
Só 300 pistolas legais e 
·50.000 ilegais 

-----------10-------. 
. As empresas do naval 
non cumpren ·o convénio 

~----------11-------

PER1óq1co GALEGO SEMANAL , 

Armand Mattelart: 
"A nosa so~iedade 

vóltase · 

a cada 
máis amnésica" 

---8·9_-,.---

Galiza benefíciese da sede portuguesa 
da Eurocopa 

-----------14....-...·------
Pena de cárcere 

por pintar contra a OTAN 
-----------13-------
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. As mentiras d~ Fraga e 
Galeote 

Que a delegación pesqueira galega visitara Bruxelas convidada polo 
BNG, mancou ao PP sobremaneira. Boa proba son os anúncios, os 
mesmos xa realizados por Camilo Nogueira, de que comezarian as 
negociacións e que se daria un ano de axudas aos mariñeiros (ver 
número anterior). Agora Fraga pretende converter iso en éxito dos 
deputados populares e da sua visita na próxima semana. Pero a me
llar mostra de que lles manca, coma sempre, son os ataques de Fraga 
ao nacionalismo. Non só acocha arteiramente que a delegación esti
vo composta polos principais representantes do sector e que foron 
recibidos polas máximas instánciasJ senón que os acusa de "activida
des marxinais que só crian confusión". Pero se é mouca a pataleta de 
Fraga, a calúmnia do voceiro do PP no Parlamento Europeo, Gerar
do Galeote, afirmando que as intervencións de Camilo Nogueira 
non se recollen nas actas por estar "nun idioma que non é castelán, 
nen galega, nen portugués", non pode ter outra saída polltica que a 
rectificación pública, posto que non hai mellor desmentido que as 
próprias actas. Polo tanto, Galeote e Fraga mentiron a man renta. • 

A Universidade fináncicíse 
pola porta de atrás 

(Páxs. 4 e 5) 

F~ga aposta por Xesus Souto para 
o Tribunal Superior de Xustiza 

(Páx. 7) 

O legado de Castelao, 
Ben de Interese Cultural 

(Páx. 17) 

José Ramón Soraluce Blond 
GUÍA DA ARQUITECWRA GALEGA 

Un paseo histórico polas 
lingúaxes e mensaxes 
da arquitectura galega. 
Unha guía informativa e útil, 
xenerosamente ilustrada. 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 21 DE OUTUBRO DE 1999 

A bipolarización entre Pujol e Maragall centrou unha campaña que as socialistas queren continuar até as Xerais. AN.T. 

Pujol terá_catro anos máis no Governo para preparar a sucesión 

Os nacion~listas (CiU+ERC) 
acodan maioria absoluta 

*A. EIRÉ 

O nacionalismo segue a ser maioritário en Catalunya mália ao descenso de votos de CiU. Maragall, cos 
votos de Iniciativa per Catalunya e Os Verdes, consigue superar en votos a Pujol, que governará por 
sexta lexislatura consecutiva, sen ter que depender unicamente do PP. Esquerra Republicana mantén 
os seus escanos superando a escisión de Colom e Rahola. O PP perde 120.000 votos e cinco escanos. 

les non gañaron_ Nós gañamos_ 
Nós governaremos Catalunya". 
Eran as 2?,05, Jordi Pujol apa
recia na sede eleitoral de CiU, 
no Hotel Majestic, entre berros 
de "Pujol Presidente, Catalunya 
independente" e arborar deban
deiras indeperid·entistas dos 
membros das xuventudes que 
tomaran a saJa principal. 

Na sede do PSC, rua Nicará
gua, ás 21,20, lsidre Mola afir
maba que "o cámbio triunfou, 
obtemos a maipria de deputa
dos". Todos os socialistas que
ren falar, menos o candidato, · 
que non está presente, pero Mo
la afirma que Maragall compare
cerá ás 22 horas. 

A esa hora xa en CiU teñen 
perfect~mente claros os resul
tados. As 20,45, Pere Esteve 
confirmábanos o triunfo de CiU 
afirmando que os resultados 
"vanos permitir continuar a coo
peración cos nosos amigos na
cionalistas galegos", mentres 
as grandes pantallas eleitorais 
da sede de CiU permanecian 
pechadas. A explicación era 
que non se podia alarmar aos 
militantes, que a extrapolación 
das mesas que lle facian perder 
ante o PSC era fruito de que os 

votos escrutados eran dunha 
área moi concreta dos arre
dores barceloneses_ 

O único que preocupaba naque
les momentos a CiU era o resul
tado de Esquerra Republicana. 
O medo era a depender só do 
PP. Querian ter marxe de ma
nobra suficiente para non ficar a 
expensas dunha única forza. J. 
Puig, un dos dirixentes de CiU, 
expresábao graficamente: "non 
só levaremos o baile, senón 
que podemos cambiar de pare
lla". Era a mellor opción das ba
ralladas por CiU, descartada a 
maioria absoluta. Asi nolo con-

1999 

firmaban no mitin final, no Mini 
Estadi: "gañar por un escano 
ainda que sexa e non ter que 
depender dunha única forza". 

Maragall, 
un gañador singular 

No PSC ainda continuaban a afir
mar que CiU "non pode governar 
unicamente co PP ou con Esque
rra"_ Aparecía tamén unha nova 
mensaxe: "as forzas do progreso 
teñen maioria absoluta". Suma
ban todos os votos e só Ribó, de 
Iniciativa, recordaba que ·nesa su
ma ian tamén os do seu parti_do, 
por iso aumentara tanto o PSC. 

1995 

Votos % Esca nos Votos % Esca nos 

PSC-CC* 1.172.242 37,85 52 802.252 24,9 34 
CiU 1.167.484 37,71 56 1.329.071 41,0 60 
pp 294.419 9,51 12 421.752 13,1 17 
ERC 269.100 8,69 12 305.867 9,5 13 
IC-V** n.612 2,51 3 313-092 9,7 11 
EUiA 44-042 1,42 o - - -
Els Verds-CEC 22.127 0,71 o - - -
Outros 20.390 0,65 o 29.501 0,8 -
Escrutado o 99,47 % 
* lnclue a IC-V nas circunscripcións de Girona, Lleida e Tarragona. .. 
** Resultados só en Barcelona. 

\ \ :. -~ 1 • l ' ' 

Mentres tanto, no PP lanzaban 
a mensaxe de que "podemos 
ser decisivos, podemos entrar 
no Governo". Fronte ao empate 
a escanos con ERC, que des
botaba esta posibilidade, os po
pulares cataláns agardaban ain
da por "média décima que lle 
pode sacar un escano aos inde
pendentistas". Logo, fiaban todo 
aos "votos por correo que lle sa
cará un escano a Carod Revira 
e daranllo a Pujol". Desde Ma
drid tamén Arenas seguía afir
mando a sua disposición a pac
tar con CiU. 

Esquerra Republicana, en pleno 
Paralelo, no hotel Apolo, respi
raba eufória. Carod Revira non 
só afirmaba que "superamos a 
ruptura e resistimos á bipolariza
ción", senón que recuncaba 
cunha sua mensaxe ha campa
ña eleitoral: "os resultados indi
can que.é necesário un Governo 
de concentración entre CiU, 
PSC e ERC". Pero as xuventu
des de ERC berraba "Maragall 
butifler". Tamén lle mandaba un
ha clara mensaxe a Pujol afir
mando que "non pactaremos 
con alguén que teña algo que 
ver co PP". ,A maioria dos inde
pendentistas non queren ouvir 

Pasa á páxina seguinte 
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Ve.o da páxina anterior 

talar da hipótese de entrar nun 
Governo con Pujol. A experién
ci a de Heribert Barrera ainda 
está moi presente 

Pero en CiU non dubidan que 
contarán cos votos de ERC can
do lles cumpran para facer políti
ca catalana. Afirman que hai cus
tións ás que Carod e os seus non 
van poder opoñerse e afirman 
que "hai moitas causas que nego
ciar, mesmo deseñar conxunta
mente o futuro do nacionalismo". 

ESTA SEMANA 3 
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Non gañou o cámbio, pero todo cambiará 

Catalunya entra nunha nova dinámica 
Non gañou o cámbio, pero todo 
cambiará. Xa se sabia cando 
Jordi Pujol, no Mini Estadi, du
rante o mitin derradeiro, fixo 
unha espécie de testamento 
político, manifestando que el 
non estaria para as próximas 
eleicións, e decíndolle á direc
ción de CiU que serán eles os 
que teñan que agarrar as cin
chas da política catalana. 

Ao final , na sede do PSC, apa
rece Maragall que estivera fora 
coa sua equipa. Ten que mudar 
o discurso porque xa está claro 
que CiU lle gañou por catro es
canos e que, unicamente xun
tándose todas as outras forzas 
poderian superar a Pujol. Algo 
que é imposíbel. Agora Maragall 
difunde a mensaxe de que el foi 
o candidato máis votado polos 
cidadáns , polo que non só se 
sinte gañador, senón que debe
rá de ser quen forme Governo. 
A mensaxe cala sobre todo en
tre os seus partidários, incluidos 
xornalistas e comentaristas, que 
se poñen a difundila con forza, 
mesmo obviando a lei eleitoral. 
Tamén arremete contra a lei 
D'Hont, que outras veces tanto 
beneficiou aos socialistas. A 
abstención, que ás cito , coas 
primeiras sondaxes, "desvirtua
ba" o triunfo de Pujol, agora non 
ten importáncia, porque a baixa 
participación p~exudicou a CIU. 

CiU fbco unha campaña moi institucional. 

Os resultados viñeron só a con
firmar que haberá cámbio, ainda 
que Pujol, na noite eleitoral, non 
quixo despedirse dos eleitores e, 
como agardaban alguns, anun
ciar solemnemente que era a úl
tima vez que gañaba, despois 
de superar o récord de lndurain 
no Tour, como prometera. 

honorábel. Norí é algo doado. 
Pujol, como Fraga, foi queiman
do a todos os que poclerian su
cedelo. Seguramente o último 
foi Pere Esteve. Agora semella 
que as preferéncias se debaten 
entre un Durán i Lleida experi
mentado, pero pouco de fiar pa
ra os converxentes por ser de 
Unió (a non ser que se produza 
unha fusión entre ambos) e o 
conselleiro de economia Artur 
Mas.· De momento semella que 
Pujol pretende ·nomear a Duran 
como conselleiro de Governa
ción, pois pensa que tivo unha 
posición política moi fácil até de 
agora. Será a sua confirmación 
ou a stJa queima. Pior seria se 
o nomease Conselleiro da Pre
sidéncia. Ainda que puidera in
terpretarse cgmo un signo de 
sucesión, acabaria devorándoo 
como fixo cos outros herdeiros. 

puxa por ocupar o campo deixa
do polo PT, MC e ORT e, mes
mo PSUC, seria máis propenso 
a pactar con Maragall, afirman
do que achegarse a Pujol seria 
quedar totalmente absorbidos e 
minimizados. Non é fácil a es
tratéxia de Esquerra con Pujol 
no poder dependendo deles, 
pois moitos nacionalistas non 
Hes perdonarian que deixasen a 
CiU hipotecada polo PP. Unha 
ampla reformulación do espácio 
nacionalista, cunha entente en
tre CiU e ERG poderia ser unha 
solución para dentro de dous 
anos. Sectores dun e doutro 
partido, asi como independen
tes, apostan polo modelo de en
tendimento nacional basco. 

teu ás perguntas dos xomalistas. 

As reaccións da noite eleitoral 
son o reflexo dos resultados, 
máis alá dos números e das de
claracións oficiais. Pujol gover
nará, ainda que Maragall lle ga
ñara en votos, e non terá que hi
potecarse ao PP. Agardará ás 
eleicións xerais para marcar o 
verdadeiro rumo. Uns e outros, 
mesmo en CiU, agardan.+ 

Pero o descenso de CiU, xa 
agardado, leva a que Pujol non 
teña a máis mínima tentación 
de recuncar dentro de catro 
anos. Non vai arriscarse a per
der. Despexada a incógnita do 
gañador eleitoral e de que Pujol 
non será candidato de novo, os 
cámbios que se aviciñan na po
lítica catalana son moitos. CiU 
terá que lle atapar sucesor ao 

Pero, primeiro, Pujol vai ter que 
marcar unha política clara para 
o seu Governo. En fontes de 
CiU afirmase que até pasadas 
as eleicións xerais non vai ha
ber grandes cámbios. Algunha 
inclusión como Durán ou, seca
dra, Villatoro en Cultura, perq 
será logo cando realice os ver
dadeiros cámbios. 

No PSC, Maragall pasou a pri
meira peneira. Os capitáns 
(máis españolistas, que negaron 
a alianza con Iniciativa en Bar
celona) terán que agardar para 
liquidar, como pretendian se os 
resultados fosen maos, aos tillos 
da burguesía barcelonesa que 
sempre dirixiron o partido. Ainda 
así, ao final da campaña impu
ñéronlles un xiro radical na men
sax.e, abandonando o catalanis
mo moderado e procurando un 
voto na diferenciación dos emi
grantes. A participación de Gon
zález foi un síntoma pero moito 
máis que se marchase do mitin 
antes de acabar de talar o candi
dato e con el se fosen o 25% 
dos presentes. 

Carod Rovira (ERC), é o terceiro home. AN.T. 

Maragall tenta aparecer como o 
gañador moral destas eleicións, 
campaña do dia despois, pen
sando xa nas xerais da próxima 
Primavera. Por iso segue a insis
tir na mensaxe de que el deberá 
ser o que forme Governo ao ser 
o candidato máis votado cando 
as eleicións son ao Parlamento e 
non presidenciais, polo que é es
te quen decide. Ao mesmo tem
po, pretende dar a idea que será 
unha oposición dura a Pujol, algo 
que moitos estaban a pór en dú
b id a, especulándose mesmo 
aquela noite coa posibilidade de 
que Maragall abandone proxima
mente o Parlament. Hai moitos 
que dubidan da capacidade de 
Maragall como político. A cam
paña foi unha posta en cena 
destas dúbidas, ao non saber im
provisar e, cando tivo que facelo, 
dando mensaxes totalmente 
contraditórias. A sua capacidade 
de xestor, que só uns poucos lle 
discuten, non ten nada que ver 
coa sua capacidade política. Un
h a boa mostra foi a rolda de 
prensa dada o Luns na que, co
mo outras veces, chegou e leu 
un comunicado e non se sorne-

Fracasados os intentos da aza 
máis nacionalista de CiU de 
confeccionar unhas listas elei
torais con forte calado político, 
resgatando a alguns descarria- ,. 
dos, a configuración do Gover
no marcará os desígnios que 
Pujol ten para o partido, alen
tando ou aminorando as des
putas intestinas. 

Tamén Esquerra Republicana 
de Catalunya ten que fi>car a sua 
política. Cunha campaña eleito
ral moi parecida á do BNG, 
alonxándose do pujolismo redu
cionista de Colom e Rahola, in
do ao concreto e esquecendo o 
independentismo como única 
bandeira, terá agora que definir, 
primeiramente as alianzas. 

Carod semella un líder cunha 
base política sólida, pero o seu 
pragmatismo poderia propiciar 
unha nova escisión pala esquer
da das radicalizadas xuventu
des. Tamén vai ter moi difícil 
contentar á sua aza dereita, con 
fortes vincallos con CiU. Apos
tan por axudar a Pujol o máximo 
que podan. Outro sector, que 

Existen tamén dúbidas da ca
pacidade de Maragall para rea
lizar oposición. Un home que 
non se distingue pala sua capa
cidade dialéctiéa, improvisación 
e olfacto político. Maragall non 
vai aguantar os catro anos na 
oposición se lle impoñen unha 
política de confrontación como 
está a realizar estas- últimos 
dias. Outra causa seria que o 
PSOE puidese contar cos votos 
de CiU en Madrid. A entente le
varia a Maragall a unha situa
ción privilexiada para suceder a 
Pujol, que seguiria a realizar a 
mesma política compangada. 

Tamén Iniciativa, fagocitada po
lo PSOE, deberá de procurar o 
seu espácio, despois de conse
guir grupo parlamentar próprio, 
pasando de 11 a tan só cinco 
deputados. Piar ainda o teñen 
os anguitistas que non lograron 
representación parlamentar.• 

CiU esgotou o modelo Pujol 
Existe unha evidéncia nos resultados das eleicións 
catalanas ainda que a maioria dos analistas 
pretendan ignorala: os nacionalistas (CiU+ERC) 
acadaron a maioria absoluta. Esta vitória nacionalista 
non se pode extrapolar ás outras nacións do Estado 
por ser realidades socio-políticas diferentes. Pero 
ainda é máis zarramalleiro o argumento que sostén. 
que o descenso eleitoral de CiU, mália gañar por 
sexta vez consecutiva as eleicións (caso único na 
Europa), significa o declinar dos outros 
nacionalismos periféricos. 

Seguindo a mesma liña argumental, tampouco se 
poderia concluir que o descenso de 1"20.000 votos do 
PP, sexa un agoiro cara ás eleicións xerais. Ou 
converter o ascenso socialista nun faraute do que nos 
deparará a confrontación no mes de Abril. Ainda que, 
nestes dous casos, ben pode existir unha incidéncia 
real nas eleicións xerais. O PP é imposíbel que gañe 
por maioria absoluta se lle segue a fallar Catalunya, 
Euskadi e descende na Galiza. No caso do PSOE 

pode indicar a necesidade que vai ter de aliarse 
eleitoralmente cos ex de IU en todas as comunidades 
para poder ser unha alternativa real, e Ribó xa non ten 
clara as suas ganáncias. 

O triunfo do nacionalismo catalán permite, por o'utra 
banda, que a Declaración de Barcelona non perda 
efectividade, ainda que a sua forza prática vai depender 
da dirección que lle marque Jordi Pujol ao seu Govemo 
e dos resultados que se dean nas eleicións xerais. Será 
daquelas cando podarán plasmarse moitos dos acordes 
e realizar unha política coordenada nos temas pactados 
e neutros que se poderian abordar nas reunións 
próximas. Será a campaña eleitoral vindeira a 
oportunidade de situar no debate estatal os pontos xa 
asinados en Barcelona por BNG, CiU e PNV. E será no 
próximo parlamento estatal, de non existir maioria 
absoluta, cando se podaran apresentar iniciativas que 
leven á plasmación destes princípios para "reler a 
Constitución desde a óptica confedera!", eixo básico da 
Declaración de Barcelona. 

CiU xa esgotou o modelo Pujol, único e irrepetíbel. 
Esta será a sua última lexislatura e, agora, tanto 
Converxéncia como Unió, terán que marcar un 
rumo diferente en política e atapar un adail 
consensuado; Mália os resultados eleitorais, 
Catalunya estase a descatalanizar gradualmente. A 
integración dos emigrantes que realizou o governo 
autonómico nos primeiros anos, está agora a 
fracasar cos seus tillos. O emprego do catalán é un 
índice (os pais tentaban falalo ainda que non o 
sabían, os tillos sábeno pero non o talan). A 
mensaxe de Carod Rovira durante a campaña, "a 
exclusión é un tema económico non de 
procedéncia, hai que construir unha sociedade con 
todos", abre un novo ponto para o diálogo. Neste 
senso, van ser básicas as relacións entre CiU e 
ERC, pero, sobre todo, que, desde a Generalitat, 
Pujol aposte por facer país e non por facer 
negócios. A nova dinámica catalana, inevitábel, vai 
influir sustancialmente no Estado.• 

ANOSA TERRA 
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4 GAL IZA 
En Vigo son infraestruturais, na Coruña académicas e en Santiago están relacionadas co Hospital 

·As universidades aceitaron o plano de financiamento a ci 
-0- HORÁCIO VIXANDE 

O recente Plano Plurianual de Fi
nanciamento das universidades 
galegas asinado entre esas tres 
institucións e a Consellaria de 
Educación é a conclusión dunha 
longa demanda por parte dos or
ganismos da formación supe
rior, pero nen cumpre as expec
tativas postas nas negociacións 
nen cobre as necesidades desas 
instáncias educativas. Conta
do, as universidades houberon 
de aceitar o Plano a cámbio de 
contrapartidas que non figuran 
por escrito nen contan con 
consignación orzamentária nos 
Presupostos Xerais de Galiza. 

Os tres reiteres negociaron con 
outros departamentos da Adminis
tración autonómica compensa
cións que non están aseguradas 
porque estas descansan sobre as 
bases clientelares coas que a Xun
ta acostuma a negociar con admi
nistracións de rango inferior, colec
tivos sociais e particulares. Por ou
tra banda, as contrapartidas son 
diferentes para cada universidade. 
Se para A Coruña son de carácter 
académico, para Vigo son infraes
truturais e para 

dade non garante mantero nível 
de financiamento por canto_ case 
todo o incremento vai camelo a 
inflación. Por outra banda, a 
agardada redución do alunado e 
a sua conse·cuéncia lóxica: a 
Universidade dispar de máis 
cartas por cada estudante, su
pón depositar o financiamento 
sobre unha hipótese futura e 
non sobre un critério obxectivo 
que non dependa de variacións 
arbitrárias. 

Outra garantía incluída pela Con
sellaria no chamado Plano Pluria
nual de Financiamento das Uni
versrd-a1tes é o- -c-ompromiso ga
rantir un incremento do 1 % con 
respeito ao orzamento do ano de
nanterior. Este compromiso, no 
caso da Universidade de Vigo, 
permitiu incluír algunhas partidas 
que compensaban a redución en 
gastos correntes que inicialmente 
consignaban unha cantidade infe
rior á do ano precedente. 

Compromisos 
complementares 

Pero foron duas as claves que · 
levaron adiante a sinatura por 

parte das tres 
universidades Santiago teñen 

que ver coa trans
feréncia do Hospi
tal Clínico. 

Tras un tirapuxa 
de vários meses, 
as universidades 
alcanzaron un 
acorde coa Con-

A Xunta ofereceu 
contrapartidas 
baixo premisas 
clientelares 

galegas do Pla-
no Plurianual de 
Financiamento. 
Por unha banda 
asinar un docu
mento que impli
caba un com
promiso da Ad-

sellaria de Educa-
ción que tímida-
mente cobre as 
necesidades or-
zamentárias para 
este ano. Pero esta circunstáncia 
non mecere a cualificación de 
éxito. "Non se trata tanto de ob
ter cen millóns máis ou menos", 
dicia o reitor vigués, Domingos 
Decampo. En realidade, este últi
mo entande que· hai que estabe
lecer critérios obxectivos para o 
financiamento, critérios que de
ben conxugarse co aumento da 
cualidade, unha cualidade que é 
evaluábel de forma sistemática 
en función de aspectos como as 
notas do alunado. 

A Xunta non toma en considera
ción a demanda de ligar a cualida
de ao financiamento universitário 
escudándose en que cada institu
ción debe fixar eses niveis de cua
lidade. En troques, introduciu un 
critério, chamado Plano de Pro
gresividade, para financiar a uni
versidade que implica que a partir 
do ano 2001 a Consellariia sobe, 
·dentro dos valores máxi os, un 
4, 1 % o custe por cada al no, su- · 
bindo cada ano un 0,3% dicional 
até o ano 2005, cando e e custo 
terá chegado até o 5,3%. A partir 
do 2006 prevese unha di inución 
de 200.000 alunes unive sitários, 
o que permitiría á universi ade un 
equilíbrio financeiro por e a redu
ción de estudantes. 

• 1 

Sen garant1as de futuro 
1 

Pero este factor de progresivi-

m in is t ración, 
ainda que este 
fose de míni
mos, e pela ou
tra os acordos 
sotto voce con 

distintos ámbitos autonómicos. 

Nengunha das tres universidades 
quer revelar as promesas realiza
das por várias consellarias para 
que as universidades aceitasen o 
Plano. Pero nengunha das pro
mesas constitue un compromiso 
por escrito. Pola contra, todas 
elas supoñen estar a dispar da 
Xunta nestes financiamentos 
complementários, que en realida
de non fan máis que introducir cri
térios clientelares nos investimen
tos de cartas da Administración 
autonómica. 

Mália que o mutismo é absoluto 
sobre as contrapartidas prometi
das pola Xunta, un exame das 
necesidades e obxectivos de ca
da universidade dá unha idea das 
mesmas. 

Clínico para Santiago 

A Universidade de Compostela 
está a piques ·de receber a 
transferéncia do Hospital Clínico 
de Santiago, cun finanCiamento 
a cargo do Servizo Galego de 
Saúde. Os cartas do Sergas, 
unidos aos constantes encargos 
autonómicos de investigación, 
permitirían a esta universidade 
compensar os cartas que non.re
cebe no Plano Plurianual, aínda 
que cada ano teña que negociar 
con cada Consellaria en particu-

A Universidade de Vigo precisa cartos para os seus tres campus, mentres que a de Compastela non. Na fotognrfia superior, unha manifes
tación en Pontevedra e, na inferior, aspecto da faculclade de Veterinária en Lugo. 

lar ou coa Xunta en xeral a inclu
sión de partidas orzamentárias 
que palien as deficiéncias en 
matéria de presupostos. 

