubro no Museu

bert Mangold até o 12 de
Decembro. Por outra banda, e até o 31 de Outubro,
permanecerá exposta a obra
da australiana Tracey Mof·
fatt neste mesmo lugar.

facendo constar o nome do autor. O fa- ·
llo do xuri darase a coñecer nun acto
público na Feira do Cocido de Lalin a
celebrar en Febreiro do 2000. Máis infonnación no concello lalinense.

) OAQUfN SABINA
Estará no Pavillón Multiusos
de Sar, o Xoves 21 ás 22 h;
para apresentar o seu novo
disco "Diecinueve días y
quiu;üentas noches". Venda
de ¿.ntradas na Oficina Municipal de Turismo (Pza. Galiza}", anticipada 2.000 pta;
na qi,lleteira 2.500 e para
estudantes 1.500 pta.
AUl\)!T!>RIO
DE ÜALIZA
O X9ves f 4 , a Real Fil-

1 Mostra de Cinema Latino--a-merieano en Vigo
1

Xurde coa intención de dar a coñecer o
piJ.trimónio áudio-visual latino-americano, variado e sempre surprendente, que
segue dando bons frutos a pesar das condic ións adversas, unha xanela aberra
con periodicidade anual. Desenvólvese
nÓ Auditório Municipal do Mércores 13
aq Venres 15 en sesións qe mañá, tarde
(200 pta.), e noite (400 pta.), existindo
bdnos diários por 500 pta. e da mostra
po'r 1.500. Mesas redondas e colóquios
entrada gratuita. O Xov¿s 14, ás 10,45,
proxección de curtametraxes: La caja de

los besitos, de Alexandra Pérez (Costa
Rica, 1992); El mandado, de Pituka Ortega (Panamá, 1998); Las mutaciones,
de Raúl García (Colómbia, 1994); e ás
12,30 mesa redonda "A muller no cine·
ma latino-americano". Ás 18,15 de novo curtametraxes: Anacleto Morones,
de Esther Durán (Venezuela,1994); Vete de mi, de Alberto Ponce (Arxentina,
1996); Los orígenes, de Raúl García
(Colómbia, 1993). Ás 20,30, longametraxe, El agujero, de Beta Gómez (México, 1997). O Venres 15, ás 10,45, pro-

xección de curtametraxes: Jogos, de
Mariángela Granda (Brasil, 1995); Remoto, di¡ Carlos Villegas (Venezuela,
1993); Noticorta, de Andrés Agystí
(Venezuela, 1997); Sin palabras ...
Jujuy, qe Miguel Pereira (Arxentina,
1994). fu 12,30, mesa redonda "O áudio-visual latino-americano espello da
realidade social". Pola tarde, ás 18, 15,
proxección das curtametraxes.: Quadrilha, de Ma ri á ngel a GrandÓ (Brasil,
1999); Lineas de teléfono, d~ Marcelo
Brigante (Arxentina, 1996); Palpando

el"; tiej:npo, de Rayl García (ColómbiaBulg~ria, 1990). As 20 h . Leitura e 'en·
trega dos galardóns ás curtametraxes
premiadas; ás 20,30, longamerraxe, La
deuda, de Manuel J. Álvarez e Nicolás
Buenavestura (Colómbia, "1997). Organiza o Cine Club G lauber Rocha-Universidad Nacional de Colombia, At.tes
Amazonas e Equipa Mostra; cólabotan
CIG, A sociación de C omerciantes da
.Zona Centro e co apoio da ~én~ia Es. pañola de Cooperación, lnternacior¡.al
para Ibero-américa. +
.
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harmonia de Galicia, dirixida por Maximino Zumalave, dá !JO concer~q con
temas de Haydn, Gaos; Ginastera , Beethoven, Ko. daly e Dovorak.
•TEATRO