Pero a componenda poderia 
costar cara o reitor da Universi
dade de Compostela, Dario Vi
llanueva. Na Coruña, as com-

A. Em.É 

O desconcerto socialista 

As verbas de Antón Louro, a semana pasada no parlamento, afir, 
mando que a obra de Castelao non necesita promoción porque xa se 
publicita soa, non son unicamente situarse fora de realidade. Son un 
acto máis do infantilismo político que está a atacar a alguns sectores 
do PSdQ,PSOE no seu intento de diferenciarse do BNG. O mesmo 
q~e leva a moitos concelleiros socialistas, naqueles govemos que 
comparte cos nacionalistas, a empregar sistemáticamente o español 
(algo que anteriormente non facian) mentres que os seus sócios lan, 
zan campañas de normalización lingüística, como acontece con Car, 
los Príncipe e a maioria dos seus compañeiros ·en Vigo. Ou escribin, 
do continuamente en español. Máis paradóxica é ainda a explica, 
ción que empregan como argumento, ao afirmar algo evidente: que 
as duas línguas son legais. Con esta prática non só dificultan o en, 
tendimento co nacionalismo, senón q1,1.e ninguén pode crer o seu ga, 
leguismo, tantas veces publicitado. A Fundación Xaime Quintanilla 
ten ainda moito que facer. • 

pensacións poderian virtamén 
do plano académico. Na xorda 
loita que manteñen as universi
dades polas titulacións e pola 
consecución dun mapa realmen
te acaido ás necesidades do pa
ís , tanto Comunicación Audiovi
sual como Medicina figuran co
mo as licenciaturas máis dese
xadas. Contado, mentres as tres 
universidades disputan a titula
ción de Comunicación Audiovi
sual , no caso de Medicina tanto 
Vigo como Compostela estiman 
que non hai necesidade dunha 
titulación máis neste campo. En 
troques o reitor da CoruFla, Xosé 
Luís Melián Gil quer unha nova 
Medicina na Galiza, en concreto 
na sua cidade. 

Se a cesión do Cllnico de Santia
go á Universidade serviría para 
apontalar unha titulación que non 
necesita consolidación, tamén 
poderia servir para xustificar a 
criazón da titulación de Medicina 
na Coruña, sob pretexto de com
pensar a esta Universidade. Mei
lán Gil leva anos presionando 
neste sentido e canta con aliados 
dentro Faculdade de Medicina de 
Compostela. En efeito, un tacho 
de médicos do hospital coruñés 
Juan Canalejo e titulares de 
asignatura en Compostela son 
unha quinta coluna que Dario Vi
llanueva non ignora. De todos 
xeitos, ao parecer Meilán alónxa
se de ,conquerir o seu desexo e 
estaría a tentar facerse con Co
municación Audiovisual. Todos 
os que estes dias están ao seu 
redor escoitan como repite que 
ten "un ás na manga", en refe
réncia ás componendas para 
aceitar do Plano Plurianual. 

Meilán Gil 

Dos planos de Meilán Gil e das 
compensacións oferecidas desde 
a Xunta á Universidade da Coru
ña son coñecidos e aplaudidos 
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~mbio de contrapartidas. 

versidade coruñesa ten os campus 
rematados en case a sua totalida
de e cando non, os proxectos de 
edificacións están presupostados. 
86 quedaria pendente a execución 
do vial de conexión dos campus,· 
algo prometido desde hai tempo e 
que poderia acometer a Consella
ria de Política Territorial. 

Na Coruña, Meilán Gil nunca secundou as manifestacións a prol de Filoloxia Galega, unha 
destas manifestacións podémola ver na foto. Reportoxe gráfico: ANDRÉS PANARO 

Fontes da Universidade da Coru
ña sinalaron que a premura coa 
que Xosé Luís Meilán aceitou o 
Plano de Financiamento tamén 
ten que ver co c.ada vez maior 
illamento ao que está submetido. 
Perdido o favor da Consellaria de 
Educación e doutras instáncias 
institucionais, embarcado nun 
proxecto de reforma dos estatutos 
universitários para perpetuarse no 
cargo de reitor, e enfrentado xa 
definitivamente ces seus homólo
gos de Vigo e Compostela, Mei
lán Gil teria asinado de primeiro 
para evitar que un acordo dos ou
tros reiteres coa Consellaria pu~
dera collelo a contra pé. E men
tres asina, enceta o camiño do lo
calismo a imaxe e semellanza do 
alcalde coruñés, quen abraza ao 
reitor nunha conversión que se 
via vir. 

Dario Villanueva, Rector de Santiago. 

polo alcalde socialista Francisco 
Vázquez, mália que o chefe do PS
deG-PSOE, Emílio Pérez Touriño, 
non ve con bons ollas o Plano Plu
rianual de Financiamento. 

Meilán Gil foi o primeiro dos tres 
reiteres en aceitar o Plano da 

Consellaria. Francisco Vázquez 
comparte os anceios de Meilán 
sob excusa de beneficiar á cida
de. Pero os planos do reitor non 
son estritamente eses: con Medi
cina pretendia consolidar o seu 
modelo universitário e garantir un 
control absoluto sobre a institu
ción . Ese modelo supón entregar 
ao Opus Dei (organización na que 
se integra Meilán e á que está 
moi próxima Francisco Vázquez) 
unha universidade que o próprio 
Opus non puido montar en Com
postela hai hoxe cuarenta anos. 
Por iso, Meilán non está tan inte
resado en acadar un sistema de 
financiamento vencellado á cuali
dade como ir conquerindo as titu
lacións que sempre quixo o Opus 
Dei. E se xa se lle escapa das 
mans Medicina, tentaríao con Co
municación Audiovisual. 

O cumprimento dalgunhas prome
sas en matéria de infraestruturas é 
outra das razóns para Meilán acei
tar o Plano de Financiamento, pero 
ten menor peso, por canto a Uni-

Os tres campus de Vigo 

Na outra ponta do país, en Vigo, o 
reitor desta Universidade, Domin
gos Decampo subiuse ao carro do 
acorde cando xa non cabia máis 
opción, logo de Meilán e Villanue
va aceitar as propostas de Celso 
Currás, pero ainda asi tamén nego
ciou contrapartidas con distintos 
entes autonómicos. Como o resto 
dos reiteres, Decampo cala, pero 
non hai que botarlle máis que un 
vistazo á institución que preside 
para ver que ten un déficit infraes
trutural que teria que cubrir a Admi
nistración e que no pasado prome
teu acometer. 

Con tres campus aínda por estrutu
rar totalmente -Vigo, Pontevedra e 
Ourense-, a Universidade de Vigo _ 
ten moito que pactar para ver pagas 
débedas históricas ignoradas e ain
da que Domingos Decampo manti
vo a dignidade e a intención de non 
misturar ambos asuntos, a última 
hora houbo de chegar a un acorde 
que, acto seguido, criticou.+ 

O orzamento ignora as recomendacións internacionais 

A Xunta renúncia ao requisito da cualidade 
lndependentemente de que poste
riormente as universidades acaden 
nfveis de cualidade no ensino e na 
investigación, a Xunta renunciou á 
mesma ao non vencellar este re
quisito co financiamento. Pero a 
eficácia e a bondade non son os 
únicos elementos sacrificados pola 
Administración autonómica, o mes
mo acontece coas proxeccións de 
futuro, é dicer, cunhas posibilida
des de planeamento que garantan 
ir acadando níveis de orzamento 
que coincidan coas recomenda
cións internacionais. 

Esas recomendacións interna
cionais sosteñen que os presupos
tos educativos en matéria universi
tária deben acadar o 1 ,5% do Pro
duto Interior Bruto dos países nos 
que se realizan eses investimen
tos. Cumprir este requisito sitúaos 
nun plano capaz de alcanzar un 
auténtico desenvolvimento econó
mico. Na Galiza, o orzamento uni-

versitário está estabilizado no 
0,8% do PIS; quer dicer que non 
hai unha tendéncia ascendente na 
que estexan previstos incremen
tos, senón que o 

Esta situación de estancamento 
dos cartas destinados ás univer
sidades galegas fixo que o reitor 
de Vigo, Domingos Decampo ta-

lase máis dun 
nível porcentual de 
gasto sobre o PIS 
mantense invariá
be.I. 

O ideal é que 

plano de estabili
zación que de fi
nanciam ento da 
institución, que a 
partir de agora 
non ten mecanis
mos orzamentá
rios para ir am
pliando a cualida· . 
de e terá que re
correr a métodos 

Pola contra, no 
naso entorno non 
sempre é asi. Co
munidades autó
nomas como Ma
drid ou o País Va
lenciá atenden as 
recomendacións 
educativas inter-
nacionais e apre-
sentan presupos-
tos universitários 
cunha tendéncia 

o gasto sexa 
o 1,5°/o do PIB, 
pero na Galiza 
está estancado 
no 0,8°/o complementários 

que detraerán 
cartos de partidas 
para investiga
ción, que son as 
que tradicional
mente recorren a 

que camiña na perspectiva de si
tuar o gasto por este conceito . no 
1,5% do PIB. 

financiamento externo através de 
convénios con empresas e insti
tucións. + 

ANOSATERRA 

. O PP volve votar en contra 
da supresión de peaxes 
na Autoestrada do Atlántico 
O Martes 19 de Outubro o Partido Popular volveu votar 
en contra da supresión de peaxes na Autoestrada do 
Atlántico, A-9. A inicativa foi apresentada na Comisión 
de Obras Públicas por Esquerda de Galiza e consen
suada previamente co PSdeG-PSOE. Desta volta, para 

. xustificar a sua negativa, o Partido Popular argumentou 
que os recursos públicos deben destinarse a outros fins. • 

A Xunta arquiva todas as denúncias 
por barreiras arquitectónicas 

5 

O subdirector xeral de Servizos Sociais, Manuel Conde, 
recoñeceu o Martes 19 de Outubro no Parlamento que a 
Xunta arquiva todas as denúncias que recebe sobre 
barreiras arquitectónicas ás que se enfrentan persoas 
discapacitadas. O motivo, segundo explicou Conde, é 
que pésie a estar aprobada desde hai dous anos a Lei de 
Supresión de Barreiras Arquitéctónicas, o Executivo 
ainda non publicou o Regulamento que a desenvolve. 
Esta tardanza tamén ten bloqueada a constitución do 
Consello Galego para a Promoción da Acesibilidade e a 
Supresión de Barreiras, organismo que entre outras 
funcións, teria que ocuparse de facer o seguimento do 
grao de aplicación da lei. O debate foi formulado polo 
BNG a raiz de várias denúncias tramitadas pola Unidade 
de Provincial de Parapléxicos da Coruña. Segundo a 
Xunta, ao non haber Regulamento, non hai sancións nen 
medidas correctoras.• -

Desconvócase a manifestación 
contra a privatización de Celulosas 
A manifestación prevista en Pontevedra polo comité da 
Empresa Nacional de Celulosas, ENCE, contra a privati
zación da compañia e o mantenimento dos postas de 
traballo, houbo de ser desconvocada ante a escasa re
ceptividade que toparon os sindicalistas de Celulosas 
nas suas consultas ante os axentes sociais e viciñais de 
Pontevedra. A isto, cómpre unir a división existente en
tre as centrais desta factoría. As reunións dos portavo
ces do comité de empresa cos dirixentes de distintas 
asociacións de viciños puxeron de manifesto as diferén
cias insalvábeis que existen entre os intentos sindicais 
de manter o complexo de Lourizán -nunca se manifesta
ron a prol do traslado- e as pretensións viciñais de pe
char e proceder ao traslado dunha fatoria que supón un
ha elevada fonte de contaminación na ria de Pontevedra. + 

Usuários de tren 
denúncian os retrcisos de RENFE 

Trescentos cincuenta viaxeiros habituais da liña de Renté 
no traxecto Vigo-A Coruña fixeron pública unha carta ao 
xerente en Galiza desta compañia, Ramón Mazoi, na que 
se manifesta unha queixa polo mal funcionameoto do seu 
servizo, "con graves impuntualidades case que a diário" . . 
Na mesma queixa tamén se contempla o malestar polo : 
escaso interese de Renfe para cos seus usuários, xa que ' 
nen existe un buzón de reclamacións nen un 
procedimento de compensación polos danos 
ocasionados polo retraso. Ademais, estes usuários 
prexudicados consideran que a oferta de trens e vagóns 
que existe na actualidade é insuficiente para a demanda 
diária. Por outra banda, o Foro do Ferrocarril exixiulle ao 
Ministério de Fomento a chegada do tren de alta 
velocidade a Gal iza coa máxima celeridade. + 

Homenaxe ao histórico nacionalista · 
Bernaldo Souto 
Galiza Nova vai organizar o Xoves 28 de Outubro unha ho
menaxe a Bernaldo Souto, história viva do nacionalismo ga
lega na Arxentina, membro da Sociedade Nacionalista Pon-

- dal e da lrmandade Galega e actual presidente de honra do 
BNG en Mar del Plata. O acto consistirá nunha recepción 
institucional no Concello de Santiago a unha da tarde e nun
ha entrevista con diferentes representantes do Movimento 
Xuvenil Nacionalista,(CAF, CAE, Mocidade CIG, Mocidade 
Labrega, MNL, etc). As cito da tarde celebrarase unha mesa 
redonda sobre a vida deste histótico persoeiro na Facul
dade de História, onde se contará coa presenza de Ma
nuel Mera (secretário da lrmandade Galega), de Lois Pé
rez Leira (estudoso da figura do homenaxeado) e do pró-· 
prio Bernaldo Souto, que permitirá compoñer unha pano
rámica da vida do vello patriota de 94 anos. Rematará o ac
to ás nove da noite cun acto político no que intervirá Encar
na Otero (portavoz municipal do BNG), Martiño Santos (se
cretário xeral de Galiza Nova) e o próprio homenax~ado. + 
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OPtNIÓN 

A EMIGRACIÓN, UN COMPROMISO DA NOSA POLÍTICA 

Seguramente esta sexa a pedra angular qo 
noso proceso político, seguramente nos ato
pemos ante reto máis ambicioso do naciona, 
lismo galego, pero que non caiba a menor 
dúbida de que nunca un povo puido renun, 
ciar a sua história nen a sua realidade cotiá. 

É Galiza nai dunha triste realidade, a emi, 
gración, unha diáspora imensa que desan, 
grou, e ainda segue pingando nos nosos días, 
a sociedade galega. Galegos, en boa parte, 
xa foron reclutados mediante levas, para a 
toma de Sevilla con Femando III e Granada 
cos Reís Católicos; pero o proceso arrinca de 
forma importante xa entrado o século XVI 
cando Felipe II decide repovoar as Alpuja, 
rras e para esta empresa arrastra a cáseque 
seis mil famíias, maiormente ourensás. 

Perante o século XVII mantéñense os des, 
prazamentos cara Andalucía para estabele, 
cerse de maneira definitiva e aparece a 
chamada emigración "Anduriña" cara Cas, 
tela e Portugal, en calquer caso, estamos a 
falar duns vintecinco mil galegos e galegas 
que deixan a terra anualmente. 

Co nacemento do século XVIII muda definí, 
tivamente o panorama e escomeza a emi, 
gración cara tres pontos: a Península, zonas 
urbanas, onde se mantén até a actualidade; 
América que desde a primeira metade do 
XVIII mantívose até máis de meada a déca, 
da dos sesenta; e por derradeiro Europa, 
que se abre a partires da Segunda Guerra 
Mundial pervivindo dunha maneira clara, 
até xa entrados os anos oitenta. 

Sen nengunha dúbida, por moitos factores, a 
emigración cara América foi a mais impor, 
tante para o povo galego, pero en especial 
pola situación política que se deu no Estado 
español e na Galiza, tanto no século pasado 
(Republicanismo, Cantonalismo, guerras 
coloniais, e primeiros pasos políticos gale, 
gos, Provincialismo e Rexionalismo) e no 
século XX coa consolidación do tumismo e 
da figura do cacique, o golpismo, a Repúbli, 
ca e a Guerra Civil no Estado, e a consolida, 
ción do poder político galego, o Galeguis, 
mo, e entorno ao Agrarismo, as Irmandades 
da Fala, os movimentos culturais e logo no 
seo do Partido Galeguista, o nacionalismo. 
Dicimos isto, porque en todos os momentos 
de crise social sempre América foi unha via 
de escape e un sostén para a cultura e a polí, 
tica galega. Calquer ponto foi un bon re, 
ferente, pero coido, que entorno a tres gran, 
des cidades xirou sempre o sustrato galego: 
Buenos Aires, Montevideo e La Habana. 

• NON TIVO VOCACIÓN A VENTUREIRA 
O POVO GALEGO, tivo necesidade e, basi, 
camente, motivada sempre por un Estado 
que por sistema empobreceunos e maltra, 
tounos, ben fose en épocas de perfil demo, 
crático, ben en momentos de totalitarismo, 
a nosa cultura e a nosa sociedade foron 
arreo vilipend_iadas. Parellamente foron na, _ 
cendo voces que fadan rinchar ·as enferro, 
Hadas estruturas do Estado español. Foi des, 
te xeito como na emigración, e especial, 
mente onde decíamos, nace unha refulxen, 
te sociedade galega integrada pola necesi, 
dade económica e pola necesid.ade intelec, 
tual de defensa da pátria, chegando uns e 
outros en harmonía a ser verdadeiros moto, 
res da economía e. da integración social na 
meirande parte de América. 

Exemplo disto é que perante máis de cen 
anos perviven unhas cento doce agrupa, 
cións e centros espallados pola xeografia 
mundial que supoñen en asociados arredor 
de cento oitenta mil galegos e galegas. Acle, 
mais maiorÍnente manteñen algun tipo de 
publicación que garante un vieiro comuni, 

XosÉ CttoRÉN V ÁZQUEZ 

cativo e diVlJ.lgativo da sua actividade, arre, 
dor de sesenta, con tiradas que van. dos tres, 
centos aos dez mil exemplares, agás ''Mundo 
Gallego" do Centro de Galiza de Bos Aires 
que ronda os vintecinco 

De tal xeito, agora é o momento de dar cum, 
primento as necesidades dun povo galego ex, 
terior anceioso de vei a Galiza liberada, inte, 
grada no mundo sen nengunha míngua e sen 

nengun tipo de reparo 
ou prexuízo. O na, mil. Con oitenta e duas r 

formacións levan a nosa 
música e a nosa danza a 
todos os confins da te, 
rra, facendo que a nosa 
cultura sexa interna, 
cionalista por excelén, 
cia. A agrupación máis 
numerosa hoxendia é o 
"Grupo Folclórico" da 
Casa de Galiza de Mon, · 
tevideo que supera ás 

'O . s representantes 
cionalismo debe pór en 
prática, cos galegos e 
galegas que viven alén 
das nosas &onteiras, a 
sua política rnáis fonda 
mostrando os tres argu, 
mentos matrices que xa 
estamos a espallar na 
Galiza ; Exercício da 
dignidade, restauración 

da cidadania deben 
coñecer de primeira 

man a realidade 
da emigración" 

duascentas persoas. En 
calquer caso alén das 
nosas fronteiras viven 
tres millóns de seres hu, 
manos, todos eles galegos e galegas que ou 
ben sofriron a emigración ou ben son her, 
deiros deste endémico mal. 

Plantexamos esta introdución para_ facer 
fincapé nunha realidade que ás veces es, 
quencemos ou ben non a consideramos en 
toda a sua magnitude. Non se pode enten, 
der a política galega actual, a emerxéncia 
do nacionalismo e a sua consolidación so, 
cial sen mirar cára a emigración. 

da democracia e a con, 
quista do benestar. En 
definitiva devolverlle 
aos nosos irmáns e if, 
más da emigración a 

auto,estima que lle corresponde a quen no 
seu dia criou o Consello de Galiza e chegou a 
defender, por exemplo, na UNESCO (1954 ), a 
Galiza fronte ao asoballamento político, cul, 
toral e lingüístico. 

O Bloque Nacionalista Galego debe rom, 
per de forma definitiva a utilización verga, 
ñenta que fai o Partido Popular dos emi, 
grantes, non debemos cambiar de milénio 
permitindo a compra da maneira máis des, 

.. 
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carada da vontade dos máis febles, permi, 
tindo a utilización para facer política das 
suas misérias e mancillando a nosa própria 
história. Non se trata de "sacar votos de de, 
baixo das pedras", trátase de oferecer á ci, 
dadania unha alternativa clara transparen, 
te e cn'bel onde todos eles se sintan digna, 
mente representados. Non fan falta os vo, 
tos, fai falta a semente que algun dia non 
moi lonxano agrome forte e respalde os an, 
ceios do povo galego, como xa o fuco nou, 
tro tempo, co hino, coa bandeira, con A 
Nosa Terra, etc, etc. 

• 0 CAMlÑO PASA POLA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA EN POLÍTICA, DOS NOSOS EMI~ 
GRANTES, eles deben ser os artífices das li, 
ñas a seguir, eles deben ser os que nos tras, 
mitan as suas necesidades e as suas deman, 
das participando en igualdade cos cidadáns 
e cidadás que vivimos na Galiza, institucio, 
nalmente potenciando e democratizando o 
Consello das Comunidades Galegas e partí, 
cipando tamén en todas as institucións que 
poidan ser unha canle de transmisión cara 
os órganos de govemo. 

Por último, o BNG debe, camiñando nesta 
liña, facer que as suas próprias estruturas or, 
gánicas sexan capaces de representar a todos 
os emigrantes e, ademais, que sexan parti, 
cipativas e decisórias, é dicer, que a Organi, 
zación sexa a que se achegue á realidade so, 
cial e política na que se atopan estes, tendo 
moi claro que hoxendia varia moito segundo 
falernos do Estado español, Europa ou Amé, 
rica e o resto do mundo. Os representantes 
da cidadanía deben coñecer de primeira 
man a realidade da emigración para poder 
desenrolar o seu traballo neste senso, ben 
pensando en políticas de retomo, ben pen, 
sando en políticas económicas e de benestar 
nos países de orixe, ben pensando en políti, 
cas de formación e desenrolo cultural. 

A realidade é terca, ainda non hai. moito 
foille recordado. no Parlamento ao Sr. Fraga 
lribame que os galegos e galegas non van 
de vacacións a Canárias, pois ben sigamos 
traballando e tratemos de mellorar as con, 
dicións de vida _no noso país, para que is to 
non aconteza e entre tanto loitemos todos 
arreo para que nengun emigrante se sinta 
unha mercadoria eleitoral, para que poidan 
sentirse dignos ascendentes da Terra N ai. • 

XOSÉ CHORÉN V AZQUEZ é membro 
da Mesa Nacional de Esquerda Nacionalista • 
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É vice-presidente da conservadora Asociación Profisional da Maxistratura 

Souto Prieto, caodidato de Fraga, 
designado presidente 
do Tribunal Superior de Xustiza 
O candidado de Fraga, Xesus 
Souto Prieto, é o novo presi
dente do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galiza, segun
do a resolución do Pleno do 
Consejo del Poder Judicial. 
Souto ten 57 anos, naceu en 
Alvarellos, no concello de 
Boborás, e estaba postulado 
pola conservadora Asociación 
Profisional da Maxistratura. 

Souto, que non é coñecido polo 
seu compromiso co galega na 
Administración da xustiza, é vi
ce-presidente da Asociación 
Profisional da maxistratura e 
ocupaba a presidéncia da Sala 
do Social do TSXG . Con an
terioridade, desempeñouse co
mo maxistrado en tribunais de 
primeira instáncia de Ourense e 
Pontevedra. 

A candidatura de Souto foi 
postulada polo pleno contra as 
opcións de Gonzalo de la 
Huerga Fidalgo, Júlio García 
Lagares, Agel Judel Prieto e 
António González Nieto. O ple
no do Consello da Administra
ción de Xustiza, coñecida co 

Xesus Souto Prieto. 

neme de Pleno del Consejo del 
Poder Judicial, -reducira o pa
sad o 5 de Outubro as once 
candidaturas á presiéncia do 
TSXG á cinco. 

A de Gonzalo de la Huerga Fi
dalgo, presidente interino do 
TSXG, e presidente da sala· do 
Contencioso Administrativo do 
TSXG, era a candidatura que 
máis incomodaba aos conserva
dores, tanto polo seu coñecido 
compromiso democrático como 
pola erudición nos estudos 
agrários ou no direito político, 
no que é profesor na Universi
dade a Distáncia. 

O recén designado manifestou 
nunha primeira declaración que 
lle preocupaba alixeirar as sen
téncias pendentes no tribunal do 
Social e no Contencioso Admi
nistrativo e proveer aquiles xul
gados que carecen de titulares 
no País. Souto Prieto precisou 
que cobrer as necesidades de 
todos os xulgados galegas non 
era doado "porque os xuíces 
non se fabrican da noite para a 
mañá". 

Dentro da consevadora Aso
ciación Profisional da Maxistra
tura salientaron de Souto Prieto 
o· seu carácter conciliador e la
borioso.+ 

Defende as gran~es supertícies comerciais e a liberdade de horários 

Os pequenos empresários galegos non 
se senten representados por António Ramilo 
90> G.L. 

Moitos pequenos empresá
rios non están dacordo co 
presidente da patronal Antó
nio Ramilo, que defende a li
berdade de horário das 
grandes plantas, a desregu
lación e a franquía absoluta 
para o capital extranxeiro e 
asi o manifestaron no con
greso da C EGA celebrado 
no Ferrol. 

As críticas coincidían coa 
venda da empresa familiar 
de Ramilo ao grupo de lou
sado Cupire-Padesa. Ramilo 
entende que a entrada de 
capital foráneo non ten nen
gun risco de invasión e que 
máis ben se parece a unha 
beneficiosa importación de 
capital. Ramilo foi presidente 
da Caixa de Aforres de Vigo 
durante o máis longo e inten- António Ramito. 

so periodo de exportación de 
fundos da entidade, constituidos 
na meirande parte por remesas 
de emigrant~s . 

As empresas familiares levaron 
ao Congreso da Patronal galega 
os problemas dunha competén
cia comercial da UE que ten a 
sua orixe nunha agricultura e 
unha pequena indústria forte
mente subvencionadas polo Es
taelo. Estes empresários non se 
senten representados por quen 

defende a liberdade de horarios, 
un desafio das grandes áreas 
comerciais ao que o pequeno 
comércio non pode respostar. 

A posición de António Ramilo 
fronte este problema é idéntica 
á do presidente da CEOE José 

_Maria Cuevas, amigo persoaJ de .. 
Fraga, que recomenda unha 
máis profunda liberalización 
contra a competéncia. A Cuevas 
parécelle escasa a reconversión 

industrial galega. No ano 
1989 solicitara unha sub
vención pública de cen mil 
millóns de pesetas para 
instalar unha fábrica de ce-
1 u los a ao sulfato en As 
Pontes baixo a cobertura 
empresarial de "Eurogalicia 
Forestal". Vários sócios 
deste proxecto relaciona
dos co Grupo KIO a traveso 
da papeleira Torras, acaba
ron na cadea por estafa. /. 

Tanto Ramilo como Cue
vas negan que os proble
mas da pequena empresa 
galega sexan os da com
peténcia desigual e a bai
xa capitalización senón 
que os cargan á baixa cali
ficación profisional, a fallas 
de adaptación conxuntural 
e a problemas da estrutura 
da propriedade, como xa 
repeteran en anteriores 
congresos. 

Na inaµguración do congreso, o 
alcalde do Ferrol Xaime Bello di
xo que mal se podia encarar a 
competéncia a médio prazo can
do se marxina a Galiza nos or
zamentos xerais do Estado e se 
consolida o crónico retraso his
tórico da rede ferroviária. Fraga 
coida que todo o que se debé 
pedir é un tren que chega no 
2006 á velocidade média da re
de francesa en 1963. + 

As · 
derradeiras 
de Pujol 

LA VANGUARDIA valora no 
seu editorial "o indiscutibel 
mérito de Pujol" por gañar as 
eleccions por sexta vegada 
consecutiva, pero advirte que 
estas serán as derradeiras elec
cións nas que apareza coma 
cabeza de cartel. Para o diário, 
"Jordi Pujol volveunos demos
trar que é un candidato extra
ordinário. Por rnoito que non 
acadase os sesenta escanos de 
hai carro anos, non é posibel 
concebir unha maioria parla~ 
mentar sen á forza política 
que governou Catalunya nos 
últimos 19 anos. Os socialistas 
apresentaron obviamente o 
seu mellar candidato e as últi
mas responsabilidades públi
cas de Pasqual Maragall non 
deixaron de ter o seu reflexo 
nos resultados; de feito, o 
avance máis espectacular do 
PSC, deuse no concello de 
Barcelona, mentres en Lleida 
e Girona, os seus resultados 
aproxímanse aos que tivera 
Joaquim Nadal hai catro anos. 
Para ser investido presidente, 
Jordi Pujol ten duas opcións: 
contar cos votos do PP ou cos 
da ERC. Con ambasduas com
binacións, a sua maioria parla
mentar é moi xusta. Coa pri
meira teria que pagar o prezo 
qu~ de seguro lle exixiria o PP 
pala presidéncia de Pujol; na 
segunda, vai contra os desexos 
expresados por Carod Rovira 
de facer un acordo tripartito 
que inclúa aos socialistas. Cos 
resultados na man, 
Convergéntia Democrática e · 
Unió Democrática non poden 
permitirense a menor volubi
lidade rupturista. Duran Llei
da apareceu nesta campaña 
coma o verdadeiro número 
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dous e bon candidato. 
Asumindo que Pujol fose pre
sidente, CiU pode en teoria 
reeqitar as experiéncias da an
terior lexislatura a base de for
xar maiorias alternativas en 
función da lei a aprobar. Pode 
ser, pero non é <loado porque 
estas son de seguro as_ 
derradeiras eleccións de Pujol 
coma cabeza de cartel. Esta 
sensación de que rematou un 
ciclo, pode pesar notábelmen
te nas deliberacións e recon
tos de votos que a partir de 
agora se fagan no Parlament 
qe Catalunya". • 

Irlandeses na 
deseo lonización 
de f\mérica 
Peter Berresford Ellis critica 
no semanário A.N 
PHOBLACHTo 
descoñecemento do papel dos 
irlandeses na história da des
colonización americana. "Ben 
decia Cicerón que non pasaría 
de neno quen esquecese o que 
acontecera antes de nacer. Eu 
souben en 1967 que o nome 
completo do Ché era Ernesto 
Guevara Lynch. Decantado 
falei co seu pai, Ernesto 
Lynch e souben que o Ché 
coñecia os seus antergos do 
condado de Cork e adoecia· 
pala história de Irlanda. A 
partir deste descobremento, 
intereseime pala esquecida 
historia dos irlandese~ nas 
Américas. Todos sabemos 
quen fora Bernardo O Higgins 
de Chile pero en 1920 o pri
meiro presidente socialista de 
México fo} Miguel Obregon, 
fillo de Michael O'Brien. 
Quen foi o presidente arxenti
no pechou o paso á direita e 
frustrou o alineamento do 
Govemo coa Alemaña nazi 
no 44? Edelmiro Farrell, fillo 
de Eamon O'Farrell. O presi
dente de México antes da par
tición de Texas era Miguel 
Barragán, nome que agachaba 
o irlandés de Michael 
Berrigan e o governador me
xicano de Texas que puxera a 
P,rimeira pedra do forre do 
Alama, era o dublinés Hugh 
O'Connor. O derradeiro 
virrei español que puxo en 
marcha o Plano da Iguala, po
lo que México chegou a inde
pendéncia, foi Juan O'Dono
ju, de feito O'Donoghue, 
membro da Brigada 
Irlandesa".• 
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Como analisa o papel xogado 
polos distintos implicados no 
proceso informativo, desde 
as axéncias aos próprios de
partamentos de estado, nas 
últimas grandes guerras, a· de 
lrak e a de Kosovo? 

Aí tocamos un problema funda
mental. Ao ler certos textos 
dos anos 80, procedentes dos 
paises anglosaxóns, semella 
que desapareceron as prácti
cas de manipulación. Coa 
Guerra do Golfo, en 1990, 
compróbase, sen. embargo, 
que estratéxias de comunica
ción como a guerra psicolóxica 

· ou a propaganda rexuvenecen. 
Na actualidade só basta mirar 
o incríbel de Kosovo. Pero a 
guerra psicolóxica chegou ao 
seu extremo no caso da Gue
rra do Golfo. Daquela, o con
trol do exército norteamericano 
sobre ~ o fluxo de notícias era 
tal, que-a menos que. foses lelo 
vias que estabas embarcado 
nunha operación de guerra psi
colóxica e todo o que se trans
miti a era construción apartir 
dunha institución de censura: o 
exército norteamericano. 

En que se diferenciou a infor
mación emitida en cada con
flito? 

Na cuestión de Kosovo. foi moi
to máis complexo. É como se 
tivesen aprendido a lección 
desde a Guerra 
do Golfo. Nunca 

non precisapas coñecer os pro
cesos históricos da zona. Pola 
contra, si precisabas ter un c.o
ñecimento sobre as estratéxias 
da OTAN dentro do marco 
muncial. Por isa, o que me pa
receu interesante é que houbo 
moifos máis debates entre os 
compoñentes da clase intelec
tual neste ,caso e un contraste 
entre os diversos posiciona
mentos. 

Mália ese debate, as páxinas 
de información seguiron emi
tindo, unicamente, a informa
ción chegada por vias· ofi· 
ciais: OTAN, Departamentos 
de Estado ... Por qt,Je? 

Loxicamenie para lexitimar a 
intervención. O problema é que 
os méios admiten ou asumen 
como cartas esas informacións 
sen facer outro tipo de averi
guacións, sobre todo neste pe
ríodo e máis tendo en canta 
qu~ no caso da guerra de Ko
sovo, non houbo a mesma en
cerrona que si se produciu coa 
Guerra do Golfo. Daquela era 
case. evidente que estabamos 
todos atrapados, sobre todo os 
xornalistas. A -proba é que o 
exército norteamericano mes,. 
mo ·tiña ao seu dispar a certo 
grupo de xornalistas e as suas 
próprias notícias estaban cen
suradas. Aquí era totalmente 
distinto. O grande probl~ma 
hoxe, non só en tempos de 

guerra, radica·. 
en que as nasas 

foi un norteame
ricano o encarre
gado de· expre
sar a opinión, de 
informar acerca 
do que estaba 
acontecendo en 
Kosovo. Primeiro 
foi un inglés· e lo
go un alemán os 
que talaban des
de a sede da 
OTAN. Polo tan
to, xa, iso muda a 
configuración. 
Mália este inten
to de enmasca
ralo, cando un 
mira as notícias 
e os desmenti-

1 0 grande 
problema hoxe, 

sociedades, so
bre todo nesta 
época da globa
lización, vóltan
se cada vez 

non só 
en tempos 
de guerra, 
radica 
en que 
as nasas 
sociedade·s 
vóltanse 
cada vez 

dos que se viron máis 
obrigados a fa-

máis amnésicas. 
O que se está 
perdendo é a 
posibilidade de 
reubicar o acon-
te cimento nun 
contexto máis 
amplo. Esa foi, 

cer desde am- .amnésicas' 
bos lados, com-

precisamente, a 
forza dos deba
tes á marxe das 
notícias, porque 
é evidente que 
se ti lias unica
mente a sección 
de información 
Internacional, 
non te podias 
formar unha opi-

proba que esta-
mos realmente 
nunha pelexa 
entre dous tipos 
de guerra psico-
lóxica, duas gue-
rras propagandí-
s iticas. Claro 
que aqui, a dife-
réncia da Guerra do Golfo, in
troducíronse outros elementos, 
como a presenza de fontes 
chamadas alternativas, como 
Internet ou outras maneiras de 
comunicar notícias. O marco 
de comunicación fíxose com
plexo, tendo sempre presente 
que o pano de furído era a 
guerra psicolóxica. 

Pódese falar logo de conni
véncia dos méios coa OTAN 
desde o momento no que non 
cuestionan nunca a informa
ción oficial? 

Caído que os méios substitui
ron ese cuestionamento, polos 
obstáculos para o acceso á in
formación, no caso francés, por 
·un debate tanto entre xente 
que coñecia a realidade dos 
Balcáns como xente que emitía 
unha opinión sobre o feíto da 
intervención da OTAN. Para 
analisar este último aspecto 

nión sobre a di
mensión históri
ca e cultural do 
conflito para en
tender tamén a 
violéncia de am
bas partes e é 
por isa tamén, 
que ler só a in-

formación non era dabondo. 
Precisas dunha loxística noti
ciosa que proveña dunha fonte 
distinta que a que pasa potas 
cantes normais. Demonstróuse 
que a única solución, sobre to
do en periodos álxidos, é facer 
intervir no fluxo noticioso a 
xente que ten outro tipo de re
flexión apartir do seu campo de 
estudo ou da sua experiéncia 
profisional. 

O monopólio informativo das 
axéncias de notíeias constá
tase xa nos anos 70 no infor
me McBride. Aí os países do 
Sul denúncian tamén como 
son marxinados e demandan 
un ha · Nova Orde Informativa 
mundial. 

O que se denunciaba nos anos 
70 desde as tribunas da UNES
CO segue vixente e, canto ao 
funcionamento das axéncias, 
non ten mudado. ~empre hai 
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Armand Mattelart 
'A intervención da OTAN ·en Kosovo 

. f 9i un ha guerra psicolóxica' 
-0- PAULA CASTRO 

COMO ESTUDOSO DOS MEIOS DE COMU_NICACIÓN DE MASAS, ARMAND MATTELART FAI UNHA ANÁLISE DO PAPEL 

QUE XOGA A INFORMACIÓN NA SOCIEDADE ACTUAL. AO SEU ENTENDER, OS MEIOS ESTÁN SENDO UTILIZADOS PO

LO PODER COMO INSTRUMENTOS DE CONTROL DA POVOACIÓN. COMO EXEMPLOS LEMBRA O ACONTECIDO DU

RANTE A GUERRA DO GOLFO E, RECENTEMENTE, COA GUERRA DE KOSOVO. AD TEMPO, ADVIRTE DO PERIGO QUE 

SUPÓN CONSIDERAR QUE OS AVANCES TÉCNICOS VAN IMPLICAR UN AFONDAMENTO NO PROCESO DEMOCRÁTICO. 

un sesgo na transmisión da in
formación internacional. lso ve
se na rnaneira en como se ami
noran certo tipo de notícias que 
chegan \de outros continentes, 
nomeaaamente do chamado 
Terceiro Mundo. Hai dous anos 
estaba nun congreso en Que
bec e alguns dos responsábeis 
de axéncias de notícias cos 
que coincidin aseguraban que, 
logo da caida do muro, houbera 
unha redución dos correspon
sais en distintas partes do mun-

do. -Esa rebaixa produciuse 
porque o interese informativo 
deses paises diminuira ao con
siderarse que perderan parte 
do seu peso dentro do espectro 
político mundial. As axéncias 
seguen marcadas polos mes
mos defectos que se denuncia
ban nos anos 70. Isa vai parello 
ao afondamento da asimetría 
social no mundo. 

As conclusión do informe Mc
Bride foron silenciadas. 

A. PANARO 

Ese foi o grande problema. Pó
dese criticar a maneira na que se 
enfocou ou como se fixeron as 
denúncias, pero os problemas 
dos que talaba eran reais e as 
reivindicacións lexítimas. Coido 
que todo o que aconteceu da
quela debeuse, por unha banda, 
á intoleráncia da doutrina sobre o 
libre fluxo da información, defen
dida polo governo neoliberal de 
Reagan, que é quen inaugura o 
proceso de desregulamentación . 

Pasa á páxina seguinte t 
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Considérase que a máis meio
se a máis adiantos técnicos, 
máis se afonda no proceso de
mocrático e asi se promociona 
a rede Internet. 

'O mito de Internet é considerar-que amáis técnica, máis democrácia' 

Ese é o mito por exceléncia. Hoxe 
a sociedade atópase imbuida na 
ideoloxia da comunicación infinita. 
Considérase que canto maior ta
xa de equipamento haxa, máis 
posibilidades de comunicación e 
que a maior trucas de comunica
ción máis se afonda no proceso 
democrático, pero o certo é que 
nada está pro(?ado desde ese 
ponto de vista. E certo que, a co
municación permite sair de todos 
os encerros mentais e físicos, pe
ro tamén que a comunicación ten 
outro aspecto, que é o feíto de 
que se trata dun méio de control 

Ven da páxina anterior 

social: é o mito de Internet, consi
derar que a máis técnica máis de
mocrácia. Pode haber máis de
mocrácia a condición de que ti re
flexiones sobre a relación técnica
cidadania. O determinismo técni
co que reina hoxe, que nos fai 
pensar que a técnica vai solventar 
o problema do subdesenvolvi
mento e da democrácia é precisa
mente a ideoloxia dunha moderni
dade que eu chamo sen proxecto. 
O máis perigoso é que ao xurdir 
este tipo de mito, estase reciclan
do, de contrabando, toda a vella 
ideoloxia do progreso 

Ese mito do que fala devó'lve-

no mundo. Nese contexto, non 
podían estar dacordo coa reivin
dicación dun posfbel reequilíbrio 
informativo. Pota outra, os paises 
do Leste apoderáronse dunhas 
demandas lexítimas de autono
mia cultural por parte do terceiro 
mundo e fixérono, precisamente 
para pechar mellar o seu próprio 
sistema de comunicación , que 
xa de por si era pechado. Nese 
fracaso influiron tamén as dife
réncias existentes na própria 
frente dos paises non aliñados, 
que era moi dispar. Tiñas un pa
ís como Brasil, que acadaba o 
rango de poténcia exportadora 
en matéria de televisión, mesmo 
especulando coa posibilidade de 
lanzar un satélite ou acadar a in
dependéncia da sua indústria in
formática e no outro extremo ti
ñas a Mrn;ambique, a onde a te
levisión ch_!3gou a principios dos 
anos 80. E dicer, países cunha 
grande disparidade a nível de 
equipamento tecnolóxico, e pai
ses cunha grande disparidade 
de posturas políticas. Precisa
mente por iso, aos EE.UU. foilles 
doado propór aos paises do Ter
ceiro Mundo un Plan Marshall 
das telecomunicacións, reducin
do o tema a un problema exclusi
vamente de equipamento. 

En que medida influiron, nas 
concluslóns do informe, os 
posiclonamentos dos meios e 
das axéncias perante as inter
venclóns dos EE.UU. nos pro
cesos de liberación nacional 
encetados por alguns dos pai
ses de América Latina? 

O que enxergou o informe Mc
Bride foi algo que non se intuira 
anteriormente, cando comezou 
o movimento dos Non Aliñados. 
Ao princfpio, demandábase un
ha nova orde mundial e denun
ciábase a presión das rucéncias 
de notícias, pero non se plante
xaban outros problemas como o 
fluxo da información. Sen em
bargo, entre os expertos que 
participaban nos debates para 
a elaboración deste informe ha
bía persoas que protestaban 
polo desequilíbrio do fluxo infor
mativo. Eran expertos que vivi
ran situacións políticas nas que 
as axéncias de notícias foran 
parte de campañas en contra 
de procesos de cámbio, como 
na República Dominicana, en 
1965, ou en Chile, no ano 1973, 
que foi onde realmente se 
constatou a importáncia das 
axéncias. Coido que intuiron 
progresivamente, na Comisión 
McBride, que se debia pasar 
dunha reivindicación peculiar 
sobre o fluxo de notícias a unha 
interrrogante sobre a transfor
mación do modo de comunica
ción no seu conxunto. • 

nos a unha situación semellan
te á que se daba nos anos 70. 

É o dramático e aí voltamos ao 
problema maior, ao da amnésia. 
O periodo no que entramos nos 
anos 80 e 90; abre un proceso de 
privatización e desregulamenta
ción dos meios que provoca un 
marco de pensamento que fai 
pensar que todo o que vivimos 
hoxe data dos anos 80, cando re
almente son procesos históricos 
que poderiamos remontar mesmo 
á época do descubrimento. Sen 
embargo~ os xornais neoliberais 
apreséntano como se fose un 
proceso que tivera_comezado coa 

SANTIAGO 
2000 

caida do muro de Berlin. Sen este 
afundamento na história non po
des· entender o que acorre, e iso 
fáime dicer que o telón de fundo é 
a amnésia que é asimilábel á falla 
de intelixéncia política do mundo .. 
Sen esa intelixéncia política non 
podes entender o que ocbrre no 
mundo como tampóuco o que 
ocorreu no Kosovo. Só podes fa; 
cer unha interpretación miope. E 
como se nos tiveran convencido 
de que a ideoloxia e a história de
saparece ron, cando realmente 
estamos dirixidos por unha ideo
loxia neoliberal e totalizante. 

Que papel poderian xogar nes-

PONTEVEDRA 
1999 
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te proceso de aculturización e 
homoxeneización a progresiva 
concentración de méios. 

O problema é que esa homoxe
neización despega co proceso de 
desregulamentación e privatiza
ción que vai parella á concentra
ción. A palabra globalización está 
empregada en tantos sentidos 
que perdeu o significado orixinal. 
Esquécese que é un termo que 
nace apartir da desregulamenta
ción dos circuitos financeiros, alá 
polo 1984-85 e logo difumínase 
na .sociedade para designar o es
tado e o destino do mundo. Por 
vez primeira ternos un único voca
blo para designar o proceso de in
tegración das sociedades singula
res nun conxunto máis ámplo que 
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O número das non rexistradas medra até duascentas veces 

Na Galiza hai menos 
Pelotazo· urbanístico 
en Barbadás 

A concelleira nacionalista Ta
reixa Paz denunciou a impli
cación de vários membros da 
equipa de governo de Barba
dás nunha operación de es
peculación urbanística na zo
na da Valenzá e en Piñor e 
que consistiria na adquisición 
de terras non edificábeis a mil 
pesetas o metro cadrado pa
ra logo recalificalo e dotalo de 
infraestruturas. Oeste xeito, o 
terreo alcanza un valor de en
tre as 20.000 e as 30.000 pe
setas o metro cadrado. Bar
badás é un concello governa
do polo PP, cuxo alcalde é 
Xosé Manuel Freire. • 

de 300 licéncias para armas curias de defensa persoal 
*CÉSAR LORENZO GIL 

· O mercado de armas legais en 
Galiza é un dos menos desen
volvidos do mundo, se temos 
en conta as cifras de venda e 
rexisto que manexa o Ministé
rio de Interior. A meirande par
te das armas que hai no noso 

· país son escopetas destinadas· 
á caza menor. Se atendemos 
específicamente ás armas 
curtas destinadas á defensa 
persoal, as licéncias son es
casas e non chegan ás 300. _ 

Segundo as leis· sobre tenza de 
armas no Estado español, só os 
axentes da policia e da garda civil 
poden portar pistolas ou revólve
res (as consideradas armas cur
tas). Os demais cidadáns só po
den solicitar unha licéncia para 
utilizalas se pertencen a profi
sións catalogadas como de risco. 
O que a lei chama licéncia B, es
pecífica para armas curtas desti
nadas á defensa persoal está li
mitada a xuíces, xoieiros que de- -
ciaren á Facenda unha determi
nada cantidade de ouro (motivo 
polo que existen moi poucos que 
soliciten unha arma), empresários 
ameazados por grupos violentos 
e políticos, principalmente os de
putados no Congreso de Madrid 
e membros da diplomácia. No pa
sado, estes supostos incluían ta
mén a médicos que administra
sen 'morfina e a persoas ae cargo 
de grandes cantidades de diñeiro. 
Hoxendia, astes transportes te
ñen que ser feitos ao través de 
empresas específicas, que fun
cionan mediante outra licéncia. 

Os posuidores dunha licéncia B 
teñen que cumprir vários requisi
tos para poder manter o uso da 
sua arma. A munición máxima á 
que teñen direito é de 100 balas 
ao ano. Os usuários deben gar
dalas, cando non as leven enriba, 
nunha caixa forte. Cada 3 anos, 
as armas han apresentarse no 
Departamento de Intervención de 
armas da policia para pasar re
vista e comprobar que está en 
bon uso e que non sofreu nen
gunha modificación. Ademais, os 
profisionais teñen que renovar a 
licéncia periodicamente e demos-

trar que seguen precisándoa. Ao 
mesmo tempo, son os únicos que 
poden levar enribá. sua a arma 
durante as 24 horas do _dia. 

O control sobre as armas curtas 
de fago é tari estrito que os pró
prios funcionários das forzas de 
seguridade teñen a 
abriga, ao se 
xubilaren, de 
entregar a sua 
arma regra
mentária máis a 
particular á que 
teñen direito. Os 
axentes privados 

· teñen o uso da ar
ma moi limitado e 
·nen sequer a po-
den levar consigo 
lago de ter rematado a sua quen-· 
da de traballo. Por outra parte, 
cada unha das armas· vendidas 
legalmente nunha armeria ten un 
número de série único, e;> que per
mite identificar a unha arma co 
seu proprietário pouco minutos 
despois de ser intervida. Esta 
identificación pode facerse tamén 

- ao través dos seus proxectis, xa 
que todas as balas disparadas le
van a marca da arma concreta da 
que saíron .. 

Unha arma curta pode adquirir
se actualmente desde 40.000 
pesetas nas armerias. A gama 
é moi ampla segundo as nece
sidades do usuário, ainda que 
as máis vendidas -no mínimo 
mercado existente- soen ser os 
revólveres de canón moi curto, 
pola sua facilidade para ser 
agachados. 

Tiro olímpico e caza 

Ademais das armas para a defen
sa persoal, a lei pennite o uso de 
armas con outros · fins. A li
céncia F permite 
o uso 

de pistolas, revólveres ou rifles 
para tiro deportivo. Estas·armas 
teñe11 que ter un canón de alome
nos 13 cm. entre a alza e o ponto 
de mira. A licéncia F abriga a dei
xar a arma no próprio campo de 
tiro ou transportala nunha caixa 
forte, sen que se poida usar nun
ca fara deste lugar. Na Galiza hai 
ao redor de 2.000 deste tipo. 

A caza é a acti
vidade estrela 
das armerias 
galegas, o seu 
verdadeiro cam
po de benefí
cios. En Galiza 
hai máis de 
100.000 escope
tas destinadas á 
caza menor (as 

As armas que están den
máis vencl"ldas tro da licéncia 

son as máiulaadas 
de acuitar. E). Para conse-

guir unha arma 
· deste tipo, os 
aspirantes ·de

ben pasar un psicotécnico e 
aprobar un exame teórico sobre 
coñecimentos de direito sobre a 
caza. Esta última medida come
zou a aplicarse hai só un ano, po
lo que en Galiza ex.isten moitas 
armas de caza en mans de per
soas que non pasaron nengun 
exame nunca e que teñen moita 
facilidade · para renovar a sua li-

céncia. O prezo dunha destas ar
mas oscila entre as 60.000 e as 
200.000 pesetas. · 

Fóra de control hai moitas armas 
ilegais, que poden alcanzar o 
cuarto de millón en todo o país. 
Esta alta cifra responde á situa
ción de tronteira de Galiza e ás 
próprias dificuldades de adquisi
ción legal, que disparan o co
mércio agachado. Estas armas 
son produto dun roubo ou non 
teñen nengun rexisto, por proce
deren do mercado negro ou no 
estranxeiro. Os países america
nos son totalmente permisivos 
coa venda de armas e incluso 
Portugal mantén un florecente 
mercado clandestino, onde se 
pode comprar un revólver por 
men<?s de 20.000 pta. 