THE QUEEN lS DEAD
Pola compañia Matarile
teatro na Sala Galán, até o
Sábado 16. lnterveñen no
reparto, ademais da directora Ana Ballés, Mechthild
Barth, Uxia Iglesias, e Rosa
Manteiga .
V ACACIÓNS NO XELO
Se cadra sóalle máis o de
Holiday on ice . Está n do
Xoves 14 ao Domingo 17
no Multiusos de Sar. Máis
de 60 artistas para este espectáculo de patinaxe sobre xelo. Entradas de 1.800
a 3.800 pta. Os menores de
12 anos e grupos de má is
de 20 per oas teñen o 20%
de d sconto. Venda anrecipada no Corte lnglé .
•CINEMA

THE ROCKY HORROR
PlCTURE SHOW
Na Nasa, o Venres 15 ás
22 h; 400 pta. A ópera
rock de corte famas-terrorífico máis brural e travesti
de todos os tempos xerou
entre os seus adeptos o que
se denomina "entrar na interacción", e é polo que se
recomenda vir co disfraz
favorito ademais de arroz,
papel hixiénico, confetti,
matasogras ... para ser utilizados en determinadas cen as. Colabora a Asociación Cultural "Fungos".

A Rede

Vig_o_ _ __
CARLOS FERRATER
Primeira mostra desta tempada do Coléxio de Arquitecws adicada a unha das principais figuras da arquitectura española da\ actualidade.
Até o 11 de Npvembro poderemos contemplar os planos, maquetas ,e fotografias
dos proxectos asi como 2
áud io-visuais sobre a arquitectura deste barcelonés .
MERA MONTECELOS Co lga os seus ; cadros no
Choco Bar (Alfonso Xlll 6).
XOSÉ MOLARES
Ocupa coas suaS esculturas
en terracota policromada a
Sala de Arte de Caixa Vigo
e Ourense aré o 28 de Outubro.
XOSÉ L. SANTALLA
"U n mundo feliz" leva por
nome o ensaio fotográfico
deste a rtista que podemos
ve r na ga ler ia Ad H oc a
partir do Xoves 14.
TUTANKHAMON ,
IMAXES DUN TESOURO
BAlXO O DESERTO
Producida polo Museu Egipd
de Barcelona e a Fundación
Arqueol6xica Colos, coa colaboración da UniversuJ.ade de

Oxford, Griffith Institute ,
Ashmolean Museun de Oxford e Metropolitan de New
York, a mosrra está orientada
especialmente ao público faqiiliar e escolar. O descubriqtento da tumba de T utankhamon impresionou ao
mundo en 1922, a fascinación segue viva e podémola satisfacer na Sala Temática de Caixa Vigo e Ourense até o 1 de Novembro.

l ma d "A astt nomia é diver'tida",
esta páxina oferec inti rrnaci6n sobr a
con celad ns, o planetas, o elenitas
(habitantes da lua) a astrofutografla,
bx t messier, as efemérides, as últi1¡nas
notfcias e os cursos práticos en marcha.•
SEI OBRA MESTRA
icl que programa concell n teatro Principal, comez u o Lun L1 ch ga
até o
ming 17. O gatopardo, de Luchino Visconti, podemos vela o Xoves ás
17,30. Vertixe, de Alfred
Hitchcock, proxécta e o
Xoves á 20.45, o Veme ás
18 e o Sábado á 20,30 h;
Zelig, de Woody Allen, está o Xoves ás 23, o Venres
ás 20,30 e o Domingo ás 23
h; Eva nua, de Joseph L.
Mankiewicz, o Venres ás
23, o Sábado ás 18, e o Domingo ás 20,30 h; A miña
desconfiada esposa , de
Vincente Minnelli, o Sábado ás 23 h . E Os 400
golpes, de Fram¡:ois Truffaut, o Domingo ás 18 h.
Prezo 400 pta. Abono para
as seis 1.800.