Outra forma de conseguir unha 
arma de fago sen precisar licén
cia é rectificar unha pistola de ai
re comprimido para que poida 
aceptar munición estándar. Ade
mais, como tamén a munición 
está moi controlada, os posuido
res destas armas adoitan modifi
car as balas de fogueo, colocán
dolles chumbo, co que se obte
ñen os mesmos resultados.• 

BNG e PSOE solicitan 
a paralisación das obras 
da A·6 en Becerreá 

BNG e PSOE veñen de 
apresentar un escríto no 
xulgado de prlmelra lnstán
cia de Becerreá no que so
licitan a paralisación 
urxente das obras da Auto
estrada do Noroeste, A-6, 
ao seu paso polo 
municipio. A oposición, 
que mantén que o cámbio 
de trazado levado a cabo 
polo concesionária da obra 
é ilegal, tamén insta a que 
se estuden accións contra 
o alcalde pola sua 
pasividade ante "o grave 
prexuízo que estas obras 
poden causar no Patrimó
nio público".• 

Xunta e Govemo central 
reducen á metade 
o~ presupostos para Vigo 

O primeiro avarice dos presu
postos xerais e autonómicos 
para o 2000 indican que a 
Xunta e o Governo central re
ducen nun 40 por cento os 
cartas que os presupostos 
destinan ambas 
administraclóns a Vigo, que 
pasou dos 1.550 millóns de 
pesetas do 1999 a unha cífra 
que vai rondar os 7.400 
millóns. Para o BNG este re
corte, que afecta sobretodo á 
circunvalación e ao 
ferrocarril, é un castigo aos 
concellos con alcaldes que 
non pertencen ao PP.• 
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farémosche chegar a nasa oferta detallada sen compromiso nin custo ningún. 

O Club do Naso Mel envíache directamente ó teu domicilio a selección dos 
mellares meles dé Galicia da colleita do ano, así como outros productos das 
abellas que se usan tanto nunha alimentación saudable coma na medicina 
natural. ¡ASÓCIATE! 
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Couces para Galiza 
MANUELCAO 

Analisando discursos e procederes da actual Presidéncia da 
Xunta no pasado recente obsérvase que o grao de confianza 
depositado no cámbio de govemo de 1996 en Moncloa era 
moi importante. A chegada de Aznar ia significar o trunfo 
do poder amigo tan esperado por Galiza e no que M. Fraga 
puxera grande empeño. Asi se di expresamente en diversas 
declaracións e actuacións. Fraga resalta o grande papel de 
Galiza no trunfo fo PP, explica que en dous anos a nosa 
CCAA estará ao nível das máis desenvolvidas, será o pfi, 
meiro presidente autonómico recibido polo novo govemo 
(excepto o de Catalunya e País Basco, naturalmente), pro, 
métense investimentos e o pago da débeda histórica coa 
nosa terra, Aznar ven con 5 Ministros á festa do Monte fa, 
ro, etc. Durante un primeiro período parecia que a lua de 
mel ia ser duradeira confiando que con acabar unhas Auto, 
vías con grandes retrasos acumulados xa seria abondo. X:a 

· se falaba dunha xubilación en cargos simbólicos do Estado 
cando, inopinadamente, M. Fraga decide presentarse de 
novo ás eleicións logo de ter reiterado, unha e outra vez, 
que a segunda seria a última lexislatura. Probabelmente, a 
desputa a cara de can pola herdanza obrigou, igual que al, 
guns anos máis tarde, ao León de Yilalba a prestar un novo 
servfcio ao seu partido e volver a liderar o cartaz eleitoral. 

De todas as promesas e esperanzas no govemo amigo s6 que, 
da unha certa aceleración inicial dos tramos máis fáciles das 
Autovías e alguns cargos trasvasados da Xunta ao governo 
central, dado do que non é fácil adiviñar avantaxes para Ga, 
liza. Incluso, ás veces, existe a impresión de que o mellor C0' 
ñecimento da realidade política galega facilitou a cesión de 
intereses da nosa terra en beneficio dun denominado "intere, 
se xeral" rapidamente resgatado como sinal básico das políti, 
cas do novo govemo. Ese interese xeral nunca tiña relación 
coa criación de infraestruturas e coa defensa dos nosos sect0' 
res produtivos que seguían esmorecendo dia a dia e que non 
atopaba impulso algun nas medidas e prioridades de Aznar. 
O tren podía esperar, a estrada Santiago,Ourense seguía en 
estudo, a pesca para España non era importante, os peches e 
crises de empresas e do sector lácteo son problemas que mes, 
mo se podian solucionar cunha certa presión policial, como 
nos vellos tempos. Asi, a pretendida chegada de Galiza ao 
clube das CCAA máis ricas s6 quedou en burla e sarcasmo, 
irnpresentábel en política que deberla ser castigado implaca, 
belrnente polos eleitores. Os fados do desemprego a pior (os 
mellares resultados eleitorais do PP prodúcense na província 
de Ourense onde o paro está arredor do 22 % e a destrución 
demográfica avanza imparábel), a povoación máis á baixa, 
até a inflación é maior. 

José Maria Aznar e Manuel Fraga. 

'A pretendida chegada de Galiza 
ao clube das CCAA máis ricas só 

quedou en burla e sarcasmo, 
impresentábel en política" 

Mais, a todo isto, convén presentar alternativas reais de fu, 
turo sobre todo no eido económico. Percébese o esmorece, 
mento do poder político actual pero debería ser derrotado 
por políticas positivas e ilusionantes no eido económico e 
social. A posibilidade de herdar os restos do aparato polfti, 
co clientelar e integrales en hipotéticas alternativas de go, 
vemo só ·pode contemplarse con horror e ariepio desde un, 
ha perspectiva de futuro para o país.• 
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Os traballadores ocuparon a Delegación de Traballo en Vigo. 

Case 50 fábricas da ria de Vigo secundan unha folga indefinida 

As empresa$ navais néganse a pagar os 
pluses recollidos nos convénios colectivos 
Ao redor de 1.500 operários 
do sector naval comezaron 
unha folga indefinida o pasa
do Luns 18 de Outubro en de
manda do cumprimento prác
tico dos acordes sobre plu
ses de toxicidade e perigosi
dade que se incluíron no con
vénio colectivo para este ano. 
Os obreiros en folga tamén 
exixen, con este paro, que o 
Ministério de Traballo avalie 
con critérios obxectivos a pe
rigosidade dos diferentes la
bores, para evitar que a patro
nal siga defraudando co con
sentimento da Administración. 

Traballadores e empresas da 
Asociación da lndústria Metalúr
xica acordaron no pasado mes 
de Xuño as cotas que os operá
rios debían cobrar en concepto 
de pluses de toxicidade, penosi
dade e perigosidade. Este acor
do incluiuse no convénio colecti
vo do sector e o seu pago debía 
formalizarse de inmediato. Mais, 
logo de catro meses, a realida
de é que ainda hai moitas em
presas que non pagan estes 
pluses, a pesar de que están 
abrigados pola lei. 

Foi por iso que os sindicatos 
máis importantes do sector, 
CIG, Comisións e UGT, decidi
ron iniciar unha taiga indefinida 
que afectase a todas as empre
sas onde non s·e pagan os plu
ses e que só ha rematar cando 
todos os operários cobren efecti
vamente as cantidades que se 
lles adebedan. As primeiras me
didas, alén do próprio paro, esti
veron encamiñadas a dar a co
ñecer as suas demandas a todo 
o sector naval e máis á cidadania 
en xeral dos concellos da ria de 
Vigo. Para isa cortaron o tránsito 
en Marin, noutras localidades da 
bisbarra do Morrazo e máis na 
Porta do Sol viguesa, ademais 

de manifestarse na própria casa 
do concello desta cidade. 

Avaliacións subxectivas 

O Mércores 20 a protesta tomou 
outra orientación ao ocuparen 
pacíficamente e de, xeito indefi
nido os obreiros a delegación do 
Ministério de Traballo en Vigo, 
co fin de advertir 

mente as máis fortes economi
camente que constituen o nú
qleo duro. Segundo Xosé Antón 
Alvarez, da UGT, as liñas da 
protesta están claras e é res
ponsabi l idade das empresas 
que se negan a aceptar o con
vénio a actual situación. "A na
sa reclamación está clara e é 
ben simple. No momento en 

que todas as em
a connivéncia da 
Administración 
coas prácticas 
fraudulentas das 
empresas. Se
gundo os repre
sentantes sindi
cais, ademais da 
negativa do pago 
dos pluses, as 
empresas procu
raron a axuda de 
Traballo para 
ocultar moitas si
tu ació ns perigo
sas para os tra
balladores. 

Os sindicatos 
denúncian 

pres as da ria 
acepten pagar
lles aos traballa
dores o que lles 
deben, a folga 
queda desconvo
cad a. Até ese 
momento irnos 
seguir mobiliza-

que as empresas 
procuraron 
a axuda dos, cos mesmos 

de Traballo para 
ocultar moitas 
situacións 
perigosas. 

princípios que 
até agora". 

A patronal do na
val contraatacou, 
durante os dias 
da taiga, .cunha 
actitude de des-

Para o represen
tante da CIG Me
tal, Antolin Alcán
tara, "a Adminis-
tración está facendo de comodín 
para a Patronal. É preciso un 
control efectivo sobre as condi
cións nas que traballan os ope-

, rários para que a avaliación se
xa obxectiva e cubra todas as 
necesidades". En opinión de Al
cántara, "de nada serve que se 
acepte pagar os pluses, se logo 
non se respeitan como tais. A 
xogada está clara, se non hai 
recoñecimento do problema, 
non se paga. Mentres que as 
avaliacións sexan nulas non vai 
haber unha solución xusta". 

Durante a xornada do Mércores 
ainda quedaban por aceptar a 
legalidade a metade das em
presas do sector naval. Xusta-

p rezo cara ás 
centrais sindicais 
e con sospeita 
acerca dos ver-

dadeiros intereses do paro. Se
gundo os empresários, escolleu
se facer folga nestas datas por 
motivacións políticas e teñen 
pouca importáncia as motiva
cións económicas. 

Pero Álvarez considera que estas 
declaracións están fóra de lugar 
e só queren atacar unhas de
mandas que figuran no próprio 
convénio colectivo. "O que nin
gun empresário di é que hai case 
1 .500 p~rsoas que están perden
do diñeiro por mor dunha ilegali
dade contínua pala sua parte. O 
convénio está ao alcance de to
dos. Que nos expliquen, con el 
na man, onde figura a sua sinatu
ra, por que non se fai efectivo".• 
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Ecori.omia acatarrada 
Unha suba xeralizada dos tipos de xuro en 
todo o mundo é o que se espera nos próximos 
meses cómo estocada final para toda unha 
época de ciclo alcista do mercado bursátil. 
Tardaron tempo en asumilo, pero os especu, 
ladores prepáranse para unha época na que 
os gañas especulativos serán moito menores. 

De novo foi Alan Greenspan, presidente da 
Reserva Federal estadounidense (FED), quen 
"aconsellou" aos investidores que "revisen 
coidadosamente as suas carteiras porque pode, 
rian estar subestimando o seu nível de riscos". 
Este novo aviso, xunto cun repunte tle prezos 
á produción en Estados Unidos (1,1 % men, 
sual, a maior suba en nove anos), sacudiu ime, 
diatamente aos mercados, que viñan caindo 
en todo o mundo polas dúbidas sobre se a FED 
subirá ou non os tipo de xuro en Novembro. 

Esta nova adverténda de Gr~enspan sobre a 
posíbel sobrevaloración dos activos bursát~les 
tivo como sempre un efeito dramático nos 
mercados. Greenspan non utilizou a expre, 
sión "exuberáncia irracional dos mercados" 
que tanto escándalo criou en Decembro de 
1996, pero adverteu que os investidores po
derian estar subestimando os riscos. 

'W all Street empeza a pensar que a maior economia do 
mundo está ... se achegando a un escenário de menor 

crecimento con máis inflación e tipos de xuro máis altos" 

Greenspan explicou que o boom bursátil dos 90 
estivo impulsado pela caída da prima de risco 
vencellada ás accións (que baixou dun 10% a 
princípios dos 80 a un 2% nos últimos meses). 
Na linguaxe críptica de Greenspan clise asi: 
"coidadoso análise dos modelos de xestión de -
risco das carteiras que non parece estar vence, 
llado a cámbios tecnolóxicos noves e irreversí, 
beis". No discurso de Greenspan o máis claro é: 
"de producirse unha forte corrección, os fogares 
e as institucións poderian ser vulnerábeis". 

En prata, isto significa que os prezos das ac
cións teñen que baixar porque son irreais, 
que se vai producir unha caída inexorábel e 
que o mellor para todos é que a aterraxe sexa 
pouco a pouco e non de súpeto. 

Este aviso para navegantes desatou unha on, 
da de vendas en todo o mundo. A causa foi a 
peor cando o Departamento de T raballo es
tadounidense publicou un índice de prezos á 
produción de 1,_1 % mensual. A suba intera
nual <leste índice colocou,se en 3,5%, o nível 
rnáis alto desde 1991. lsto significa alarma 
inflacionista. En Estados Unidos iso supón 
que a FED subirá os tipos, xa que non depen
dem as medidas antiinflacionistas das conxun, 

turas electorais, como acontece por estes lares. 

A demonstración de que os mercados toma, 
ron en sério as adverténcias de Greenspan 
está no feito de que a rendabilidade dos bo, 
nos do Tesouro americano a 30 ahos subiron 
até 6,35%. Wall Street empeza a pensar que 
a maior economía do mundo está,se ache, 
gando a un escenário de menor crecimento 
con rnáis inflación e tipos de xuro máis altos. 
Un escenário rnoi malo. 

O que está claro é que un catarro da econo, 
mía norteamericana pode converter-se en si, 
nusitis en Europa e pulmonía en Ásia e 
América Latina.• 

Nome .......... : .......................... _-Apelidos ......................... .. 

Enderezo ............................................................. : ............ . 

Cod. Postal ............................. Teléfono ......................... .. 

Povoación . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. . . . . N. l. F. 
Província ................................ País. 

Suscrébome a A Nasa Te"a (incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura) 
por un ano/semestre ao prezo de: 
Gatiza/Estado/Portugal .................................. 9.000 ptaJano ....... 4.500 pta./semestre 

Europa ...........•............................ 10.920 
América e resto do mundo ......... 13.080 

a) Subscricións para o Estado espa
ñol 

O Tatón~bancário adxuntcr-
0 Reembolso (máis 130 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 

El~ Xlro lntemacionara-ñome de 
A NOSA TERRA. Apartado 1371 

Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforros ........................................................... . 

Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 1 DJ. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Titular ................................... , ..................................................... . 

........................................ ~ .. : .. : ....... N2 Sucursal ........................ . 

Povoación ................................... Província ............................ . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os 
recibos que ao meu neme lle sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) 
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BBV e Argentária 
fusionanse e crian o 
segundo banco do Estado 

A fusión entre o Banco Bilbao 
Vizcaia, BBV, e Argentária, 
anunciada o 19 de Outubro, 
levaba vários meses 
xestándose e dá lugar ao 
segundo Banco do Estado, 
por detrás do Banco de 
Santander Central Hispano. A 
nova entidade financeira ten 
uns recursos próprios de 38 
billóns de pesetas e xestiona 
17 billóns en créditos. A 
dirección anunciou unha 
redución non traumática do 
cadro de persoal. O galego 
Francisco González será o 
número un do banco a partir 
do ano 2002, cando se xubile 
Emilio Ybarra.+ 

Agora Marrocos admite . , . 
negociar un convemo 

O chefe de Governo de 
Marrocos anunciou a 
disposición do seu pafs a 
asinar un acordo 
pesquelro bilateral coa 
Unión Europea. As 
premisas que impón Rabat 
para levalo adiante son 
que se constituan 
empresas mistas e a 
redución das licéncias ou 
o seu acondicionamento 
ás empresas mistas. 
Contodo, o comisário 
pesqueiro Franz Fischler 
ainda está pendente de 
valorar se é útil negociar 
agora.+ 
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En defensa 
da liberdade 
sindical 

Como xa é sabido os dias 20 de 
xaneiro e 6 e 7 de Marzo de 
1998, os labregos e labregas de 
Galiza que participaron nas 
mobilizacións de tractores con, 
vacadas err defensa do sector 
lácteo galego foron dur:amente 
reprimidos e' criminalizada a 
sua mobilización. 

Froito das denúncias da Policia 
e da Garda Civil, incoáronse 
máis de cincocentos cincuenta 
expedien tes sancionadores con 
propostas de multa de vários 
millóns de pesetas. Desde o 
SLG fixeron todo tipo de xes, 
tións legais e unha ampla cam, 
paña pedindo a libre absolu, 
ción e a retirada das sancións. 

Agora estanse producindo xa 
decisións xudiciais definitivas, 
e son desiguais. En Lugo, o 
xuiz do Xulgado do Comen, 
cioso fallou a favor dos labre, 
gos afectados anulando todas 
as sancións guvemativas, a 
xuíza do Xulgado do Conten, 
cioso de Ourense fallou a favor 
de manter as sancións, ainda 
que as rebaixou á metade. 

Fruito desta situación o SLG 
p oderá verse obrigado a 
afrontar sancións por un im, 
porte que poderia chegar a 
vintenove millóns de pesetas 
( dependendo de cómo saian 
os xuízos dos Xulgados do 
Contencioso da Corufi.a). 

Para o SLG, "non é un ha 
cuestión técn ica, as sancións 
re ponden á decisión do go, 
v rno Fraga de per eguir ao 
noso sindicato nun inten to de 
acabar coas mobilizacións la, 
bregas. Mobilizacións que nos 
ultimo ano xeraron un deba, 
te social que axudou a que a 
soc iedade ga lega tomase 
conciéncia da necesidade de 
organizarse e loitar para impe, 
dir que o govemo galego siga 
vendendo o noso país". 

O SLG, que apenas percibe 
fundos públicos, non é capaz de 
afrontar sancións económicas 
deste tipo sen hipotecar unha 
parte importante da sua activi, 
dade sindical e consideran que 
"se os afectados e afectadas te, 
ñen que afrontar as multas, vai, 
se criar un clima de medo no 
rural que pode afectar negati, 
vamente á hora de participar 
en futuras mobilizacións". 

Ante esta situación o Sindica, 
to Labrego solicita novamente 
o apoio da sociedade en forma 
de aportación económica para 
axudar a afrontar as multas 
que pode facerse mercando 
bonos nas sedes do SLG ou in, 
gresando na conta que o Sin, 
dicato Labrego Galego, ten 
aberra na Caixa Galicia. Núm: 
2091 0300 41 304011n767.• 

SOCIEDADE 
Tres arrestos de fin de semana e unha multa de 29-.-e41 pesetas 

Pena de cárcere por facer pintadas contra 
a 'organización democrática OTAN' 
Dous rapaces foron senten
ciados, por un xulgado com
postelán, a tres fins de sema
na de arresto e a pagar unha 
multa de caseque 30.000 pe
setas, por facer pintadas na 
zona vella en contra da inter
vención da OTAN en Kosovo. 
Este é a primeira pena de cár
cere que se fai pública na Ga
liza por un caso semellante. 

Alén de considerar que "luxa
ron" as paredes do casco mo
numental, na própria senténcia 
valórase que os seus actos po
derian ser considerados "racis
tas", por ir contra unha organi
zación que "precisamente saíu 
en defensa dos direitos dun po
vo que estaba a ser obxecto de 
extermínio físico". 

Ainda que a senténcia foi emiti
da o 17 de Xuño deste ano, os 
acusados sé t iveron coñeci
mento do seu contido a princí
pios do presente mes de Outu
bro. Segundo os sentenciados, 
o próprio ministério fiscal argüíu 
que a tardanza debéuse que a 
tiñan que facer en galega- e "a 
tradución de senténcias lévalles 
moito tempo". 

O máis chamativo do caso, alén 
de ser o primeiro de cárcere por 
facer pintadas, é o feito de que 
desde a xudicatura se inclua un
ha valoración sobre a interven-

A intervención da OrAN en Kosovo provocou que na Galiza se convocaran multitude de 
actos de protesta. A.N.T. 

ción da OTAN en Kosovo. Con
sidérase que os rapaces esta
ban facendo pintadas con "con
signas políticas con certo matiz 
racista" ao cuestionar o papel 
da organización militar e compa
ran a actuación sérbia co "na
cional-socialismo". 

Na senténcia asegúrase tamén 
que os denunciados "pertencen 
a unha organización indepen
dentista" á vista de que, durante 
q xuízo empregaron "certas ex
presións" como "policía españo-

la" e outras de certo "cariz des
pectivo para o naso país". 

Os Comités Anti-represivos 
(CAR) teñen comezado unha 
campaña na que fan un chama
mento a distintos organismos po
pulares, organizacións e persoas 
individuais "a non renunciar á acti
vidade informativa nas ruas, único 
meió de comunicación que a cen
sura institucional dos meios ofi- · 
dais permete aos sectores popu
lares apostas ás políticas do con
cello ~de distintas institucións".• 
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A Xunta segue 
sen garanrir o en$ino 
do galego no ·Bierzo 

Pésie a os acordes aprobados 
no Parlamento, a Xunta segue 

' sen garantir o ensino do gale
ga no Bierzo. É por iso que o 
BNG ven de apresentar unha 
nova iniciativa na que se 
demanda que o Executivo es
taleza un convénio coa Junta 
de Castilla y León para · 
programar o seu estudo opta
tivo nas localidades da franxa 
ocidental que teñen o galega 
como língua própria. Ao tem
po pédese que se empreste a 
colaboración técoica e nece
sária para que este ensino se 
poida realizar en breve e que 
se leven adiante as accións 
práticas precisas para execu~ 
tar o contido do capítulo da lei 
de Normalización Lingüística 
dedicado-ao-"galego 
exterior".+ · 

A~tos na Coruña e 
Compostela · 
polo Dia Internacional 
Anti-McDonald' s 

O 16 de Outubro convocáron
se no país diferentes actos de 
protesta co gallo do Día Inter
nacional Anti McDonald's. Na 
Coruña a Asembleia contra o 
poder das multinacionais cele
brou unha concentración festi
va con música, disfraces e un
ha mesa informativa na Rua 
Real con material sobre as no
civas consecuéncias que aca
rrea o consumo dos produtos 
das multinacionais. En Santia..: 
go,. o Ateneu Libertário de 
Compostela tamén convocou 
unha concentración diante do 
estabelecimento de xantar-lixo 
na que ademais de criticar a 
cualidade dos produtos desta 
empresa lembrouse ao pastor 
francés, de miltáncia an~rquis
ta, que hai uns meses arrasou 
xunto con vários compañeiros 
un estabelecemento destaca
dea. Actos similares desenvól
vense desde hai catorce anos 
. en numerosos lugares do 
mundo.+ 

Apoio-de~G.Acrof --
membros de Greenpeace 
· deridos en Cerceda 

ADEGA fixo público o seu 
apoio e solidaridade cos 
membros de Greenpeace de-
tidos o 13 de Outubro en · 
Cercada cando manifestaban 
a sua oposición ao Plano de 
Incineración de Resíduos Só
lidos Urbanos da Xunta. A 

Alberto Naya Suárez e Joseph Ghanime López diante da Delegación de Defensa na Coruña. asociación ecoloxista 
aproveitou a ocasión para si-

PendenteS de xuízo os dous an~militaristas presos_ en Alcalá de Henares ~~~~~up~énc~~~~~g~~~fs~~ºpo-
A finais de Novembro ou princípios de Decembro poderíase celebrar na Coruña o xuízo de Alberto de deixarse levar pola como-
Naya Suárez e Joseph Ghanime López, os dous membros do Movimento de Obxeción de Conciéncia didade de xestión que poida 
(MOC) da Coruña que están acusados de deserción. Os dous antimilitaristas ingresaron na cadea mi - oferecer S9gama porque de-
litar de Alcalá de Henares o 13 de Xullo, en réxime de prisión preventiva, despois de terse declarado tras da incineración non hai 
"insubmisos nos cuarteis". Naya e Ghamine non teñen moitas notícias de calé a situación actual do máis que a irresponsabilida-
seu proceso, pero agardan que o xuízo se celebre a finais de Novembro ou princípios de Decembro. de dunhas empresas eléctri-
A petición do fiscal é de 2 anos e 8 meses para cada un deles, pero a condena poderia acabar redu- cas que non teñen escrúpu-
cida a 2 anos e 4 meses. Foi o que aconteceu no caso dos insubmisos Elias Rozas e Ramiro Paz, los en aumentar o seu negó-
membros da ANA-ANOC que foron xuzgados con anterioridade polo mesmo d~lito e que, antes de cío a canta da saúde dos ci -
sair en l ~Q~r.9?d?_Qond i cional , tamén tiveron que cumprir a sua condena na prisión militar de Madrid.• dadáns". • - - . - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - .... - .. - - .. - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - -. . - - - - .. . - - .. - - - - -
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Os dirixentes do futbol español non asumen a derrota do pro~ecto que apresentaron 

Galiza, beneficiada pola ·escolla 
da candidatura portuguesa para a Eurocopa 2004 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

Portugal organizará a Eurocopa do 2004, a primeira cita deporti
va internacional de elite que se dispute no país luso. Os afeizoa
dos ao futbol da Galiza están de noraboa, xa que os encontros 
máis salientábeis xogaranse a só 6 horas por autoestrada, no 
pior dos casos. Ademais, a demostrada calidade dos hoteis e cen
tros deportivos galegos pode converter o noso país en cuartel 
xeral de moitas seleccións denantes de comezar o Campionato. 

O 12 de Outubro, en Aquis
grán, a Comisión delegada da 
Uefa para a escolla da sede da 
Eurocopa do 2004, presidida 
polo alemán Egifius Bré!UIJ, de
eidiu outorgalle a organización 
desta fase final a Portugal. Era 
o "parrulo feo" das candidatas e 
ninguén pensaba que a LiEFA 
lle encomendase esta difícil ta
refa, especialmente vendo o in
terese que puxera nesta cita a 
Federación Española ,de Futbol 
e os governos de Austria e 
Hungria. A reacción dos derro
tados, polo tanto, foi máis arra
beada e rozou a grosería. 

A delegación austro-húngara 
asumíu perfectamente a derro
ta e incluso recoñeceu vários 
erras de programación, como 
un incorrecto uso dalguns está
d i os. Tamén comprenderon 
que a sua candidatura non ti
vese apoios suficientes, palas 
dificuldades sociais que vive 
Hungría. 

Mais os dirixentes do futbol es
pa ñ o I non foron capaces de 
asumir a sua derrota con digni
dade e preferiron atacar, nunha 
pataleta infantil exenta de diplo
mácia, os motivos da decisión 
da UEFA. O presidente da Fede
ración, Española de Futbol 
(FEF), Angel María Villar, cuali
ficou de "equivocación" o feito 
de non concederlle a organiza
ción a España. "Os critérios da 
escolla de Portugal son surrea
listas", dixo. "Se a F1FA quer se
guer os pasos da LiEFA debería 
rexeitar xa as candidaturas de 
Inglaterra e Alemaña. O elixido 
debe ser Suláfrica". O secretá
rio xeral da FE F, o galega Xe
rardo González, foi ainda máis 
duro e arremeteu . contra os 
vencedores. "Dicer que Portu
gal ten mellares infrastruturas 
que España é un insulto. Afir
man que non ternos capacida
de de organización dun acto 
asi, cando ·o noso país recebe 
todos os anos vários millóns de 
turistas. Son uns impresentá-

. beis. Portugal está a anos luz 
de España en matérias tais co
ma a hostaleria ou as estradas. 
Está claro que esta decisión é 
totalmente política". O tamén 

. galega Francisco Villar, secre
tário de Estado para o Deporte, 
tivo igualmente unha actitude 
de desprezo cara a Portugal. "A 
UEFA apostou máis por un pro
xecto que por unha realidade. 
Agora fica todo por facer, can
. do se escollesen a España, to
do estaria xa feito". 

De fundo, os xornais españois 
procuraron escuras intereses 
para desacreditar a Ángel Vi
l lar e ao. futbol español. Se
gundo diferentes informacións 
e artigas de opinión, detrás da 
escolla de Portugal non está o 
tradiciona1 apoio á estrutura 

1 - J -~ ~ 

deportiva que sempre intentou 
seguir a UEFA, senón a man 
maquiavélica do secretário xe
ral deste organismo, Gerhard 
Ainer, que estaría pelexando 
con Vi llar poi a supremacia en · 
Europa. 

Goles á opinión pública 

Mais detrás da cortina áe fume 
que montou a FEF ao redor do 
seu fracaso como sede da Eu
rocopa para acirrar a opinión 
pública nun patroteirismo esté
ril, enxérgase unha realidade 
ben diferente. A pesar de que 
España quixo convencer de 
que a sua candidatura era im
pecábe I e que xogar a baza 
portuguesa é unha aventura, 
ao estar tuda feíto no Estado 
español en canto a infrastrutu
ras deportivas, a UEFA non as 
tiña todas consigo a este nível. 
O certo é que o Estado espa
ñol non brillou a grande altura 
na organización dos mundiais 
de atletismo de Sevilla do pa
sado mes de Agosto. No mes
mo dia da inauguración, ao ca.: 
rón das giraldillas solidárias 
cos presos da ETA, os asis
tentes tropezaron ces últimos 
andámios e sacos de cimento 
que ainda quedaban lago do 
maratón da construción do es
tádio olímpico, que nen cum
príu o presuposto económico 
nen as datas recollidas no seu 
proxecto inicial. 

En canto á calidade das insta
lacións deportivas, a diferéncia 
de Portugal, España non apre
sentara os estádi·os onde se 
ian xogar partidos. Campos 
candidatos a acoller encontros 
internacionais, como o de Ba
laídas·, en Vigo ou o da Rosale-

. da, en Málaga, tiñan penden
tes reformas de vários milleiros 
de millóns de pesetas e, neu
tros casos, xa existían diferén
cias entre Clubes, c.oncellos e 
Federación en canto á eleición 
de sedes, entrevéndose xa as 
tirapuxas tradicionais entre ci
dades e autonomias. 

As infrastruturas das que tanto 
presumía a delegación hispana 
tamén están baixo sosp~ita. A 
UEFA é consciente de que o 
aeroporto de Barajas é un ca
os case que todos os dias, e 
máis nunha época de grande 
tránsito, pomo o verán. Ade
mais, por terra, a comunica
ción entre as diferentes zonas 
do Estado por un meio tan ne
cesário como o ferrocarril non 
son nen moito menos óptimas. 
Lembremos que para o 2004 
só Madrid, Cataluña e Andalu
cía estarán equipadas coa alta 
velocidade, mentres que viaxar 
a Galiza ou a Astúries, comu
nidades onde era seguro que 
houbese encentras, seguirá 
senda un suplício. + 
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Porto, 
Guimaraes e 
Braga serán 
sedes 

O proxecto portugués 
é mol beneficioso para 
a Galiza porque pon 
ao alcance da man 
case que tuda a oferta 
deportiva desta fase 
final do Campionato 
de Europa de 
selección s . 

Oito serán as cidades 
que acollerán partidos 
e sete delas hstán a 
menos de 6 oras por 
autoestrada, que xa 
está funcionando 
desde A Coruña até 
Lisboa. Se ademais 
ternos en conta que 
Braga, Guimarües e 
Porto serán sede, con 
certeza que os galegas 
que gosten do futbol 
van estar moi perto 
das mellares equipas . 

Ainda que non está 
decidida a 
distribución dos 
partidos, está claro 
que Porto, con dous 
estádios (o de Bessa 
e o Estádio das Antas) 
será cenário de 
partidos de cuartos de 
final e dunha das 
semifinais, dada a sua 
condición de segunda 
cidade, de Portugal. 

No caso de Braga e 
Guimaráes están 
garantidos, como 
mínimo, dous partidos 
internacionais da 
primeira tanda para 
cada cídade. 

A proximidade a 
Galiza terá un 
beneficio engadido ao 
dos afelzoados. Várias 
zonas do noso país 
son perfectas para 
acoller as expedlcións 
das seleccións 
participantes. 

Lugares como 
Manzaneda, A Toxa ou 
Mondariz-Balneárlo 
poden ser lugares 
perfectos nos que 
afrontar a preparación 
para a fase final. Alén 
diso, o grande 
movimento de afeizón 
e meios de 
comunicación pode 
provocar unha 
saturación da oferta 
hoteleira do Norte de 
Portugal, o que 
significará a chegada 
aos hoteis galegos 
dun continxente extra 
de visitantes. 

Xustamente para 
aproveitar o 
pro~agonismo de 
Portugal nese verán, 
Galiza deberia 
oferecerse como 
destino próximo e 
atractivo para todos 
aqueles que, guiados 
polo futbol, cheguen á 
nosa euro-rexión 

.. _desde.toda Europa.• 
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lncerteza ante a refundación de HB e a aparición de Ekin 
. . 

O anúncio de que HB non se apresentará 
ás eleicións xerais comociona Euskal Herria · .. 
-0- B. LAXE 

Herri Batasuna está a dar vol
tas e máis voltas para come
zar unha etapa nova. A anun
ciada refundación, coa que 
pretenderían integrar a colec
tivos e indepententes, é a 
volta ao comezo da organiza
ción tantas veces publicitado, 
sobre todo se ternos en conta 
o nacimento de Ekin. O anún
cio de que non se apresenta
rá ás eleicións xerais semen
ta de incerteza o panorama 
político e permite a acusación 
de que quen decide é ETA. 

Os sectores do PNV e máis EA 
que apoiaron con forza o pacto 
de Lizarra unicamente lle de
mandan a HB "democrácia inter
na", seguros de que as bases 
de HB seguirian co camiño da 
paz comezado hai un ano. Pero 
o cepticismo estase a impoñer 
de novo na sociedade basca. O 
anúncio da Mesa Nacional de 
H B de que vai propoñerlle ás 
suas bases que na próxima 
asemblea decidan a "abstención 
activa nas eleicións xerais" é 
considerado como un paso 
atrás no proceso de pacifi
cación, pois viria constatar que 
nen EH nen HB teñen capacida
de de manobra política e que 
segue a ser ETA quen decide. 

O pasado Marzo xa se aponta
ba a posibilidade de que H B non 
se apresentase ás eleicións xe
rais. Así se recollia en Zutabe, 
canle orgánico de información 
de ET A. Contra esta medida es
taba boa parte da nova Mesa 
Nacional , e os dirixentes de 
Euskadi Herritarrok, sobre todo 
os independentes que se volta
ron a sumar ao proxecto. 

Desde sectores abertzales con
trários a esta medida interpréta
se como unha cesión da Mesa 
Nova de H B, concretamente de 
Arnaldo Otegi, á liña máis in
transixente para poder manter a 
política de pactos co PNV. Fon
tes de HB afirman que ao non 
apresentarse esta coalición, o 
gran beneficiário será precisa
mente o partido de Arzallus. As
pecto que é negado por este 
partido. Consideran os peneu
vistas que a "abstención activa" 
vai levar aos concellos que con-

Presentación de Elcin o pasado Xoves 7 de Outubro en Gemika. 

trola HB a cumprir estritamente 
a legalidade, poñendo unica
mente unha mesa eleitoral en 
cada município. Tamén igual
mente a campaña de control e 
acoso desta organización contra 
os votantes. 

Ante o medo que moitas persoas 
poden ter a votar, diversos colec
tivos van tratar de pór en marcha 
unha grande campaña de voto 
por correo, para vencer a resis
téncia de H B. Ao mesmo tempo, 
tanto desdo o PNV como desde 
o Governo basco adví rteselle á 
organización abertzale que non 
van permitir que "a campaña de 
abstención se convirta nunha 
campaña de ameazas". 

No seo do PNV, persoas como o 
presidente da Deputación de 
Guipuzkoa, Román Sodupe, ten
tarán pasarlle ao partido unha 
forte factura polos acordos que 
seguen a manter con EH. Un xi
ro nesta coalición constituiría un 
forte revés para o sector de Ar
zallus, pero tamén para Garaiko
etxea, que a cada está máis pró
ximo á liña do seu anterior parti
do, mália a que tamén conta 
cunha forte contestación interna. 

Unha nova HB 

Contestación que tamén apare-

ce en HB. O primeiro en mas
trarse contrário foi Patxi Zaba-
1 eta, o dirixente de Nafarroa 
que defende a preséncia e Ma
drid. Pero tamén numerosos 
independentes que se sumaron 
a EH, afirman que ese non é o 
camiño-que debe de tomar esta 
organización, criticando que se 
"recomenden cousas antes de 
terse comezado a verdadeira 
discusión". 

Se agora se afirma que aNova 
Mesa de H B perdeu a dirección 
política do movimento abertzale, 
que semellaba ter despois do 
anúncio de trégua de ET A e a 
firma do Pacto de Lizarra, a re
fundación de H B ven sementar 
máis incertidume. 

O proceso de adecuación per
mamente no abertzalismo se
mella non acabar. Agora HB 
volta ao comezo. Pretenden 
incluir independentes, acollar 
a organizacións que, na prác
tica, xa están integradas, co
mo os ex maoistas e troskis
tas. Vóltase ao sistema de 
partido e de independentes, á 
imaxe do BNG, no que se ins
piran alguns. Asi, nasce Ekin, 
que ven a ser unha espécie de 
HAS/, dísposto a liderar ·o pro
ceso de liberación de Euskal 
Herria. 

ANDONI <;ANELLADA 

Se _alguns abertzales pensa que 
Ekin pode significar unha plata
forma coa que ETA se prepara 
para facer política, outros mós
transe contrários a que en HB 
exista dupla ou triple militáncia 
e, máis aínda, que os indepen
dentes podan ser manexados 
por unha organización de corte 
leninista. 

EKIN apresentarase o próximo 
6 de Novembro en lruñea. Se
gundo os seus promotores non 
xurde para "sustituir nada", se
nón que pretende impulsar as 
dinámicas desde a sua posición 
política, "co obxetivo ·de construir 
país". A formación de Ekin che
garon desde a conclusión . de 
que "estamos nun povo dividido 
ao que se lle nega a sua própria 
identidade e que vive nunha si
tuación non democrática". 

Consideran que Euskal Herria 
está "nunha situación agónic_a, 
na que non ten nada que perder 
e moito que gañar". Afirman que 
segundo vaian avanzando e· 
criando novas condicións, abri
rán novas fases. O seu obxecti
vo é a independéncia e o socia
lismo, através da mobilización 
popular. As novas condicións e 
a nova fase é a que os leva a 
promover a abstención activa 
nas eleicións xerais. + 

Que a política non imite á televisión 
D~ Woody Allen que a vida im,ita á televi; 
sión: o mau é que a política vai rematar ta, 
mén por imitar á televisión, á má televi; 
sión, á mistificadora televisión, á televi; 
sión que existe, esa que aspira a represen; 
tara realidade. 

E se a política imita á televisión, entón o na; 
cionalismo non existe ou, se existir, ten unha 
existéncia anémica, é unha rareza, algo que 
cumpre extirpar por ser unha deturpación da 
natureza normal das cousas. 

do bater cunha imaxe de ERC ( ou se bateu, 
seria unha lufada isolada entre mil lampexos 
das outras forzas concorrentes); nen o roáis 
teimudo puido tampouco escoitar de beizos 
dalgun xomalista a segtiinte evidéncia: os re; 
sultados eleitorais, se ben apontaban cara un; 
ha queda de apoio ás opcións próprias, confi; 
guraban unha maioria absoluta parlamentar 
para as forzas políticas que acreditan que Ca; 
talunya é unha nación e qu~, xa que logo, 
debe autoorganizar;se. 

l. A maioria natural·é a formada por CiU; 
PP. Pérola <:los meios de titularidade gu; 
vemamental e dos privados afins á Mon; 
cloa. 

2. A rnaioria natural é a formada polo pre; 
tenso conglomerado da esquerda. Pérola dos 
meios privados afíns a Ferraz. 

Isto é: direitas e esquerdas, demócratas e re; 
publicanos, españois todos. 

E cando xa foi moi evidente todo, os donos Para existirmos como nacionalistas, irnos ter 
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·O Governo abre as portas_ 
á liberación de Pinochet 

O ministro de Asuntos 
. Exteriores, Abel Matutes, 
anunciou o Martes 19 no 
Congreso que o Governo 
non recorrerá unha posíbel 
decisión· do ministro británico 
Jack Straw de liberar a 
Pinochet por razóns de 
saude e permitir o seu : 
regreso a Chile. Matutes 
tamén sinalou que o xuiz 
Baltasar ·Garzón terá que 
dirixir ao Governo os 
documentos que desexe 
enviar a Londres para que 
se trasladen por via 
diplomática. O que non 
aclarou o Governo é se 
tramitaria ün recurso de 
Garzón contra a liberación 
do ditador chileno. Ao tempo 
o maxistrado da Audiéncia 
Nacional ditaba unha nova 
resolución pola que imputa a 
29 militares arxentinos 
delitos de xenocídio, 
terrorismo e torturab que se 
veñensumara~o~s~1~5~7~~~ 
membros do exército 
arxentino xa imputados 
dentro da causa que 
instrue.+ 

A xuiz mantén que 
Bartjonuevo, Corcuera e 
Vera malversaron . 
os fundos reservados 

Oespois de concluir a 
investigación sobre o uso 
irregular dos fundos 
reservados do Ministério 
de Interior durante o 
governo do PSOE, a xuiz 
Carmen Valcárcel recolle 
no seu auto que hai 
indícios racionais da 
existéncia dun delito de 
malversación de caudais 
públicos, ao apreciar que 
os fundos se usaron para 
fins non previstos e que 
constituian un orzamento 
paralelo. Por este motivo o -
Luns 18 iniciou o proceso 
para poder xulgar aos ex 
ministros José 
Barrionuevo e José Luís 
Corcuera, ao ex secretário 
de Estado, Rafael Vera, ao 
ex director da Garda Civil 
Luís Roldán e ao ex 
director de Seguridade 
Julián Sancristóbal. + 

O PP faise coa alcaldia 
de Sanlúcar tras 
unha moción de censura 

Na n0it,e, ~leitoraLde.Catalunya,,. nen o _máJs __ _ d~lnform<!cjgt} gt;l _~p~~ (~xi~t~t:i _e_~a~?_v_e~ _ __ qu_e ~~m~~rar a tentación dei v,~r; i'hv}.<;11 FG~ , , ., . 
experiente dos rastrexadores televisivos pui; son menos) produciron as seguintes pérolas: óculos da televisión.• · 

. O Martes 19, PP e Partido 
Andalucista facian prosperar 
un moción de censura contra 
o alcalde do PSOE en 
Sanlúcar de- Barrameda 
(Cádiz), Agustín Cuevas. O 
cámbio de Governo 
produciuse un dia despois 
de ·que o PP denunciase que 
o secretário local de 
organización do PSOE, 
Rafael García, intentara 
subornar ao concelleiro 
popular Manuel Ramírez con 
50 millóns de pesetas, un 
pesto de traballo, un pesto 
na lista socialista das 
próximas municipais e unha 
viaxe a Lisboa para que non 
asistise ao pleno no que se 
)a d~p,aj~r ~ moci~p q~ 1 • • • 

censura.+ 
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CHINA, CINCUENTA ANOS DE REVOLUCION 

Hai 50 anos que o Partido Comunisti Chi, 
nés govema o país máis .povoado do mundo -
(1 de cada 5 habitantes). Atopou cando che, 
gou ao poder una terra que levaba d_écadas 
desfeita polas guerras intestinas e a ocupa, 
ción de partes do seu território pot poténcias 
extranxeiras, e a fame era un mal endémico 
que abqmxia a unha grande maoria da povo, 
ación. E certo que en cinco décadas o mun, 
do tivo unha grande transformación, mais 
non é nada doado trocar unha situación tan 
adversa e dar traballo e comida a mil dous, 
centos cincoenta millóns de persoas, espe, 
cialmente cando se compara co resto do 
mundo onde, nas últimas décadas, medrou a · 
marxinación e a miséria. Nori debéramos es, 
quecer que esté país é hoxe a séptima econo, 
mia do planeta, cunha produción de máis de 
1 billón de dólares, dobrando a do Estado es, · 
pañol e moi semellante á de Italia. · 

Non nego que na China haxa éontradi, 
cións, mesmo que aumenten as desigualda, 
des tal como amosan os dados do Banco 
Mundial. Nomeadamente o 10% da povcfa, 
ción concentra un 50% do aforro e, entre 
1990 e 1995 o 20% máis pobre pasou de ter 
unha participación no bolo do PIB do 6,4% 
a un 5,5%, mentres que o 20% máis rico 
alargouse do 41,8% ao 47,5%. Pero estas ci, 
fras non son cqmparábeis ás do Brasil, por 
pofi.er ·un exemplo onde, en 1995, eran ·d0 
2,5% e do 64,2% respeitivamente; e non 
moi diferentes ás do _Estado español onde 
en 1990 etan do .7,5% e do 40,3%, máxime 
tendo en conta qu(( se trata dun país cunha 
renda per,cápita moito máis babea. Hai, por 
tanto hoxe, na China, un amplo sector con 
alta capacidade de consumo e aforro. 

Este medre da desigualdade clase nunha si, 
tuación de acrecentamento da renda e da 
produtividade que se mantén en cifras moi 
altas desde hai duas décadas, polo que resul, 
ta menos "agresivo" para o chinés medio 
que espera formar parte dos máis favorecí, 
dos en pouco tempo. Concretamente a ren, 
da medrou nun 9,8% desde 1977,87, e nun 
10,3% desde 1988 até 1998, ainda que nos 
últimos anos minguou o crecimento, por 
mor da crise asiática até o 7,8% en 1998; e 
aumentaron máis as importacións que as 
exportacións; ainda que o saldo líquido sexa 
ainda moi positivo para a China. As desi, 
gualdades están situadas tanto no feito de 
que extensas áreas interiores non fosen be, 
neficiadas polo desenvolvimento, como 
porque ainda o rural abranxe un 70% da 
povoación, e traballa con métodos artesa, 

MANuELMERÁ 

: nais. O gov~mo da Chi~a é consciente des,· 
tas eivas, especialmente tertitoriais, e quere 
adicar un grande esforzo (así nolo dbceron) · 
de investimento no Centro ,e Oeste do país. 
Algun dado para que o leitor se forme unha · 
idea -sobre ·este problema. En 1993 a renda . 
de Liaoning ou Guangdong1 · unha província 
do Norte e outra da costa peito de Hong 
Kong, era cinco veces superior á de Shaanxi 
ou Guizhou, duas províncias do centro. 

• GRANDE ESFORZO EN INFRAESTRU
TURAS. Calquer que visite a China ollará 
que se está facendo un gran esforzo en.infra, 
estruturas e constru, 

co~o o financeiro, até hoxe pouco desen, 
· volvido. 

Os dirixentes chineses danlle moita impor, 
táncia a manter o ritmo de crecimento da 
economia, din que non hai marcha atrás po, 
síbel, xa que deben "importar grande parte da 
tecnoloxia, e Ocidente pon condicións: libre 
mercado, flexibilidade laboral, menores cus, 
tes, etc. T rátase dun reto que non ten outra 
saída, xa que, de manter o isolamento ante, 

· rior, máxime despois ·da caída da URSS, sig, 
nificaria en várias décadas quedar por detrás 
de Ocidente séculas. Todo cairia axiña. lsto 
ten un custe de desigualdades sociais, cando 

menos durante un tem, 
ción de vivendas, mais 
para manter este ritmo 
cumpFe unha maior 
eficiéncia do sector pú, 
blico, xa que moitas 
empresas non son com, 
petitivas e consumen 
unha grande parte dos 
fundos "do estado e das 
províncias. Nesta bata, 
lla eStán agora, a fin -de 
aproveitar estes recur, 
sos para destmvolver o 
interior da China, evi, 
tando bolsas de pobre, 
za. Non é <loado. Vai 
quedar xente desem, 
pregada, e isto, nun pa, 
ís sen seguros de paro . 
nacionais, pode ser un 
grave problema social, 

'Non é <loado 
dar traballo e comida 

a 1.250 millÓns de 

po, até que posuan a 
tecnoloxfa básica e ma, 
dure o consumo ínter, 
no. O -consumo é un 
grande problema, xa 
que non hai costume, 
hai inquedanzas sobre o 
futu.rO, polo que non eg, 

tá axudando a reempra, 
zar a queda das exporta, 
cións (por mor da des, 
valorización das moedas 
asiáticas dos estados que 
compiten coa China ou 
mercaban os seus produ, 
tos). A cuestión está en 
desenvolver esta xeira 
cos menores custes so, 
dais e de soberania po, 
síbeis, e iso só é <loado 

persoas, esp~cialmente 
cando se compara 
co resto-do -mundo 
onde, nas últimas 
·décadas, medrou 

. . ,,. 
a marx1nac1on e 

~ .. ·~ . ,,. . ,., 
a m1sena 

máxime cando falamos 
dun sector que ten 
máis de 100 millóns de· 
empregos hoxe (o pri, 
vado non chega aos vinte millóns, e outros 
120 millóns están nas empresas de concello 
e distrito). Din os dirixentes sindicais que 
as empresas van continuar a cargo do em, 
prego excedente vários anos, durante ese 
tempo axudaranlles a buscar un novo choio 
e formaranos profisionalmente. Non se. lles 
debe a na rua, sen máis ... unha diferéncia, 
non? Aseguran que non se trata de eliminar 
o sector público industrial, senón de facelo 
máis eficiente, concentralo nos sectores es, 
tratéxicos, manténdoo como piar da econo, 
mia {constituíu o 67% dos ingresos do esta, 
do; medrou a un 8, 79% a contribución ao 
PIB, a un 14,7% o capital fbco, e os benefí, 
cios a un 11 % cada ano, nas últimas duas 
décadas). Queren utilizar nóvos mecanis, 
mos para asegurar un control da economia, 

mantendo o medre da 
economía ao actual rit, 
mo, de tal xeito que un, 
ha grande parte da po, 
voación reciba as mello, 

ras nun curto praro. Para iso cumpre, asema, 
de, manter a l.inidade de China a través do 
Partido Comunista e do exército, e mellorar 
as comunicacións e a administración. A xera, 
ción ~e 300 millóns de empregos desde a Re, 
volución, a maior parte desde a rectificación 
a finais da década dos 70, unha vez rematada 
a contraditória Revolución Cultural, parecen 
darlle a razón sobre o camiño escollido, así 
como a tranquilidade e satisfacción que se 
olla neste imenso país, algo nada <loado de 
acadar mesmo en países con menos eivas. 

• Os DIREITOS HUMANOS. Sei que se fala 
moito nos meios de comunicación ociden, 
tais dos direitos humanos na China. Ainda 
que resulta pouco doado saber até que punto 
se cumpren ou non, en todo caso, o que cal, 

MULLERES 
--------- - -- - --

p.A NOSA TERRA 

quer pode ollar~ que a policía non leva ar, 
mas, nen porras. Se houbese problemas de 
orde ou unha grande represión, non estarían 
armados até os dentes? Isto contrasta coa si, 
tuación noutros países considerados un 
"exemplo de democrácia", como na Alema, 
nia onde no mesmo aeroporto de Frankfurt 
a policía, en grande número, está armada 
con metralletas e chaleques anribala; por 
non falar dos Estados Unidos onde o 1 % da 
povoación está en prisión. Ás veces un ten a 
sensación de que se demoniza polos meios 
de información todo aquelo que constitue 
unha alternativa ao sistema capitalista (ain, 
da que xa non elimine totalmente a empresa 
privada, e mesmo teña un rol importante 
pero non hexemónico). Nesta tarefa contan 
ás veces coa colaboración de ONGs e outras 
entidades de direitos humanos, moi respeitá, 
beis, pero comenentemente subvencionadas 
polos estados e organismos intemacionais. 