Tui
• EXPOSICIÓNS

ANTÓNIO ABAD
Mostra as suas pinturas na
galeria Trisquel e Medúlio
até finais de mes.
': · 1- - - - - - - - - =.:: •

- - - - - - -. . - - - -

RICAROO BARÁ
Vinte imaxes forman a
mostra fotográfica titulada
"Xemaá El Fna 1418" sobre
Marraquech que e encontra na Sala dos Pei:raos.
Xúuo VILLARINO
"O éxodo kosovar" titula
Villarino as sua fotografias
expostas na sala Expovoz.
CA A DAS ARTES
A mem6ria revelada , leva
por título a mo tra fotográfica do Arquivo Pacheco
que podemos contemplar
na Casa das Artes. Ademais,
neste mesmo lugar, tamén
se encontran a co leccións
Luís Torras e a Laxeiro.
•CINEMA

CINE CLUBE LUMIERE
Proxecta, o Luns 18 ás
20,30 h. no Auditório Municipal, a fita Gabbeg (IránFráncia, 1996), de .Mohsen
Majmalbaf, primeira <leste
director no Estado e que
trata dunha moza que se
namora e enfrenta á família, por esta causa, no marco dunha viaxe ao longo e
largo do Suleste do Irán.
CICLO DOGMA'95
En versión orixinal subtitulada en español. Xa proxectaron Celebración de Thomas
Vihterberg, e teñen pr~visto
facelo con Os idiotas de Lars
Von Trier, o Xoves 14 ás
20,30 e Onde baten as ondas , do mesmo director, á
mesma hora pero o Martes
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• EXPOSICIÓNS

TÁPIES
Unha colección de litografias e augafortes de Antoni
Tápies encóntrase na Sala
de Exposicións da Fundación Caixagalicia, onde poderemos contemplalas até
o 31 de Outubro.
ASTRONOMIA NA ÜALIZA
members.eli.tripod.de/pagina_de_proyectos
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• Precísase secretária con coñeci: ·· • Oferécense señoras para servizo
mentos de informática nível usuário
no fogar. Garantida seriedade, respone galega. Tamén unha persoa para a
sabilidade e capacidade de traballo. A
limpeza de oficina. Tlf. 656 911 187.
meia xornada, por horas ou de mañá.
Tamén limpeza de oficinas. Na comar• Véndese terreo en Ferrol, perto do
ca de Ferrol-Terra. Telf. 981 347 060 e
mar e a carón da rua, xunto á resi 619488761 .
déncia, 84 áreas (16 ferrados). Boa
para negócio ou casal. Prezo a con• Autoprodución, transformación e
vir. Telf. 982 594 318.
venda de: vinhos e aguardentes medicinhais. Azeites e cremas para massa• Equipa de futbol sala, integrado
gens. Cosmética terapéutica e natural.
por seguidores da Pátria Galega ,
Refrescos, zumes, vinhos, espumosos e
precisa axuda económica, social e
licores naturais. Apdo. 821, 15789 Comhumanitária para poder entrenar ,
postela. Telf. 670 902 176 ·981 572 163.
Correo electrónico: heliofilas@jet.es. Wexogar maratóns e os campionatos de
inverno e verán. Manden a sua axuda
ep: httpl/menbers.es.tripod.de/heliofilas
económica (xiros postais) ou material
ao Apdo . 1.262, 32080 de Ourense.
• Grande oferta de discos e caseBenzón. Pioneiros futbol sala.
tes, anos 70 e 80. Prezos interesantes.
Chamar ao sr. Baños. 986 413 496.
• Véndese Renault 5, matrícula POT por 200.000 pta. Telf. 986 250 922.
• Perruqueria unisex da Coruña
precisa perruqueira para fins de se• A venda, nas principais livrárias de mana que domine o corte masculino.
Vigo, o livro intitulado "Recuperando
Telf. 981 122 112.
a nossa história u" realizado por o
colectivo feminista Mulheres Naciona• Esquerda Nacionalista - Mocidade
listas Galegas ao prec:;:o de 700 pta. A
pon á venda insígnias en forma de
biografia de urna dúzia de mulheres
Estrela Vermella na que se atopa indestacáveis da história da Galiza e
serida unha folla de carballo. Podes facerte con unha mandando 300 pta. en
resgatadas da escassa valorac:;:áo da
mentalidade androcéntrica que _im selos ao apdo. 384 - 15.780 de Santiapregna a história oficial maioritarimengo. Tamén vendemos camisolas coa
te conhecida. MNG (Vigo), Romil 8cr;
carictura de Fraga dicindo "Cuando
entrecháo . Telf. 986 281 781 .
me vaya me llorareis", e por baixo o
povo que resposta "Siii, melloraremos"
(tallas M e XL) ; ingresa 1.200 pta. na
• Unce a venda dunha casa de canteiña, amoblada, en BaJtar (Ourense), con
canta 2091 2300 41 3040130397 de
Caixa Galicia e envíanos fotocópia do
harta de 2.000 m2. Razón nos tetf. 988
466 827, 988 409 211 e 988 302 404.
resgardo, neme enderezo e talla ao
apdo. indicado para as insígnias.
• Alugase piso en Marin , céntrico, totalmente novo, todo exterior. Telf 986
• Na Coruña, véndese Citroen AX,
703 146 a calquer hora.
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.
• Na Coruña, alúgase baixo na-Avda. de Arteixo. Até 400 m2. Facilidades. As persoas interesadas poden
• Estou na procura de páxinas
chamar ao telf. 981 235 298.
web independentistas (galegas, catalanas, bascas ...). Quen saiba o enderezo dalgunha agradeceríalle que
• Gozas lendo? gustache falar do
escrebira a profundo_kaos@mixque les? Desde agora ti tamén pomail.com. ·
des ser un "critico". Se tes algo que
contar sobre un libro, algunha crítica
curta sobre un título galega actual,
• Vénde5e bici de carreiras Orbea,
envíao ao Foro Novo de Andel Virtual
en perteito estado de conservación.
15.000 pta. Laura, telf. 981 577 074.
(www.andelvirtual.com). Escolmaranse as mellares para sairen publicadas
en formato dixital en Andel.
• Rapaz con desbrozadora, oferécese
para limpeza de fincas e montes na
htppJ/www.landelvirtual.com/foro/cricomarca de Ferrol-Terra. Garanto setico.htm ou ao apdo. 8029 de Vigo.
riedade no traballo. André (Neda) Tetf.
981 347 060 ou 619 488 761 .
• Precísase ajuda económica ur-