Durante unha estadía de 10 días dunha de, 
legación da _CIG da que formei parte (era a 
miña segunda visita) estes foron alguns dos 
dados e vivéncias que recollirnos. Por supos, 
to falamos doutros temas, máis espedficos 
do eido sindical, pero tamén dos movi.men, 
tos de capitais, da preocupación que estes 
causan e de cómo coidan fundamental pro, 
texerse deles. Non faltou unha visita ao en, 
coro das Tres Gorxas, ou a ver a Grande 
Muralla, a cidade proibida e o exército de 
terracotas. Pero o que máis abraia é a marea 
humana que atopas en calquer lugar {amo, 
sando até que ponto é un grande problema 
á superpovoación), os campos cultivados ao 
milímetro, os estanques de acuicultura en 
cada casa na província de Hubei, ou a con, 
taminación nas cidades polos milleiros de 
coches e as usinas cercanas, ou os centos de 
edificios (xigantescos) que se ollan por to, 
das partes en construción. lsto é China!, 
non seise un estado socialista, coido que se, 
ria máis atinado falar de democrácia popu, 
lar. Un país onde unha grande maioria da 
povoación mellara, non hai fame (un 8,4% 
de povoación baixo o ,umbral da pobreza 
fronte a un 40,9% na India, un 30,9% en 
Rúsia, ou un 52% no Perú), ainda que hai 
atraso tamén rnodemidade, mantendo o or, 
gullo pola sua cultura e a soberanía ... e non 
é pouco, se comparamos cunha grande par, 
te do mundo, seria de nécio ou ignorantes 
facelo coa Europa ocidental. .. ainda que, 
por este camiño, todo chegará, e coido que 
seria moi bon que así fose.• 

MANUEL MERA é Pr sidente da CIG. 

1 ºde Maio de 1936. Última manifestación 
obreira en liberdade. A artista galega 
Maruxa Mallo pinta Sorpresa do trigo,? cadro 
no que da man nacen as espigas. Ao pouco 
yia:Xará canda ela no seu fardel de fÚ..xida. A 

. súa é unha vida intensa, fascinante e tráxica 
tamén. Rebelde e inconformista. Lacerada 
pola travesía c;iun exilio que abre fendas na 
súa biografía. A dunha muller combativa ... e 
tan maquillada. 

" ... Nunca María vai tan a contracorrente, 
como nos últimos anos da súa vida, no 

teatro e na rúa. A súa non foi unha carreira 
cara un estrelato definido pola popularidade, 

o diñeiro e a boa vida. Se, aos setenta anos, 
o que se espera dunha dama da escena son 

dez minutos de gloria nun papel 
secundario dunha peza de autor resoado e 

con estrea na capital, Maria é como un 
~ que ~scala a corrente do rio ... " 

Maruxa M~llo, Mafia Casares, 
de Carme Vidal de Arantxa Estévez 

UNHA COLECCIÓN QUE DESCUBRE M U L L E R E .,s ... 
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€fectLvamente, ~orQue co servLcLo CAIXA ~CTIVA, cada 
teléfono ou cada ordenador conectado a Lnternet pódese 
converter na súa oftclna de CAIXA GALICIA. UnLcamente 
precLsa _a súa tarxeta de coordenadas CAIXA ACTIVA e 

poderá realLzar tódalas operacLóns Que desexe as 24 horas 
_do d(a e 7 d(as _á semana. 

Seguiwento de cotizacióps laursátiles de valores: 
tLcker~ valor actual, máxlmos e m(nLmos durante o d(a, 

varLactóns respecto ó peche anterLor ... 

Segui11811to dos valores da súa cartelra (renda flxa, 

fondos, valores, OPV's .. ·. ) 

Operacións ·de ca11pra-venda de valores . 

Tipos de interese a curto e Longo prazo e ofLcLaLs. 

Divisas : consulta do camhLo actual das dLvLsas (dólar, 

Len, lLhra esterL Lna . . . ) respecto ó euro. 

Novas econótllcas de valores seleccLonados. 

etc .. . 

A C T I V A . O € C A I X A G A L I C I A non haL nada máLs fácLl 

_ caix&r'ctiva • • 
(gCAIXAGAl.ICIA 

ACCEDA A TAAViS DE 

90J. J.47 J.47 

( _ 
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7-A A~ Versión orixinal 

O presidente da 
ConfederacióR de 
Empresários de 

•• 
1 España, José María 

1 Cuevas, non ten 
1 empresa nen se lle 
1 recorda tal. Nunca 
1 pagou un salário na 
1 sua vida. António 1 
1 Ramilo, presid_ente 
1 da Confederación de 
1 Empresários da 
1 Galiza, ven de saldar 
: a empresa familiar. E 
1 quen mellar poderá 
1 entender o paro que 
1 unha patronal de 
: desempregados? 

1 

Maria Vitória 
Fernández-España, 
explicara asi, en 
Decembro de 1986, 
a sua deserción do 
Partido Popular: 
"Non hai quen ature 
a Fraga. Só ten 
respeito por si 
próprio. Queima aos 
colaboradores e, 

1 despois, goza con 
1 aldraxalos e 
1 desprezalos". A 
1 pouco do seu 
1 pasamento, a 
1 xornalista foi 1 
1 homenaxeada en 
1 Madrid, entre outros 

Levo colaborando coa Mesa po
la Normalización Lingüística 
dende hai onde anos, seguirei 
colaborando mais non comparto 
a campaña de normalización lin
güística no cinema, en especial 
con respeito á dobraxe de pelí
culas ao galego. Calquer bo 
afeccionado ao cin~ma, calquer 
amante da 
cultura en es-
tado puro de
be rexeitar a 
castración 
cultural que 
significa a do-

. braxe onde 
desparecen 
as voces orixi
nais contami
nando o resul
tado final. Si 
debemos rei
vindicar a pro
dución de pe
lículas en ga
lego, en todo 
caso chegá.
riamos a tole
rar a dobraxe -
de producións 
en inglés, ale-
mán ... ao ga-

Calquerbo 
afeccionado ao 
cinema, calquer 
amante da 
cultura en 
estado puro 
debe rexeitar a 
castración 
cultural que 
significa a 
dobraxe. 

lega mais nunca películas que 
lamentabelmente foron rodadas 
en castelán moitas delas na Ga
liza e con protagonistas galegos 
que despois volven se! dobra
das o galego e moitas delas cori 
voces que non son as dos seus 
protagonistas. Casos como Fis
terra, A lingua das bolboretas, 
Cando voltes ao meu carón ... 
son verdadeiros fiascos cultu
rais na sua versión dobrada ao 
galego que ainda por riba aga
chan un interese económico de 
subvencións xugosas que ben 
podían adicarse a unha produ
ción própria, con voces próprias, 
en galego, na Galiza. Subtitular 
as películas seria cando menos 
moito máis honesto.• 

ANxoMOURE. 
CARABELOS,MARJZ (CHANTADA) 

O BNG en Oleiros 
Cando o BNG decidíu apresen
tar candidatura no concello no 
que agora son cargo público, a 
persecución sobre o BNG mate
rial_izouse dende o governo mu
nicipal nunha série de feitos que 
de seguido relatarei facendo un
ha simples descripción destes 
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para que sexan os leitores os 
que xulguen o máis obxectiva
mente posíbel. 

Na precampaña das eleicións 
municipais e autonómicas, o nº 
2 e Q nº 8 da candidatura do 
BNG que por aquel entonces 
traballan na concelleria de Cul
tura foron ameazados e poste
riormente cesados do emprego 
no que ·estaban contratados 
dende habia vários anos. 

Na mesma precampaña foi se
cuestrado un artículo do BNG 
nun periódico das Asociacións 
de Veciños e xa na própria cam
paña se nos impediu o uso de 
vários locais públicos incluso 
con expulsión física de asis
tentes a algun dos nosos actos. 

Pero á vista destes feítos, non é 
extraño que unha vez iniciada a 
lexislatura e formalizada a com
posición da corporación, ao 
BNG se lle deixa sen oficina 
municipal e sen funcionário de 
emprego (popularmente coñeci
dos como fontaneiros) a pesa
res de ter recoñecido este direi
to no Regulamento Interno do 
próprio Concello., pero ao mes
mo tempo se lle conceden ao 
Partido Popular tres funcioná-

ríos, dous representantes en ca
da comisión informativa e un au
mento de representantes deste 
grupo nos distintos Consellos de 
Administra-
ción de orga-
nismos muni-
cipais. 

Nos aspectos 
das liberdades 
mínimas, o 
Concelleiro do 
BNG non ten 
direito nen se
que r a sacar 
unha fotocó
pia nen a fa
cer unha cha
mada telefóni
ca dende o 
Concello men
t ras o Grupo 
de Governo 
envía correo 
indiscriminado 
a todos os ve-
c i ñ os en so-
bres do Con-

Ogovemo 
municipal tense 
negado a aceitar 
propostas do 
BNGcornoa 
criación dunha 
Comisión da 
Muller ou unha 
Comisión de 
Normalización 
Lingüística. 

cello e con propaganda do seu 
partido dentro, e todo isto sen 
contar con que a Rádio Munici
pal non retransmite os plenos 
para os veciños en directo e sen 
embargo si ten un asesor dogo
verno un programa semanal que 
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emprega como "micrófono" pro
pagandístico do seu partido. 

Políticamente déronse situacións 
nos plenos certamente cómicas 
e solprendentes pero non por iso 
faltas de gravedade, xa que o 
governo municipal tense negado 
a aceitar propostas do BNG tan 
asum íbeis a estas alturas como 
a criación dunha Comisión da 
Muller (xa non unha concelleria) 
ou unha Comisión de Normaliza
ción Lingüística coa excusa de 
que "aquí está todo tan ben que 
non fai falla nada diso". 

Do mesmo xeito se teñen nega
do tamén a posicionarse clara
mente contra a incineración dos 
Residuos Sólidos Urbanos, con
tra a recuperación e saneamen
to da ría, contra o nomeamento 
no Concello do ano 2000 como 
Ano de Castelao, etc. 

Se a isto engadimos unha políti
ca urbanística na que se está a 
potenciar claramente a construc
ción de urbanizaciórts residen
cias, onde non se facilita solo 
para vivendas de promoción pú
blica que posibiliten o acceso a 
esta dos cidadáns con menos 
recursos, e onde a cesión de so
lo dos promotores se destina á 
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enaxenación en subasta pública 
e a prezos de mercado, e tamén 
onde os critérios e os proxectos 
están todos na man dunha só 
persoa e se decide todo ao seu 
antollo, seguro que todos terán 
claro que éste é un Concello go
vernado polo Partido Popular, 
pero non, engánase, este é o 
Concello de Oleiros e está go
vernado polo grupo independen
te e "progresista" da Alternativa 
dos Veciños e co apoio puntual 
do Partido Popular.• 

ANTÓN TENREIRO FERREIRO 
CDNCEUEJRO 00 BNG DE ÜIEIRa> 

Emigración galega, 
meirande 
esquecida? 
Un estudo sociolóxico da reali
dade da emigración galega bá
tase de menos como ponto de 
escomezo do coñecimento da 
sua situación, comportamento , 
hábitos, desexos, necesidades, 
etc. Referéncia abrigada para a 
laboura de construción dun pro
grama que 
posibil ite a 
estrutu ración 
e xeración 
dos aneis que 
a vinculen 
consigo mis
ma eco país. 

De todos é 
coñecido o 
sentimento 
que os emi
grantes mani
festamos a 
respeito da 
Galiza. Mais 
como pode
mos trasfor 
malo nalgo 
positivo , co
mo podemos 
conquerir que 
ise sentimen-
to non se 

Apoucose 
afonde, 
móstranos coma 
nos intres de 
escuridade na 
GaJiza, a 
emigración 1oi 
quen de ser o 
guardián da 
língua, da 
cultura, do noso 
ser nacional 

quede en sí, aillado en células 
esquecidas? 

A conformación dun corpus vivo 
que é unha sociedade en toda a 
sua dimensión e extensión parte 
dun proxecto comun conforma
do pola vinculación a un territó
rio, por un sistema de comuni 
cación (a língua), meiante ac
cións de emotividade e de senti
mentos. Como derradeiro, pro
xectos a labourar. 

A emigración galega, coido eu, 
non estamos lonxe do cadro 
manifestado. Entón que é o que 
nos falta para que, nunha cida
de coma Madrid, na que viven 
perto de medio millón (várias 
xeracións) de gal egos achega
dos ao país sentimentalmente, 
nos encontremos tan alonxa
dos, tan afastados uns dos ou
tros, e como resultado do cal, 
asentados na incapacidade de 
construiren a sociedade da que 
ternos necesidade? 

As mode mas sociedades mó
vense (vincúlanse) meiante fios 
de comunicación que parten da 
formación do indivíduo atraveso 
dunha língua que empurra un 
linguaxe, unha cultura, unha ac
tividade científico-técnica e un
ha actividade económica, etc. 
Engrilados por todas isas activi
dades e asentados na intimida
d e famili~r po.la: tracjición e O· 
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costume, o tecido social, a vin
culación en sí mesma da socie
dade galega na emigración se .. 
ria a ponta de lanza e vangarda 
do pais, así como unha das pi
lastras básicos do desenrolo do 
propio país. 

En termos políticos, os sucesi
vos governos da Xunta non tive
ron interese, non máis ca forne
cer a sua rede caciquil na emi
gración foránea o estado espa
ñol, co obxectivo miserábel de 
carretar votos a cada catro 
anos, e non máis. 

O debate céntrase hoxe no grau 
xeracional o que se debe ache
gar para conquerir a considera
ción de votante galego. Outra 
causa é o direito á nacionalidade. 
Máis proxecto político para xun
guir e unificar o conxunto da emi
gración galega co proxecto políti
co do país,. .. Alguén o coñece? 

A história da realidade galega 
na emigración, a pouco se 
afonde, móstranos coma nos 
intres de escuridade na Galiza, 
a emigración foi quen de ser o 
guardián da língua, da cultura, 
do noso ser nacional que 
aguantou através dos séculas 
as intencións xenocidas (no 
canto da cultura galega) do es
tado español. Podemos adiar 
os esforzos dos Centros Gale
gas na América (Arxentina, Cu
ba, Uruguai, etc) e na Europa? 
Podemos adiar o esforzo da 
emigración na construción de 
escalas, centros cultura.is, pro
x ectos de modernización do 
país, proxectos culturais, ca
dros humáns, etc.? 

O debate que hoxe escomeza a 
agramar no país arredor da emi
gración, conta con nós os emi- _ 
grantes, principais afectados, co 
noso pensamento, coa nosa 
vontade. Ou seguiremos a ser 
esquecidos e ollados un pouco 
coma estranos da realidade ga-

lega e como aquelo que se refu
ga por medo á competéncia? 
Cicáis a Galiza do interior e a 
Galiza da diáspora non somos 
as duas caras dunha moeda 
que carece de valor unha sen a 
outra? O proxecto nacional inte
rior coñecémolo. Para cando o 
proxecto da Galiza esterior e o 
presuposto do que ternos nece
sidade para fornecelo? + 

CARLOS PIÑEIRO P ASTORIZÁ 
(MADRID) 

Adeus ao· Cruceiro 
da Xelfa 
Hai algun tempo, nun lugar cha
mado a Xelfa, pertencente ao 
concello do Valadouro, habia un 
cruceiro que estaba asentado 
sobre un muro de pedra. Media 
algo máis de un metro de alto a 
pesar de non ser grande cousa 
comparado con outros cruceiros 
galegas, a min pareciame que 
tiña un engado especial, sobre 
todo polo significado que dende 
neno sempre tivo para min: Ca
da vez que pasaba ou seu ca
rón facialle a sinal da cruz; a mi
ña avoa decía que era para es
correntar aos inimigos. 

A última vez que pasei por ali, 
un rapaz que ia comigo decatou
se da sua falta e díxome "Pero 
aqui non habia un cruceiro", "Si, 
claro, o vello cruceiro de pedra, 
pasoulle algo?" foi a miña res
posta. "Que xa non está". "Como 
que non está? Ti estas tolo!" 

De sbipeto, parei, din a volta pa
ra mirar e, tal como dixera o ra
paz, non había nen rasto do ve
llo cruceiro. En princípio pensei 
que poderia estar coberto polos 
toxos, pero no lugar exacto no 
que se a topaba non habia. abso
lutamente nada, como se o tra
gase aterra de vez. Sen embar
go é sabido que a terra, salvo 
circunstáncias sobrenaturais, 

Suso Sanmartin 

PAElllVALl%A, IVU.MHA CAL~DA 
DE DUPLO SENTIDO, O CAAAIL qUE 
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non traga a ninguén e, polo tan
to, teño que concluir que alguén 
o levou de ali. Tamén puido 
oqorrer que ao amañar ou !im
par unha pista que pasa polo 
seu carón, ou calquer outra per
soa, o rachara sen mala fé, e os 
seus cachos estañan por ali es
parexi dos, sen que os viciños 
de povo toma- · 
ran canta dil, 
pensando que 
como tiña tan-
tos anos xa Os cruceiros 
estaba cadu
cado, sen ter 
en conta que 
calquer cou
sa, ou símbo
lo, por vello 
que sexa 
sempre pode 
aportar algo á 
humanidade. 

Fose cal fose 
o seu destiño, 
creo entender 

orientan as 
ánimas perdidas 
que precisan 
atoparo bon 
camiñopara 
poder librarse 
doinfemo. 

que alguén tiña que tomar con
ta disto para que o cruceiro 
permanecese no sítio no que 
estivo sempre xa que formaba 
parte do património da parró
quia, que de por si xa está bas
tante esquencida e empobreci
da. Entando tamén que o signi
ficado dos cruceiros na concén
cia colectiva do País vai moito 
máis aló do puramente teste
muñal ou ornamental: os cru
ceiros orientan as ánimas per
didas que precisan atapar o 
bon camiño para poder librarse 
do interno. 

Onte voltei a aquel lugar. Repa
rei unha vez máis na auséncia 
do vello cruceiro. De pronto co
mo si estivese a soñar, ollei ca
ra ao ceu e, instintivamente, fi
xen o sinal da cruz. As miñas 
lembranzas de neno florecian 
de novo, mentras o vento aba
neaba as follas dos loureiros.+ 

Riv AS, O V ALADOURO 

ACarmiña 
Cayetano 
Desexo felicitarte con agarimo e 
te sintas feliz de novo xunto aos 
teus. O domingo dareiche unha 
aperta. Tiña unha carta para man
dala péro ... agora, gostariame 
que souberas o que che puña: 

¡Non pu id en esquecer aquel pa
xariño que voou ! E agoraj--Gele 
broa súa liberdade! ... Dixéronme 
que axiña cantaría. Eu, mirábao 
a.traveso das suas reixas. Daba 
voltas e máis voltas ollando para 
min. Púñalle auga, comida, falá
balle dende fóra. Sen mirar era 
triste... ¡Non cantaba! Cheguei a 
adormecer co paxariño que mer
quei. Un dia, non hai moito vindo 
do traballo, abrinlle a porta como 
de costume e, púxenlle o de 
sempre: a sua comida. Mireino, 
el tamén me mirou. Subia polos 
ara.mes da gaiola e dando voltas 
e máis voltas.;. abrínlle a porta e 
foise co vento ... lonxe ... ¡Cantan
do a sua liberdade!• 

A. NOVELLE 
COMPAÑEI~ DE TRABALLO EN 

AL V AREZ (PORRIÑO) 

Funcións públicas 

1 por Fraga que 
1 correspondeu ás 
: invectivas de Maria 

1 Vitória: dixo que a 
1 paciéncia era a 
1 virtude que a 
: distinguira. 

1 
1 
1 O Pilonage é o 

terror dos escritores 
comerciais. Este 
termo francés define 
as torres de volumes 
previstas para unha 
morea de 
compradores que 
por antollos do 
público quedan 
coma alciprestes 

1
. esquecidos. Non os 

rebaixan porque 
1 desacreditarian o 

selo editorial e son 
condenados ao 
muiño eléctrico. O 
hispánico Capitán 
Alatriste, coloso da 
publicidade, parece 
un coitado na porta 
do muiño. 

Habia 
xornalismo escrito 
e audiovisual pero a 
revista coruñesa 
Imagen y 
Comunicación 
identifica agora un 
novo xénero: o 
xornalismo mudo. A 
publicación . 
apresenta a Xan 
Ramón Díaz, 
director de El Ideal 
·Gallego e ex-d.i rector 
da_ Voz, como 
"testemuña 

DEI XA DE SEA ULILIZ'ÁVEL E INDICA ·1) A colaboración de Méndez 
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1 privilexiada de duas 
1 décadas 

-1 fundamentais da 
história da Galiza e 
de moitas das suas 
claves das que é 
mudo coñecedor". 

11Quen imaxina a 
Spielberg vivindo en 
Pontevedra ?", 

1 pergunta Antón 
Castro, profesor da 
Escola de Belas 
Artes que as veigas 
do Lérez esmalta. 
Home non? Acaso 
non ten Pontevedra 
Castromil? E non se 
pode ir en autobus á 
Coca, o monstro 
Xurásico coque se 

1 fixo rico Spielberg 
mentres Antón 

. soñaba cunha aldea 
de California? 

Príncipe resolveu 
ser o Alcalde 
Spiderman de Vigo. 
Gabea polos cristais 
dos despachos e 

1 recomenda 
1 perguntar por el no 
1 Concello e non "por 
1 esoutros, que non 
: son de fiar". Para 
1 reforzar esta imaxe 
1 capaz e executiva, 
1 xa non tala galega. 
1 Se cadra non sabe 1 
1 que alguns 
1 interlocutores 
1 considérano un 
1 capitán araña, 
: precisamente polo 
1 seu oportunismo 
1 lingüístico.• 
1 
1 

CANTINA ti 

MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 
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dunha presunta represión de 
traballadores do Concello de 
Redondela. Non foi esta cues
tión en si, da que non coñezo 
os detalles, a que me moveu á 
reflexión, senón os argumentos 
que expoñía o Sr. Ferrín. Militar 
nun partido 
político, ser 
un convenci-
do nacionalis
ta, ser promo
tor e dinar:ni
zador de aso
ciación s ... 
son méritos 
moi eloxia
bles, ao meu 
ver, mais, 
¿deberían 
contar como 
méritos pre-
fere'ntes dun 
traballador ou 
traballadora 

¿Pronunciouse 
oficialmente o 
Conselloda 
Cultura Galega a 
respecto da 
Cidadeda 
Cultura? 

dentro dunha administración 
pública? ¿Deben valorarse de 
igual xeito que a eficacia, a 
responsabilidade, a capacida
de de planificación e xestión 
dentro do traballo da adminis
tración pública? 

2) Estou, a grandes liñas, de 
acorde coas reflexións expos
tas nunha colaboración de Víc
tor F. Freixanes, membro da 
Ponencia de Comunicación do 
Consello da Cultura Galega, en 
"La Voz de Galicia", verbo da 
principal tacha do proxecto "Ci
dade da Cultura": a falta de pla
nificación dos seus contidos ... 
A lectura deste artigo suxeriu
me unha pregunta: ¿Pronun
ciouse oficialmente o Consello 
da Cultura Galega a respecto 
deste proxecto, que tanta tras
cendencia vai ter para a cultura 
deste país? Cómpre non es
quecer'mos (e cito literalmente 
do web do OCG) que "Coma os 
órganos análogos de Estados, 
Comunidad,es e Corporacións, 
o Conselló da Cultura Galega 
ha de ser entendido como un 
corpo asesor e consultivo, con 
capacidade de iniciativa, inves
tigación e organización", e que 
"Un patrimonio cultural tan vizo
so coma o que posúe e carac
teriza a nosa nacionalidade e o 
programa, fondo e de alonga
dos horizontes, que ten que ser 
desenvolvido pola nosa Comu
nidade, requiren a formación 
dun órgano cualificado, tal co
mo concibe o Estatuto".+ 

ISABEL V AQUERO QUINTELA 

Direitos 
Lingüísticos 
Universais 
O respeito pelas crianc;as é, es
tá, universalmente aceite, o 
respeito pelos anciáos, pelas 
mulheres, em geral, pelas pes
soas é universalmente aceite 
quer na sua dimenáo individual, 
quer na sua dimensáo colecti
va. A Declarac;áo Universal dos 
Direitos do Homem, a De
clarc;áo dos Direitos dos Pavos, 
a Carta dos Direitos das 
Crianc;as, etc. consagram a for
malidade planetária de recon
hecimento desses direitos para 
todos os habitantes do mundo 
excepto para as pessoas origi
nárias da faixa de território que 
se acha a Norte de Portugal, 
quer dizr, a Norte do Rio Min
ho, e que perlonga aquele, de
nominado a Galiza, sem que 
ninguém saiba definir com pre
cisáo quais os seus limites ou 
fronteiras. Apenas é neste sé
culo, a ponto de se acabar, que 
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esse reconhecimento formal 
tornou-se um facto universal. A 
Declarac;áo de Genevra tem só 
meio século embora os direitos 
neta consagrados sejam ine
rentes á condic;áo humana e a 
Humanidade tem muita mais 
idade que cinquenta anos. 

A parte da humanidad,le unjver
salmente conhecida ~omq' ga
legas o_u galic_ianas/ ~am1bém 
tem murtos mars de cinquenta 
anos e estes seres ijumanos ' 
falam, lem, escrevem peste taz / 
muito mais de meio sBculo e osl 
seus direitos lingüísticos se¡ 
guem sem reconhe~dos. (Náp 
talaremos do ·fulcrai direito de 
Livre Determinac;á , lndepen
déncia e Soberani1a que nos 
assiste e que tem que ser re
conhecido pela ONU). Apenas 
talaremos dos direitos lingüísti
cos de seres humanos que du
rante séculas e na actualidade . 
foram absolutamente extirpa-

. dos/extermiandos pelas gue
rras de invasáo que sofreu a 
fachada Atlántica peninsular 
sem efeitos duradouros na Re
públicana de Portugale com 
efeitos duradouros na actual 
"Comunidade Autónoma de 
Galiza" e náo 
apenas. 

Durante esse 
tempo a iden
tidad e lin
güística da 
dita fachada 
atlántica náo 
foi questiona
d a até o es
tremo de o 
"gallego dé 
La Coruña", 
Menéndez Pi
dal -coitado
confundir a 
língoa de 
Cristováo Co
lombo -gale
ga- com por
tugués, con
fusáo interes
seira porque, 
segundo Cas
tel áo, deno
mina portu
gués a língoa 
sem sequer 
contarmos 
com a 

A Comunidade 
dos Países de 
Língua 
Portuguesa da 
queaGaliza 
poderiaser 
membroseo 
Govemo galega 
o solicitar, 
apenas 
pensando no 
bemquelhe 
fazeriaás 
crian~s,e 
pessoasem 
geral. 

existencia de Portugal, coisa 
hoje completamente diferente 
ao termos náo apenas Portugal 
mas também, felizmente, a Co
munidade dos Países de Lín
gua Portuguesa da que a Gali
za poderia ser membro se o 
Governo galega o solicitar, 
apenas pensando no bem que 
lhe fazeria ás crianc;as, an
ciáos, mulheres e pessoas em 
geral, cidadáos e cidadás da 

· "Comunidade Autónoma" com 
pucha ou sem becerro, ao se 
poderem alfabetizar, educar, 
estudar, ensinar, diplomar, li
cenciar, mestrar, doutorar, tra
balhar, invertigar, em definitivo, 
viver_ no seio, ·mergulhados, da 
língoa portuguesa. 

lmaginem: "A minha máe ama
m e. Eu amo minha máe"; e, 
desde estas primeiras e temar 
letras, sem enhe, até a comple
xa e rica prosa náo apenas de 
Ec;a de Queirós mas também de 
Raul Brandáo grande a amador 
de pobres, para chegarmos a li
cenciatura, e sem deixarmos a 
Universidade, o Mestrado e, 
porlim, o Doutorame'nto e de
pois de anos de abnegado e si-
1 encioso trabalho a Academia 
das Ciéncias da Suécia conce
de o Prémio Nobel a urna pes
soa galega que, ama, pensa, fa
la, lé e escreve em portugués. 

está aberta ás vasas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envios para esta sección 

polo correo electrónico: 

antpcg@arrakis.es 

Enviosa: 

A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

Fazer-lhe-ia muito mais bem ás 
crianc;as, anciáos, mulheres e 
pessoas em geral, o Governo 
galega, se for apresentar quei
xa contra si próprio e o "gover
no amigo" nas Nac;óes Unidas 
ou no Tribunal Internacional 
dos Direitos do homem da ab
soluta e absolluta vulnerac;áo 
dos direitos lingüísticos das 
pessoas galegas que impide 
que haja apenas urna que pos
sa alfabetizar, educar, estudar, 
ensinar, jagar, cantar, diplo
mar, licenciar mestrar, douto
rar, amar trabalhar, investigar, 
em definitivo viver na sua pró
pia língua: o portugués 

MANUEL ZEBRAL LoPES 
(FERROL) 

Os portugueses e 
o galega 
Um amigo portugués contou
me há pouco tempo o caso de 
um conferencista galega que 
tinha dissertado muito bem so
bre a situac;áo da língua da 
Galiza; foi depois de ter acaba
do que um pessoa do público 
colocou o seguinte problema : 
porque o Professor náo tala um 
bocadinho em galega, já ago
ra? A conferencia tinha sido 
prosferida em galega, mas a 
maior parte 
do auditório 
cria que fara 
em espan
hol. .. Falamos crioulo, 

urna mistura de 
galego
portuguese 
castelhano, e 
sobre essa base 
devemos 
construir a 

Antom Reixa 
queixava-se 
de que em 
Coimbra o tin
ham entrevis
tado em cas
telhano como 
líder de "Los 
Resentidos", e 
com tal teimo
sia que até nossa 
desistiu de es- identidacle. 
clarecer a sua 
naturalidade 
galega; o can-
tor devia, num 
caso destes, tentar saber o por
que. 

O porque coloca-nos frente a 
frente com a nossa própria rea
lidade. Muitos portugueses náo 
gostam do galega porque lhes 
parece ua caricatura grotesca 
e perversa do portugués: por 
isso; do mesmo modo, muitos 
galegas náo gostam do portu
g ues porque lhes recorda de
masiado a fonética "fechada" 
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que eles se habituaram a dis
frac;ar para náo s~r táo "al
deóes". 

O problema é que ternos urna 
identidade crioula, misturada 
de espanhol e portugués: so
mos demasiado galegas para 
aceitar que nos considerem 
castelhanos mas talamos de 
um modo demasiado castelha
no para ser portugues. É claro 
que o veículo essencial da 
identidade é a língua, e a nos
sa está marcada a ferro e f ogo 
por séculas de opressáo. Fala
mos crioulo, urna mistura de 
galega-portugués e castelhano, 
e sobre essa base devemos 
construir a nossa identidade. 
Ora, sabido é que a dignidade 
do ser procede daquilo que tem 
de genuíno, de, auténtico, de 
original e puro. E inevitável que 
tentemos encontrar a forma 
"genuina e autentica" da língua 
que talamos: sem isso náo nos 
vamos dar por satisfeitos. 

Monteagudo pretende deslindar 
a nossa imagem "de fora" 
(aceita que para o exterior é 
normal expressar-nos em por
tugués que está mais próximo 
do que somos) do que realmen
te somos "para dentro", e es
quece que a identidade se 
constrói em permanente diálo
go como mundo exterior. 

O dilema é tremendo, pois por 
urna parte, se bem que seja 
verdade que ternos agora urna 
variante "culta" do galega (feita 
em boa medida pelo caminho 
de aproximac;áo ao portugués} 
incomparavelmente menos 
"crioula" do que a maioria dos 
falares espontaneas (galego
portugueses) da Galiza no que 
diz respeito ao léxico, é, contu
do, muito mais "crioula" quanto 
á fonética (o galega culto tem 
exactamente a fonética do cas
tel han o, e na entoa9áo tam
bém , como se os talantes 
quisessem deixar claro que fa
lam galega mas náo sáo "de al
deia"}, e sobretudo, a sintaxe: 
é a do castelhano, exacta, 
senáo tirem a prova :-que cons
truc;óes exigem, na tradu9áo de 
galega a castelhano, mudanc;a 
na sintaxe? 

O galega é crioulo, mas sobre
vive grac;as a isso. Urna das 
características que tinha de ter 
para conviver com a única lín
gua que foi oficial durante sé
culas era que tinha de existir 
mútua inteligibilidade. Se isso 
náo se cumprisse, o conflito 
entre as línguas teria estoura
do há mais de um século, e tal
vez o galega teria perdido, to
talmente. A inteligibilidade per
m itiu a convivencia com um 
grau atenuado de conflito ... 
porque a "verdadeira" guerra 
linguística 9a Galiza ainda náo 
comec;ou. E instructivo lembrar 
um dos grandes argumentos a 
favor da norma ortográfica ofi
cializada em 1982: o galega 
tinha de conviver com o castel
hano -no ensino- e por isso 
náo podía permitir-se o luxo de 
ter urna ortografía rotundamen
te divergente. Os que diziam 
isso estavam a pór o dedo na 
chaga: a sobrevivencia depen
día (depende?) de náo pertur
var demasiado a situac;áo de 
rotunda primazia da única lín
gua deveras oficial: mas cum
prindo-se essa condic;áo é cla
ro que par ao futuro a marte do 
galego-portugues da Galiza es
tá garantida.+ 

AMAR.o MONTANHA 
(SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
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Ca1telao co e1eritor orxentino Alberto Gerchunoff no homenoxe que lle oferec:eron ao ser designado Ministro do República no exilio. 

O legado de Castelao declarado 
parcialmente Ben de Interese Cultural 
Os grupos votaron de forma unánime pero matizada 
a proposta apresentada polo BNG 

-O- PAULA CASTRO 

Os grupos parlamentários vo, 
taron unanimemente a favor 
da declaración de Ben de In .. 
terese Cultural de "toda ou 
parte" da obra de Alfonso Da .. 
niel Rodríguez Castelao. A 
proposición non de lei apre .. 
sentada e defendida no parla .. 
mento polo BNG suscitou, 
en embargo, críticas e provo .. 

cou a suspicácias das outras 
forza política con represen .. 
tación na cámara, nomeada .. 
mente do PP e do PSdG .. PSOE. 

D de PP enténde e que a de .. 
fensa do intelectual realizada po--
1 nacionalistas supón un intento 
de "patrimonializar" a sua figura. 
P la sua banda, os socialistas con .. 
sideran que se trata dunha propos .. 
ta "oportunista". Ainda asi, nen 
uns nen outros foron quen de vo .. 
tar en contra da proposición. 

"Non hai figura relevante galega 
do século XX que reuna, de for .. 
ma tan completa e significativa, 
as cualidades que Castelao puxo 
ao servizo de Galiza". Con esta 
simples descripción resumía, a 
deputada do BNG, Pilar García 
Negro, o valor para a história e a 
cultura galegas da figura do polí .. 
tico, escritor e artista, Alfonso 
Daniel Rodríguez Castelao. 

Arredor dela substanciaba acle .. 
mais a demanda dos nacionalistas 
de promover a declaración de 
Ben de Interese Cultural de "todo 
o conxunto da obra de Castelao: 
gráfica, pictórica, xornalfstica, 
doutrinal, ensaística ... ". Unha so .. 
licitude que quedou matizada fo .. 
go do debate e de ter que consen .. 
suar un texto no que finalmente 

só se recollia a declaración de 
BIC de "toda ou parte" da obra 
do recoñecido intelectual. 

Esta matización abre un amplo 
abano de posibilidades ao non 
quedar definida a "parte" da 
obra que se declarará BIC e dá 
carta branca á administración 
para que poida decidir sobre que 
aspectos da produción do inte .. 
lectual vai aplicar esta figura ad .. 
ministrativa. En todo caso, non 
deixa de ser por iso, o primeiro 
recofiecimento institucional do 
valor do seu legado. 

Contradicións internas 

Foron as afirmacións de García 
Negro a respeito do papel político 
xogado por Castelao, as que pro .. 
vocaron as reaccións dos portavo .. 
ces dos outros grupos parlamentá .. 
rios. Segundo a deputada do BNG 
"o nacionalismo e a recuperación 
da memória histórica do país na .. 
ceu ao seu amparo e reclamando a 
sua vixéncia". Ademais, ao seu 
entender, as análises realizadas 
polo que foi un dos principais im .. 
pulsores do Partido Galeguista, 
"valerian perfeitamente nun de .. 
bate parlamentário actual". 

Diste xeito, tanto para populares 
como para socialistas dar un re .. 
coñecimento íntegro á obra de 
Castelao seria como refrendar as 
teses defendidas nos seus discur .. 
sos e na sua obra e de af tamén 
as reticéncias a declarar toda a 
sua produción corno BIC. 

O representante socialista, An .. 
tón Louro, que se amosou como 
o menos receitivo á proposta, 
xustificaba o posicionamento do 
seu grupo en base a que a obra 

de Castelao "ten valor por si 
própria e non é preciso o reco .. 
ñecimento administrativo". 
Ademais, Louro insistía na cues .. 
tión do "oportunismo", a menos 
dun ano da celebración do seu 
cincuenta cabodano. Con este 
posicionamento, os socialistas 
trataban de dar por recoñecida a 
importáncia da obra de Castelao 
pero sempre coa reserva implíci .. 
ta de valorar do mesmo xeito o 
seu pensamento político. 

Pola sua banda, aos populares 
non lles quedaba outra que acei .. 
tar a declaración de BIC, sempre 
e cando se reservara ese "todo ou 
parte" da obra. Rexeitar a propo .. 
sición teria pesto en evidéncia as 
contradicións do seu próprio dis .. 
curso, logo de que no último con .. 
greso, se aprobara a eséncia "gale .. 
guista" do PPdG e mesmo de que 
se tivese lembrado a figura do in .. 
signe intelectual e político galego 
nos máis das intervencións que se 
produciron durante o mesmo. 

De aí tamén que o representante 
do PP en matéria de Cultura, 
Daniel Barata, tratara de reivin .. 
dicar o papel de Castelao unica .. 
mente como un valor "ético", na 
vez de resaltar todos os outros va .. 
lores que representa o conXunto 
da obra de Castelao e que acusa .. 
ra aos nacionalistas de tratar de 
"patrimonializar" a sua figura. 

Sen embargo, García Negro dei .. 
xaba clara na proposición que a 
declaración de BIC viña avalada 
por ser Castelao património de 
"todos, de todo o povo galega" e 
xustificaba a necesidade de ini .. 
ciar o procedimento administra .. 
tivo en base a que a "Xunta de .. 

· be representar institucional .. 

mente e por mandato estatutá .. 
río a toda a sociedade galega". 
Por iso tamén entendia que a 
administración "non pode ac .. 
tuar de costas viradas ao seu pú .. 
blico recoñecimento". 

As posibílidade do BIC 

A declaración de BIC, un pro .. 
ceso de tramitación, que segun .. 
do a lei de Património pode de .. 
morarase até 20 meses, prazo 
máximo previsto para que se re .. 
solva o expediente. Queda por 
saber como se solventarán as po
síbeis colisións cos direitos de 
autor. En todo e-aso a lei é explf .. 
cita xa que recolle literalmente 
que a administración "poderá 
solicitar dos .titulares de direitos 
sobre bens integrantes do patri .. 
mónio cultural de Galiza o exa .. 
me deles, asi como informacións 
pertinentes para a sua inclusión, 
se procede, no inventário xeral". 

Ao tempo subliña que "os pro .. 
prietários, posuidores e demais ti .. 
tulares de bens declarados como 
BIC, deberán facilitar a visita pú .. 
blica a estes nas condicións que 
se determinen, que en todo caso 
será gratuita durante catro dias ao 
mes, en días e horário prefixado". 

Este é o primeiro recoñecimento 
instituciot;tal efeitivo do valor 
do legado do intelectual "Os 
Bens declarados de Interese 
Cultural gozarán da máxima 
protección e tutela, e a sua utili .. 
zación quedará subordinada a 
que non se poñan en perigo. os 
valores que aconsellan a sua 
conservación. Calquera cámbl.o 
de uso deberá ser autorizado po .. 
los organismos. competentes pa .. 
ra a execución desta lei". + 

Voces de 
Latinoamérica 

~ RAMIRO FONTE 

~do cheguei aquí oo chilenos de 
Europa xiraban arredor da columna de 
Nelson, unha mañá de domingo. Non 
eran moitos; a dicir verdade, eran máis 
ben poucos, pero estaban alí, dando 
voltas sobre a historia, sobre as súas 
propias historias de sufrimento, porque 
as feridas que producen os acontece .. 
mentos tráxicos da historia sempte aca .. 
ba levándoas no rostro unha persqa 
individual, como aquela muller qÚe 
contaba para as cámaras o relato do seu 
esposo desaparecido e que levaba, ~orna 
un personaxe bíblico, un enorme retra .. 
to¡!:zndurado do seu peito. 

c:D"ondres, tradicional cidade de asilo 
político (¿cantos doo nosos liberais do 
XIX viñeron dar aquí?) amosa, de cando 
en vez, a tráxica memoria dos pobos ~ 
latinoamericanos. Xa sei que, cando 
falamos de Chile, os da rniña xeracióh 
falamos da nosa propia autobiografía.\ 
Hai quen segue gardando na casa o n~ .. 
mero de Triunfo, con aquela portada ; 
negra, hai quen segue buscando nas pe
gadas de dinosaurio que Neruda deixd,u 
na poesía do século a lembranza d~ 
esperanza perdida. Houbo un tempo nos 
setenta, pouco antes de morrer o xeneral 
Franco, no que as ideas viñan de alá, \ 
como viñan as edicións piratas doo librps 
de lectura obrigada. Por iso é o naso \ 
propio pasado o que sae ó noso encon .. \ 
tro. Por iso aqueles chilenos que xirabap 
arredor c:Ia-columna de N elson eran i 
como un recordo que seguise dando vol, 
tas arredor de nós mesmos, despois de i 
moitos anos, sen abandonamos. \ 

~nfeso que unha das razóns polas \ 
que vin dar aquí foi para sentirme es, \ 
pectador cliso que podería chamarse a ; 
grande tradición cultural, e para desen~ 
lear ese tecido de arañeiras que a do- ; 
méstica cultura autonómica acabara · 
poñéndome no meu maxín. Por iso me: 
gusta asistir ós concertos das grandes ¡ 
orquestras sinfónicas (algún día conta .. ! 
réilleloo ós meus amigos melómanos de 
alá) e para desentenderme un pouco 
dese provincianismo cultural que, des- . 
de Madrid, intenta facemos roáis pro
vincianos aínda ós periféricos. Digo isto 
porque o outrn día, eu preferiría ter ido: 
a escoitar unha desas orquestras, como · 
a Sinfónica de Londres que é a Ín.iña 
favorita, e non ir ver a Mercedes Sosa. 

/,_.~de erro cometería eu se non 
tivese asistido ó recital! Na voz de Mer .. 
cedes Sosa (por certo, que triunfou ó 
grande no Royal Festival Hall como se 
a voz de T ucumán tomase xusta vin .. 
garua da incomprensión que Lationa .. 
mérica suscita en Europa) reatopeime 
coas mesmas lembranzq.s das que falaba 
antes. Busqueime como era ós meus 
dezasete, dezaoito anos, e repasei as le .. 
tras coas que eu crfa saber de que ía a 
vida, a historia, a política, en fin, iso 
que nos fai ser e pensar dun xeito e non 
doutro. Durante o descanso, falamos un 
pouco cunha familia de exiliados, deses 
que levan aquí vintetantos anos. Falta .. 
ban moi poucos días para a definitiva 
sentencia do dictador, si case tódolos 
dictadores son lonxevos ... 

~oita orquestra sinfónica 
pero isto é o que nos segue emocio .. 
nando", díxenlle á miña amiga Rosa .. 
río, habitual compañeira de concer .. 
tos. Era ese mesmo tipo de emoción 
que eu sentín, hai un ano, cando ti, 
ven a ousadía de situarme detrás da 
cámara que interrogaba a aquela mu, 
Her que levaba a foto do seu marido 
desaparecido pendurada do peito, e 
que me puxo un nó na gorxa e que, en 
fin (estas cousas. nunca debe confesa .. 
las quen escribe e menos nun artigo) 
que me fixo chorar.+ 

,..., 
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• O COO non coordenará a programación do Salón Teatro 

A Asociación de Actores, 
Directores e Técnicos de Escena 
ven de manifestar a sua máis 
enérxica protesta ante a 
deeisión da Consellaria de Cul, 
tura de nomear un responsábel 
da direción do Salón Teatro, en 
Santiago, como sala de 
exibición teatral desligada do 
CDG. Segundo esta asociación, 
que o Salón Teatro sexa a sede 
permanente da compañia insti, 
tucional, .como inicialmente es, 

taba acordado, teriá que impli, 
car tamén estar baixo a respon, 
sabilidade da direción do CDG, 
tal e como sucede con outros 
centros dramáticos ou entes si, 
milares noutras comunidades e 
países. De non ser así pasará a 
ser unha sala de titularidade pú, 
blica sen cumprir a función para 
a que desde sempre foi destina, 
do. A poucos dias da estrea dun, 
ha montaxe, esta asociación de, 
núncia tamén que son de 

lamentar as caréncias técnicas e 
de todo tipo que se constatan, 
como é o caso da falta de dota, 
ción suficiente err enerxia eléc, 
trica. Pala sua banda a 
Consellaria de Cultura xa con, 
firmou que o Salón será un cen, 
tro de experimentación cénica 
xestionado por persoal do lGA, 
EM, organismo no que desempe, 
ña o seu traballo Mar Nogueira, 
futura coordenadora da sua pro, 
gramación.• 

....... ~~································································································· 

Uxio Novoneira e Manuel Maria. 

• Manuel Maria 
e Uxio 
Novoneira 
premiados co 
Otero Pedraio 
Os poetas Uxio Novoneira e · 
Manuel Maria veñen de ser ga, · 
lardonados co prémio Otero Pe, 
draio que convocan as catro De, 

putacións provinciais. A candi, 
datura <lestes dous escritores foi 
apresentada e apoiada de xeito 
conxunto por diferentes 
asociacións culturais e sociais. O 
fallo do xuri, que se referíu aos 
escritores "como figuras 
esenciais no panorama dá litera, 
tura galega das últimas décadas, 
con traxeétórias persoais e cría, 
tivas parellas", fíxose público o 
Luns 18 de Outubro. • · 

• Estrea de Arde 
Amor na Mostra 
de Valéncia 
A nova produción do 
audiovisual galego Arde Amor 
de Penda Films estreouse o pasa, 
do 15 de Outubro dentro da 
competición oficial da XX 
edición da Mostra de Valéncia. 
A longametraxe, escrita e dirixi, 
da por Raul Veiga, canta unha 
história de amor e de marte que 
protagonizan Sergi López - pré, 

Esquema grevista, 1999. Acrílico sobre tea (130 x 98 cm.). 

mio ao mellar actor na última 
edición do Festival de Málaga-, 
Rosana Pastor -protagonista do 
filme Tierra y Libertad, de Ken 
Loach e prémio Goya 1996 á 
mellar actriz revelación- e 
Chete Lera, actor de longa tra, 
xectória recoñecido agora polas 
suas interpretacións en Abre los 
ojos, Familia ou Flores de otro 
mundo.• 

• Galáxia viaxa 
até a Biblioteca 
Nacional de 
Portugal 
Co gallo do cincuentenário da 
fundación da Editorial Galáxia a 
Bibliot~ca Nacional de Portugal 
en Lisboa prepara unha exposi, 
ción bibliográfica sobre a sua 
traxectória que poderá visitarse 
do 22 de Outubro até o 12 de 
Novembro. A mostra, organiza, 
da en colaboración coa Cátedra 

• Maré Viva de Rosa Úbeda no Castelo de Soutomaior 
A obra Maré Viva da pintora Rosa Úbeda pódese visitar, até o 24 de Outubro, no Castelo de Soutomaior 
11unha mostra que organiza a Depuración de Pontevedra. T rátase dunha colección de dez acrílicos nos que 
Ubeda, segundo explica Fernando Vilanova segue a amasarse como unha pintora que "non traballa desde a 
anécdota ou o efecticismo, doenzas da criatividade actual". "Rosa -comenta- traballa desde a pintura, mes, 
mo utiliza o debuxo, o trazo como inicial soporte, e dá renda ao seu albedrío policor e multiforme. A pintu, 
ra, que xa hai tempo que deu sensación de ter todo experimentado, acude a esta cita de actualidade cun 
pensamento individualizado, coerente e sinceiro co seu xeito particular de ver o mundo dándolle ese morbo 
de sinxeleza e verdade que nos serve como documento dunha experiéricia que suma xeometricamente".• 
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• Anf oras e labirintos de Antón Patiño 
Desde o 14 de Outubro o pintor Antón Patiño apresenta na galeria de 
arte Anexo de Pontevedra unha mostra da sua pintura recente baixo o tí, 
tulo de Ánforas e Labirintos. As obras que se amosan nesta exposición co, 
rresponden a ciclos pictóricos últimos do traballo do artista para o que o 
labirinto é unha metáfora visual dun presente complexo e incerto, pov°' 
ado de mterrogantes, e a ánfora remite aos espácios da memória. Pintura 
de cores intensas nas que agraman por veces referéncias pai axfsticas. O 
pintor foOSta definir a sua obra coma unha viaxe visual que percura unha 
sensonalidade aberra. Destacado protagonismo na mostra ten a peza de 
gnir{de formato titulada "Labirinto de Icaro"· que ocupa un espácio cen, 
tral. Antón Patiño é un dos artistas galegas con maior proxección inter, 
nacional. Ten feito exposicións indidividuais do seu traballo en New 
York, Hamburgo, Estocolmo, Zürich, Paris, Amsterdam e Burdeos, entre 
outras cidades. Recentemente clausurou unha importante mostra do seu 
traballo na Estación Marítima da Coruña, titulada Imaxes Liquidas, un, 
ha exposición que estabelecia unha continuidade coa mostra celebrada 
hai uns anos no CGAC de Compostela titulada Mapa Ingravido. A re, 
percusión social e crítica destas exposicións foi importantísima e mar, 
ca o comezo dun amplio recoñecimento público do seu traballo. + 

de Estudos Galegas da Universi, 
dade de Lisboa e a própria 
empresa homenaxeada, leva o 
título Editorial Galáxia, 50 anos 
contribuindo a normalización cul, 
tural de Galiza e achega ao 
público portugués ao redor de 
180 títulos do seu fundo.• 

•A UNESCO 

exclue o galega 
O español é a única língua utili, 
zada nos programas e soportes de 
publicidade dos cursos convoca, 
dos polo Centro UNESCO de Ga, 
liza que comezaron o Venres 15 
en Santiago. Esta marxinación 
do galego foi denunciada pola 
Mesa pola Normalización 
Lingüística que decidíu enviar 
unha protesta formal ao secretá, 
rio xeral desta institución pola 
discriminación que o centro ga, 
lego fai co noso idioma. Sinalan 
que esta exclusión "non deixa 
de resultar paradoxal se ternos 
en conta que a UNESCO ten pre, 
cisamente como un dos seus ob, 
xectivos o apoio e promoción 
das culturas e línguas dos distin, 
tos pavos do mundo e que este 
programa conta coa 
colaboración de tres consellarias 
da Xunta".+ 

• Prémios 
da I Mostra 
de cinema latino 
de Vigo 
A curtametraxe Líneas de teléfo, 
no, do arxentino Marcelo 
Brigante, recibíu o Prémio á me, 

llor curtametraxe da I Mostra de 
Cinema Latino de Vigo. Na ca, 
tegoria de mellar curtametraxe 
dirixida por unha muller, a 
gañadora foi a venezolana Ella, 
de Alejandra Szeplaki. Estes ga, 
lardóns entregáronse durante a 
cerimónia de clausura da 
Mostra, celebrada en Vigo o 15 
de Outubro, coa presentación da 
actriz Uxia Blanco.• 

• Finou o 
guerrilleiro Xoan 
Cauto Sanxurxo 
O pasado dia 12 fin u na Coru, 
ña Xoan Cauto Sanxurxo, gue, 
rrilleiro que formou parte da re, 
sisténcia antifranqui ta na 
comarca de Ordes. Simeon, ue 
así se coñecia, naceu na aldea de 
Mámoas no 1917 e despois do 
36 fixo de enlace durante vários 
anos operando no triángulo Me, 
són do Vento, Silleda, Valga. 
Incorporouse á guerrilla no 1946 
e formou parte do Destacamento 
Manuel Del Rio Botana ou 
Departamento de Ordes, que 
mandaba Manuel Ponte Pedrei, 
ra. Detido no 1952, foi condea, 
do a morte. Conmutáronlle a 
pena a 30 anos de prisións e des, 
pois de sair da cadea en 1963, 
residíu na Coruña. "Non parare, 
mos -sinalou durante o seu en, 
terro Xesus Redondo Abuin
até que se recoñeza a Xoan e a 
todos os Xoan que houbo, o tí, 
tulo de campeóns da liberdade, 
direito fundamental do home". 
"Xoan, amigo Xoan -engadiu
que o teu dormido corazón sai, 
ba, que non nos daremos acougo 
nós, até non arredar de vós, de 
todos vós, a maliciosa definición 
de fugados e f oraxi.dos". • 



A NOSA. TERRA 

Do 
desprazamento 
á ubicación 

Titulo: Maruxa Mallo e Maria Casares. 
Autoras: Carme Vidal e Arantxa Estévez. 
Edita: A Nosa Terra. 