a

19. No Auditório Caixavigo .
As MULLERES NO
CINEMA EUROPEU
O Mércores 20 ás 20 h. na

Sala de Conferéncias do
Centro Cultural Caixavigo,
proxección da fita Antónia
e Jane, de Beeban Kidron,
presentada por Mercedes
Oliveira de Alecrín.
•MÚSICA

TON! LOMBA &
ELro oos SANTOS
Actuan no Sete Mares , o
Xoves 14 a partir das 23 h.

ÜRQUESTA VCXJTLAND
PHILARMONIE
No Centro Cultural Caixavigo, o Martes 19 ás 20,30 h .
MAX SUNYER ]AZZ
TRIO
O Mércores 20 no Audit6rio do Centro Cultural Cai-
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• Véndese furgón autocaravana
con ducha, auga quente, neveira, calefacción, cociña e toldo . 5 prazas.
perfecto estado. Tfl. 981 213 803 ou
600 717 628.
• Véndese colección de tomos, sen
estrenar, tebeos EL Guerreo del Antifaz e Roberto Alcazar e Pedrín.
Chamar ao tfl. 986 419 163.
• Cartóns telefónicos do Brasil (Estado de Goias), troco por cartóns de
España e Europa telf. 619 488 761 .
• Busco casa para comprar ou alugar na zona de Bueu perto do mar.
Tfl. 981 213 803.
• Tradutora de alemán e inglés imparte clases a todos os níveis. Tfl.
656 574 103.
• Nativa dá clases de francés. Interesados chamar ao 981 228 033.
• Se estás interesado na literatura, en concreto nos relatos curtos, desexaría porme en contacto
contigo para faceres unha posíbel
publicación . Se é posíbel mándame
un traballo teu e ideas a x ·o sé
Eduardo (Rua Rafael Alberti 21-4º
B. 15008 A Coruña).
• Realizamos traballos de carpintaria en xeral, restauración de mobles e limpeza de obras e locais.
Máis información no telf. 981 557 215.
• Mestre de EXB busca traballo en
calquer lugar da Galiza. Manuel 616
354911 .
• Licenciada en Filoloxía Hispánica
dá clases a particulares de BUP,
COU, ESO. Interesados chamade ao
. 981 -228033.
• Gostaria trabar a.mizade con calquer habitante desta pátria chamada
Galiza. Elisabet Pérez de Santiago.
Avda . Ordóñez 19, 36.750 Goián
(Pontevedra). +

xavigo ás 20,30 h. con Max
Sunyer, Carles Benavent
e Salvador Niebla.
•TEATRO

CONTACONTOS
O Xoves 14 ás 23 ,30 h. no
pub Viva Zapara con Quico
Cadaval.
CHEIRO DE ESTRELAS lI
Por Fulano, Mengano e Citano no Auditório do Centro
Cultural Caixavigo o Venres
15 e Sábado 16 ás 22,30 h.
• CONFERÉNCIAS

III

XORNADAS
DE SAÚDE NATURAL
No Audit6rio Municipal ás
20,15 h. con entrada de
balde. O Martes 13 Henriq u e Banet falará sobre
Medicina no meio ambiente e presentará o clube e a revista Galicia

Verde; o Mércores 20,
Juan Abia disertará sobre

ria do n oso país, da prehistória aos nosos dias,
con carácter didáctico, a
través dos debuxos de Pepe Carreiro, até o 20 de
Outubro .

Xeobioloxia, medicina do
habitat e presentación da
GEA Como continua na
semana vindeira, informarémolos para aquela.

Luís

Coquenáo

ocupa, coa
sua pintura,
a galeria
Mário

Sequeira
de BRAGA.

Ma.drid

VH.agarcia

• EXPOSICIÓNS
• EXPOSICIÓNS

Xosé Molares
mostra as suas
esculturas na Sala
de.Arle de
Caixavigo e
Ourense.

o

gente para evitar o cárcere a Manuel Zebral Lopez, desempregado,
condenado a pagar 60.000 pta . ou,
se insolvente, um dia de cárcere por
cada duas mil náo pagas, por defender os direitos sindicais e laborais
de reingresso em AST ANO de operários. Recava a solidariedade o Colectivo de Escedentes de Astano. conta
nº 2091 0239 37 30000 1944 4.

VIRXÍLIO VIÉITEZ
Até finais de mes, no Canal de Isabel 11, exposición
de máis de cento e medio
de fotografi as da Galiza
rural da postguerra <leste
retratista de Soutelo de
Montes .

A PALABRA PINTADA
Ou "Contracontos é unha
curiosa mostra na que participan 25 artistas da paleta
e outros tantos da pluma e
que está na galeria Arcana
(rua de Sta . Lucia), até finais de mes.
11
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Brag~ª---

Viveiro

• EXPOSICIÓNS
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LUÍS COQUENAO
A galería Mário Sequeira
acolle a mostra de pintura
<leste artista até o 10 de
Novembro. •

HISTÓRIA DE GALIZA
Na Sala de Exposicións de
Caixaga!icia, o rganizada
por A Nasa Terra, a histó-
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'Cando eu morrer,
fagan favor de chorar por min' (Amália)
-0- G. LUCA

Unha persoa que ten fome · ~
de pan; eu querobágóas: cando eu morrer, tága~ favor de
chorar por mi1.1, decia Amália
Rodrigues. Falaba coma nas
letras dos fados. Non lle custaba reclamar ternura porque
tiña a rara capacidade de
transmitila, de conmover
cunha voz entre triste e enérxica, unh~ saudade intensa e
atormentada nunha voz limpa, tan ben integrada na música que parecia nacer con ela.
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Fago esta confesión a como de
que este martes se celebrou a
festa nacional española, como
foi notorio sobre todo en Barcelona. Tamén en Madrid
houbo desfile, que por unha fixación infantil non podo deixar de asociar ao Desfile da
Victoria. En todo caso a celebración da festa nacional de
España está tan Lamentablemente vencellada á parafernalia fa cista e á mú ica militar que a xente común, mesmo
en Madrid, se queda na cama
igual, como cantaba aquel verso horrible pero cívico que popularizou Paco lbáñez. Para o
elemento civil, que se dicía
antes, o 12 de outubro é a fe ta do Pilar, patroa de Zaragoza,
e a festa nacional son o touros, que son ás cinco e non hai
que madrugar por velos.

Amália é tilla de obreiros, criada
pola sua avoa costureira, recusada nos seus comezos como
cantante de fado~ pola sua condición de bordadora; resgatada
sen vida case, despois dun intento de suicídio, na porta dun
namorado que a despreciara.
Requerida sen éxito polo banqueiro Espírito Santo. "A minha
vida tem um algo de Fado." E
por riba de todo unha voz perfeita e cromática nos rexi~tos altos, matizada, e emocionante
nas estrofas confidenciais, irónica e cómplice nos requebrados.

Os mesmos touros están tan
devaluados que a súa pervivencia como festa nacional é 6
retórica. En realidade xa ninguén se lembra de Frascuelo, e
poucos de María, a non ser polo tópico machadiano, tamén
cívico pero de pouca altura poética. Recluído os touro en
Canal+, o único que provoca
devoción é o futbol, e nel se
expresan a paixón e me mo
os conflictos. Os partidos son
camde noventa minuto e
pañas e miden en punto na
táboa clasificatoria. Un tópi o
que vive e outro que e morec .

Era a mellor. Decontado naceu
o mito da bordadora que entraba nas casas dos condes porque sabia como terlles o corazón pola man. Cantaba nas
grandes casas de Lisboa e dábanlle un cinceiro de prata de
agasallo. Logo renovou o Fado;
alixeirou o pesado ritual da repetición de estrofas, a precepti'."
va coral e deulle vida coa chula, o fandango, o corridiño ou o
poderoso vira miñoto. lmpuxo
un estilo alimentado nas formas
musicais pQpulares que os puristas descalificaron inútilmente. _
Chegaba a rádio coma unha enxurrada e .con ela a música comercial anglo-saxona. As meninas da rádio cantaban uns 40
Principais antes da letra e as fadistas declaráronlles a guerra.
Vestidas de fado, as cantigas
populares deféndense con éxito
da invasión e ocupan a rádio.
Despois de perder a guerra, o
fascismo xa non podia manter o
poder só con represión e asi na- .
ceron as tres efes: Fátima, f"utebol e Fado, a grande coartada
sentimental sobre a que se ·
apoiaba o Estado Novo.

Homen de Melo ou Manuel Alegre. Cantou Camoes e puxo a
académia de cuñas. Só agora,
cando desaparece a fadista famos ísima, hai quen recoñece
que, se cadra, Camoes soñara
coa voz de Arriália para cantar os
seus versos. Tamén caeu a censura e rodaron cabezas a causa
dos versos de Alain Oulman que
todos aprenderon na voz de
A censura do tiranete de sacris- Amália: "Por teu livre pensamentía (como chama E. de Andrade
to/ foram-te longe encerrar/ tao
a Salazar) non pode nada conlonge que o meu lamento/ te nao
tra o martirolóxio cristiano disconsegue alcanzar", referéncia a
frazado de cantiga de amor proun amante fuxido aos brazos
fano, algo tan particular do Fa-_ doutra muller que a PIDE, polícia
do, coma en "quando os outros . política de Salazar, interpretou
te batam, beijo-te eu" de Arcoma alusión ao campo de conmando Machado ou as "avemacentración do Tarrafal en Cabo
rias sáo beijos, padrenosos sáo
Verde, un destino para matar en
abrazos", da Avemaría Fadista.
vida aos opositores da Ditadura.

Unha voz pcira Camaes

v

"Eu son ignorante, nao estúpida",
repetia Amália que tivo sempre
magníficos letristas, os poetas
David Mouráo Ferreira, Alexandre
O'Neil, Ary dos Santos, Pedro

E

u non son nacionalista,
senon é nun sentido
práctico ou vulgar, é dicir, de defensa dos direitos nacionais, da propia cultura, a
língua e iso. Aí cumpre estar a
·tope, pero nun sentido teórico
ou dogmático non son nácionalista, se se me permite a
confianza. Así e todo sinto un
grande respeto polos nacionalismos, máis polos que afirman
que polos que negan. E as suas
celebracións tamén me merecen respeto, ainda que me poida producir noxo ou repelencia o modo que teñen alguns
nacionalismos de festexarse.

Nos 50, os norteamericanos
convencen a Amália para que
grave un disco en inglés, con
cancións de Cole Porter pero
non chegaria aos circuitos comerciais. Editouse moito despois, nos 80, como curiosidade.

A fadista mantivo a fidelidade ao
seu mundo e recusou as modas.
O resultado é que cantantes de
todo o mundo quixeron imitala.
Chovianlle os aspirantes a mestizos, O grande éxito de Dulce
Pontes, "Lágrima", é un ha composición famosa de Amália.
Na Revolución de Abril de 1974,
o movimento do Canto Livre pasou factura ao Fado, o estilo que
fixera de eficaz embaixada do
Fascismo no exterior. A sua primeira figura, Amália, non poderia
lif.?rarse do proceso ás Tres Efes.
"E claro que o Fado, principalmente agora, ja nao pode co. rresponder a nada de saudável
até porque está demasiado ligado ao esmagamento cultural de
que todos nós tomos vítimas",
decia Carlos Paredes no 74.
Zeca Afonso, o líder da Can9ao
de lnterven9ao, precaveu contra
os que querian sentenciar de
morte o Fado "Se existe ou náo
um género musivcal diferente
por que se possa optar entre o

velho e o novo, nao sei. Urna vaga indisposi9áo contra o que estaba feito, urna experiéncia que
excedia em superfície as belezas da vida coimbra, eis algumas razoes que me levaram a
deixar o fado". Xunto a prudéncia do Zeca, que no 84 volveu
ao Fado de Coimbra co disco
"Fados e CanQoes", outros aplicáronse sobre a müsica popular
coma se fose plástico maleábel
e non respeitaron a sua condición de matéria volátil e disimultánea, entre a política e o imaxinário, a sua parte de inconsciente político. Na voz de Amália,
moitos entenderon o "Povo que
Lavas no Rio" de Homem de
Melo, coma unha fábula dé- redención do povo empobrecido.
Chegado o verso "há de haver
quem te defenda", aparescian as
lágrimas entre o público.
A notícia da morte de Amália
Rodrigues deu pé a unha confi- ·
déncia de Saramago~ Durante a
Ditadura, a fadista fixera contribucións ao Partido Comunista.+

Por iso foi, conforme a tópico, tan movido o dia do Pilar
en Barcelona: porque coincidiu na víspera do Bar~a-Ma
drid, e no Nou Campas novas
brigadas internacionas andan
a patadas coa construcción nacional en forma de balón.+

OLVER AO REGO

a

ronlle a organización da
urocopa-2004 a Portugal e en Madrid non daban aturado o encabuxamento.
Tanto que desataron a vea cuase racista, desprezando as infraestruturas portuguesas e ao mesmo Portugal con declaracións
de ráncio abolengo. Destacáronse dous galegos colonizados,
o secretário da federación española de futbol e Francisco Villar, o secretário do deporte. Parecian realmente amolados polo
que para nós só van ser vantaxes: ternos os estádios de Braga,
Guimaraes e Porto a un tiro de
pedra ... grácias ás infraestruturas- portuguesas. Chegamos
antes a Lisboa que a Madrid. +