Son moitas as razóns para o des, 
prazarnento, moitas as causas que 
condenan á desubicación; o exf, 
lio é unha delas, poida que a máis 
dura, a máis dolorosa. Exílio inte, 
rior, exílio exterior tamén se apo, 
deran da palabra emigración, e 
ainda doutras, homosexualidade, 
por exemplo, de todo o que signi, 
fique "estar fóra de". A história 
está chea de exflios, de persoas 
ausentes e sobre todo de mulleres 
desprazadas, desubicadas; do exf, 
lío destas mulleres falan dous Li, 
bros, as biografias de Maria Casa, 
res e Maruxa Mallo, publicadas 
por Edicións A Nosa Terra e da 
autoria de Arantxa Estévez e 
Carme Vidal. Penso que a biogra, 
fia é algo difícil de escreber, mais 
a literatura galega ten serte e 
conta con algunhas xoias litera, 
rias: se a vida de Blanco Amor é 
singular, este escritor tivo a fortu, 
na de que o seu biógrafo fose 
Gonzalo Allegue e que no seu 
Diante dun xuíz ausente, nos 
apresentase a vida dun escritor, 
homosexual, en fin, a vida dun 
exiliado; por certo se se revisa o 
libro, un dos mellores capítulos 
está pasto en boca dunha muller, 
"Dalila, en guerra'', que tarnén 
nos rel,ata a sua própria desubica, 
ción. E esta unha xoia biográfica 
singular, como tamén o é outro 
libro, a Memoria erótica de Carlos 
Velo, publicado dentro da colee, 
ción O Fardel da Memoria, tamén 
por Edici6ns A Nosa Terra, libro 

NARRATIVA 

Arantxa Estévez, de pé, e Carme Vidal. 

que se le, mais del non se fala, 
non se escrebe destas oito narra, 
cións, nas que o seu autor, o exi, 
Liado Carlos Velo, nos lega o que 
a sua memória erótica nos quixo 
contar: a descuberta do sexo, a 
vivéncia del, o poder do sexo, na, 
queles anos nos que os nosos es, 
critores ían de putas ou soñaban 
coas putas, episódios ausentes das 
suas obras, ainda hoxe anacos da 
história tantas veces fanad~. Car, 
los Velo cédenos un anaco da sua 
biografía para conformar esta rara 
xoia literária. 

A escritora Agustina Bessa Luís 
é a biógrafa de Florbela Espanca. 
Nesta obra Bessa Luís comenta 
que as biografias deben ser obras 
dun salvador profesional "por, 
que trazem consigo muito mais 
do que urna febre descritiva; tra, 
zem todo o diagnóstico duma so, 
ciedade e dos seus desejos pro, 
fundos, encobertos pela poeira 

Manuel Seixas 
Bailarina 

duma opiniao de superfície". Eu 
penso que Bessa Luís, non lo, 
grou unha 
boa biografía 
de Florbela, 
deixouse le, 
var demasia, 
do polo xa 
escrito antes, 

. non hai nen 
unha liña de, 
dicada á mu, 
ller que foi 
estudiante de 
dereito, á 
muller que ti, 
vo que rachar 
tantos esque, 
mas, na so, 
ciedade e ta, 
mén, tantas 
veces na sua 
vida privada. 

Serian boas 
obras de 
lectura para 
o alumnado 
de Ensino 
Medio, bos 
galanos que 
pode rían 
ofrecer as 
Concellerias 
daMuller 

Despois da leitura desta Florbela 
que nos achega Agustina Bessa 
Luís a poeta e a muller que vivia 

unha espécie d~ exílio interior, 
por viver, fora de, segue a estar 
desprazada e desubicada. 

A biografía María Casares de 
Arantxa Estévez comeza cun ca, 
pítulo, O medo a romper as postai.s 
vellas <leste xeito: "Das causas po, 
las que a grande actriz do teatro 
francés Maria Casares non retor, 
nou nunca á Coruña, onde naceu 
en 1922, sabia só ela". E van se, 
guir pouco máis de cen páxinas 
onde a autora se adentra, para 
transmitimos, tamén o que ela 
desexa, a vida da nena galega, filla 

_ de Casares Quiroga, que se vai fa, 
cer no sofremento que o seu des, 
prazamento a Francia, motivado· 
pola guerra e o exílio, lle produ, 
cen. As postais vellas da Coruña, 
unha biblioteca saqueada, unha -
vida, a do seu pai, que aqui seme, 
lla esquecida, o entusiasmo da Re, 
pública, o mar, a infáncia, o. acen, 
to galego que nunca a abandona, 
rá, e con el dará vida á Mari Gai, 
la, o reencontro cos galegas do 
exílio, esa imaxe de Galiza que 
non desexa cambiar, están na bio, 
grafía da muller que se fai noutra 
língua, que se ;igarra á vida para 
representala en teatro, que é ela e 
as personaxes que interpretaba, 
que é ela e a vivéncia do exílio re, 
publicano, da chegada do nazis, 
mo, da guerra de Arxélia, en fin, 
Maria Casares, ela tamén da resis, 
téncia, a muller que regresa en 
tren a Madrid, lago de 3 5 anos de 
exílio, para representar unha peza 
de Alberti, Franco xa esta morto, 
ela vive esa notícia en París ... Ma, 
ria, ás veces soa, e Arantxa Esté, 
vez, soubo transmitimos a gran, 
diosidade desa soidade rodeada de 
recoñecementos, máis ela sabia de 
onde viña e niso si se vai topar 
moi soa Maria. Outras veces xor, 
de acompañada da figura impre, 
sionante da sua nai, do seu pai, ou 
de todos eses seres que se achega, 

(Pasa á páxina seguinte) 
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11 canta de libros 11 

. Relatos con sombra 
de Lorenzo Tomé 
Coa novela O paxaro que canta un no, 
me, Xavier Lorenw Torné 
gañou o prémio 
"Blanco Amor" 
hai tres anos; ago
ra reaparece con 
Animados na 
sombra, que publi, 
ca Edici6ns Positi, 
vas. T rátase de .un 
conxunto de oito 
relatos rodeados un 
máxico ambiente 
mália inspirarse no 
cotián; perguntas 
que non sempre atopan respostas e 
que, moitas veces, recurren ao humor. 
Un dos relatos incluídos neste volume, 
Troita veUa, foi premiado recentemente -
no certame ''Vía Gallaecia", que se ce
lebra na ·cidade portuguesa de Chaves. 
O libro está ilustrado por Raul Gómez 
Pato.• 

As fadas 
de Femández Paz 
Agustin Fernández Paz verte a sua vi
sión da Galiza real e da Galiza que de, 
sexa en cada un 
dos libros que 
escrebe, dirixi, 
dos aos novas 
leitores. Faino 
cunha grande 
carga simbólica e 
neste As fadas 
verdes, a relación 
entre a nena' Dia
na e unha fada, 
Goewín, é a rela, 
ción entre o país 
que ve como a sua 
paisaxe se desfai e a 
máxia do mundo mítico. O libro apa, 
rece na colección Barco de Vapor de 
SM.• 

Oiário dunha viaxe 
a ningures. 
Apreséntase o Xoves 21 de Outubro na 
Coruña a novela de Brais do Castro 
Arredor da Lua, nun acto 
no que vai actuar 
como crítico o 
escritor Manuel 
Maria. A soedade 
do protagonista da 
novela vai cons, 
truíndo o diário 
dunha viaxe cara a 
nengunha parte na 
que sobreviver faise 
incluso imposíbel. 
Brais do Castro na, 
ceu na Coruña hai 
cuarenta e nove anos e, antes de ache, 
garse á cultura do país, viaxou por toda 
Europa como forma de aprendizaxe. Edi, 
ta Sementeira de Ediciones. • 

De xastres 
e vendedores 
Máis títulos para Kalandraka Editora e 
concretamente para a colección 
Demademora. fili, 
berto e o xastre 
de sombras é un 
canto de Benoit 
Perroud que raia no 
surrealismo e que . 
conta como ó· 
protagonista ten 
que fuxir para que a 
sua alongada sombra 
non escureza a cida, 
de. Está traducida por 
Xoán Cauto. Pola sua 
parte, Marta Rivera 
Femer é a autora de O 
vendedor de tonnen, 
tas ou como Perora.to 
Farfullán coida que 
PQde resolver os problemas metereolóxi
cb;;. Traduce Antón Forres. • 

r 
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Diáfora 
Revista de literatura 

Nú!Ilero 7. Ve$ de 1999. De balde. 
Dirixe: Ana Pastor Bár-cenas. 
Edita: Grup Poetic Argila de lAire e Conce
llo d' Almussafes. 

Neste número, esta publicación literária 
valenciana inclue unha série de p~mas 

do galego Ce
sáreo 
Sánchez 
Iglesias, en
trevista aos 
poetas Josep 
Porcar, José 
Albie ao 
editor Die
goÁlvarez. 
Na sección 
de poesia, 
publícanse 
traballos 
inéditos 

de Juan Luis Bedins, 
Jaime Rosa, Pedro Moreno, Teobaldo 
González, Herrnini Pérez e T oni Albalat, 
entre outros. Jordi Monteagudo fa¡ un ar
tigo titulado Els adjectius delators. Miguel 
Catalán escribe o relato Origen del hom
bre .• 

Guía dos libros novas 
Número 11. Outubro de 1999. 300 pta. 

Dirixe: Xavier Madriñán. 
Edita: Noroeste Edicións. 

As últimas novidades nos andeis das 
librarías galegas teñen cabida nesta revis
ta. As obras máis salientábeis que aqui se 
reseñan son Maruxa Mallo, de Carme Vi-

dal; A condi
ción homose
xual, de Xo
sé Chao Re
go; Historia 
cultural do 
Camiñode 
Santiago, 
de Francis
co Singul; 
Las nuevas 
firmas de 
la prensa 
gallega, de 
Ferrnin 
Gal indo; 
Reperto~ 

ria da prensa galega na emigración, diri
xido por Vicente Peña Saavedra¡ A quin
ta-O.e Saler, de Antón Riveiro Coello; Ela, 
maldita alma, de Manuel Rivas; Elucidario, 

, de Gonzal6 Navaza; O galeón das Illas Cí
es, de Josep Lorrnan; Eu roubei o Santa 
Maria, de J- Soutomaior; Nafl,or do vento, 
de Alfonso Álvarez Cáccamo¡ Zona gris á 
mañá, de Durs Grünbein; Ernst, de Osear 
Wilde e Días de cera, de Francisco 
Femández Naval, entre outros. + 

O Correo da UNESCO 

Agosto Setembro de 1999. 550 pta. 
Dirixe: René Lefort. 

Edita: Organización das Nacións Unidas para 
a Educación. 

O tema máis destacado é a relación que 
se dá entre o turismo e a cultura e as van
taxes educacionais das viaxes. 

Bangladesh é o 
protagonista 
dunha repor
taxe de Gilles 
Saussier, que 
ilustra con 
mestria as 
condicións 
de vida deste 
estado asiáti-
co. Outros 
temas que 
teñen cabi
da son a 
história do 

código Morse, a ameaza so
bre a agricultura que supoñen as guerras e 
os cámbios na educación que producíu no
Suleste asiático a crise económica que 
freou en seco o "boom" destes estados.+ 

(Ven da páxina anterior} 

han á sua casa no Pombal de Vau, 
girard e logo á casa do baixo da 
. rúa Asseline, habitada fundamen
talmente por inmigrantes-. Por ali 
pasaron amigos· e amantes, homes 
aos que· amou, un deles foi Ca
mus. Hai outro home co que ca-

. sou, como símbolo, por gratitude 
a Francia, onde sabe que residiu · 
como privilexiada, casou con, en 
palabras de Maria: "un xitano es
tupendo, non sabe de ónde vén, 
·nen onde está. Coma min" 
Arantxa Estévez, tece a vida de 
Maria Casares en pequen9s ana, 
cos de teatro que vai esgarzando 
cun título, de· cando en vez intro
duce as palabras da personax~ 
principal, tiradas ou ben de entre
vistas ou ben:, da súa autobiografía 
<leste xeito, como lectoras, ache-· 
gámonos dir.ectamente a Maria, 
que dialoga con nós. 

Contou a autora cunha fermosa 
autobíografia ''Résidente Privilé
giée", qu¡; Maria Casares rematara 
en 1979, e por certo dedicada "a 
todas as peJ:S9as desprazadas'', un
ha autobiografía moi ben acollida 
pala crítica en Francia, que o es
critor Alejo Carpentier reseñou 
ante todo como unha magnífica 
obra literária. Contou con esa 
obra Arantxa Estévez, e tivo qm~ . 
preguntar ma_is; para non deixarse 
engaiolar pala muller que escribía 
as suas próprias memó~ias, ela 
buscou, leu e deu cunha das me, 
llores informantes que podía ter: 
unha muller, Esther Varela Casa
res, sobriña da María Casares que 
"nas poucas ocasións de que dis
pón, voa desde México á Coruña 
para pasear na procura da nenez e 
da mocidade que ali deixou". Lu
gar ao que· nunca quixo regresar 
María Casares e ·cliso só ela sabe. 
Das causas que Esther V arela, en
tre outras ·persoas, lle contaron a 
Arantxa Estévez, seguro que de 
moitas, tamén só ela sabe. · 

Carme Vidal escrebe a biografía 
de "Maruxa Mallo", e faino par
tindo da desconfianza, nunhas 
primeiras páxinas desde a primei
ra persoa, explica as razóns que a 
levaron a de5confiar de quen di, 
cía que Maruxa Mallo inventara 
o seu pasado. Versión que lle 
chegou por várias fontes: "todas 
de homes que non tiñan vivido o 
exílio". O que aqui escrebe Car
me Vidal, serve para moitas mu
lleres que foron silenciadas e ese 
seu "comecei a desconfiar" pode- · 
ria ser un bo lema para esta co
lección. Logo foi o artista Euxe, 
nio Granell, un home, amigo de 
Maruxa, quen lle confirmou que 
desconfiar "era atinado". E Car
me Vidal achéganos a paixón 
que Maruxa lle vai trasmitindo 
pola sua vida, pola sua obra, para · 
transladamos unha atención que 
tantas veces lle foi negada. Car
me Vidal logra apaixoarri.os con 
ela: "Era ela a que 'marcaba a gol, 
pe de pintura -nos cadros e na 
cara- as súas diferencias, que 
pasaban tamén por ser feministas 
e de esquerdas". E aqui aparece a 
personaxe fascinante que moles
tou e perturbou, a exiliada, a 
grande pintora, a buscadora de 
caracolas, a muller que viviu case 
sempre como lle petou, apare
cendó e desaparecendo, que ten 
na memória aos amigos que ten
taron borrala ·da historia, Rafael 
Alberti, o mesmo que case borra 

da história a Maria Teresa León, 
a muller politicamente correcta 
coa que vai ter vida en comun, 
despos de deixar de lado a Maru, 
xa, María T etesa León, esa gran
de escritora. Carme Vidal remata 
esta biografía coas palabras de 
Maruxa Mallo: "A soidade é o 
meu mellar capital. Na soidade 
estou en comunicación coa Via 
Láctea, coa astroloxía, coa cien-

. cia, coa arte, as persoas mídense 
pola soidade que aguantan". 

Moit;:i. soidade foi a que aguanta
ron estas duas mulleres que teñen 
en comlin moitas causas; unha 
vivéncia do exílio, un vivir "fora 
de" fora .de família, matrimónio e 
descendéncia, mulleres "raras" 
porque criaron escala nos seus di
ferentes . oficios, e a sua rareza na 

· vida, no ser diferentes, ben pode
ria ser obxecto dúnhas clases de 
ética no ensino secundário, por
que para as persoas que non gus
tamos de recomendar nen de acu
dir a frases lapidárias que din dun 
libio que enche un baleiro literá., 
rio, neste caso, por estar ante li, 
bros que falan de mulleres "raras" 
que criaron história, feministas e 
de esquerdas, quera dicer que se
rian boas obras de lectura para o 
alumnado. de Ensino Medio, bos 
galanos que póderian ofrecer as 
Concellerias ·da Muller e algo que -
tamén se dese a ler desde a Con
selleria da Muller. 

A biografía de Arantxa Estévez 
'!María Casares" e a de Canne Vi
dal ''Maruxa Mallo" son o número 
1 e o número 2, do que promete 
ter continuidade, unha colección 
sobre "Mulleres", curiosamente 
sen coordenación, sen dirección 
editorial, poderíase dicir acéfala, o 
que si é certo é que estas catro mu
lleres, biógrafas e biografadas, co
ordenarán e dirixirán unha colec
ción que lima esa poeira da super
fície, lonxe daquelas biografias 
exemplares sobre santas ou poetas, 
ausentes de sentimentos "fora de", 
carentes da profundidade que fixe
se perigar a cultura. Duas biografí
as que se poden· ler con paixón, 
achegándonos á paixón das mulle
res que as viviron e á paixón das 
mulleres que as escribiron. E xa se 
sabe, a paixón descontrola unha 
certa prosperidade social, neste ca
so ubica na história a María Casa, 
res ~ a Maruxa Mallo.• 

MARGA ROMERO 

Miguel 
Mosquera e 

. 
a cera v1rxe 

Autor: Miguel Mosquera 
lugar: Galeria Trinta, Santiago. 

Datas: Até o 15 de Novernbro. 

Desde hai alguns anos Miguel 
Mosquera non apresentaba unha 
exposición individual, a última 
na Sala Abel Lepina de Vigo en 
1995, contravindo as prácticas 
habituais do mercado artístico 
que aconsellan non distanciar 
máis alá dunha tempada a inau
guración dunha nova etapa. Ain, 
da que nestos casos clase con de, 
masiada frecuéncia ~ montaxe de 
refritos de mostras xa abondo CO, 

ñecidas da obra do artista en 
cuestión ou a volta a temas e tra
tamentos plásticos sobados e re
dundantes que só serven para 
manter presente "a etiqueta" do 
criador no tiránico mercado artís
tico. Honestidade e diñeiro tran
sitan por camiños diverxentes. 

AB pezas, que a Galeria T rinta de 
Santiago colga das suas paredes 
ao longo dos meses de Outubro e 
Novembro, respostan a unh9- ne
cesidade certa de confrontar con 
público e crítica o producido na 
soidade do obradoiro, paixón fría. 
Tras incorporar ao seu diário per
soal doorosos descalabros, o artis
ta selecciona, organiza e altera 
unhas poucas co seu medio máis 
próximo, e inícia outro protocolo 
de investigación liberadora que 
lle aporta novos dados sobre si 
mesmo e o seu sítio no mundo. 

Con médios humildes e un pcxle
roso aparato intelectual, apoiado 
na ironía, o escepticismo e o 
amor, encara a tarefa de construir 
obxectos que non son cadros, nen 
esculturas, pero que participan e 

· integran ambos soportes conven
cionais. AB navidades que incor
pora esta exposición no relativo 

- ao uso de materiaís é a presencia 
da cera, sexa na sua forma natural 
ou alterada con pigmentos, nun 
bon número das suas obras. 

A cera, sustancia fluida e espon
tánea, anoa todas as imaxes pro
postás, estabelecendo unha afor-
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Xosé Femández Ferreiro Carrne Vidal 
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Xosé Chao Rego. 
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tun~da metáfora· cun dos temas 
prir\bpais da mostra: o Jazz e os 
seus músicos. Os outrós temas son 
os habituais no discurso plástico 
do artista: autorretratos en forma 
de cuncha de caracol distante e 
enigmático, retratos de índios que 
somos tbdos nós (os que non for, 
mamos parte do prepotente 7º de 
Cabalaría), bodegóns de letras 
con cousas cotiás e os asuntos de 
actualidade en Ourense, cidade 
que sempre continua debaténdo, 
se entre o vertixinoso futuro e o 
quedísimo presente,pasado. 

As composicións desta entrega 
respostan de novo a un inva
riante na obra de Miguel Mos, 
quera, a cen, 
tralidade. 
Sempre hai 
un asunto fo
cal na trama 
das suas cons, 
truccións que 
conc~ntran o 
interese de 
cada imaxe. 
É dfficil ato-
par na sua 
longa execu, 
tória planos 
de intensida, 
de uniforme 
ou policéntri, 
cos. Para a 
cor buscou 
un diálogo en 
branca e ne
gro, que ex, 
plosiona oca, 
sionalmente 

Tras 
incorporar 
ao seu diário 
persoal 
doorosos 
descalabros, 
o artista 
selecciona, 
organiza e 
altera unhas 
poucas co 
seu medio 
máis 
próximo. 

nos seus vibrantes azuis. 

Rastrexando os referentes próxi
mos da sua obra na história da 
arte contemporánea atopámonos 
cun triángulo conformado polo 
construtivismo soviético de Ka
simir Malevich e Tatlin, o dadá 
centroeuropeo de Kurt Shwitters 
e por último o pop-expresionista 
norteamericano de Jasper Johns 
e Roberto Rausemerg. Anqueo 
referente máis próximo, influin
te e querido constitúeo o traba
llo plástico do seu compañeiro 
de xeneración e veciño, Ignacio 
Basallo, tal vez o escultor mellor 
dotado destes últitno vinte anos 
en Galiza. Coas ensinanzas des, 
tos inspirados mestres, xunto as 
de outros menos populares pro
duce un texto iconográfico de 
singular expresividade, cargado 
de múltiples significados que se 
desvelan coa observación reite, 
rada e atenta do seu traballo. 

Atopámonos pcis ante unha 
mostra do máximo valor, rebo, 
sante de autoridade e "duende" 
que axita o adormecido panora, 
ma plástico da nosa terra neste 
fin de século, pola que pasaron 
todas as ondas da modernidade 
sen deixar grand~s froitos. 

Do exposto de4úcese, que as 
claves secretas d~ creación artís, 
tica, son ben sabidas por Miguel 
Mosquera, e estas non son ou
tras que facer o tjue un quere, co 
que os médios técnicos peri;nitan 
e sen ignorar a tradición. Unha 
frase do meu fillo Bruno resume 
cabalmente o eqigma: "Os gno
mos, anque son '. moi peqt.ienos, 
corren moito m~is cos hotnes e 
case tanto como :os nenas".• 

FERN:ANDO FERRO 
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Unha marea de vilas e aldeas 
entre ~eón e Astorga levan o 
nome ' do Camiño. As outras 
quedarbnJse co do rio que as baJ 
ña, Órbigo. A Virxe tamén llo 
deu a un dos primeiros que se 
topan ap sair de León. Ten igreJ 
xa nova, moderna e fria, obra 
dun arqhitecto dominico portuJ 
gués, frei Francisco Coelho. As 
grandes 'figuras da entráda son 
de Josep Maria Subirachs. Os 
anos 60 criaron o desacougo arJ 
quitectónico dos tempos escuras 
que se vivian. O acerto da obra 
da Virxe do Camiño está na luz, 
que entra como en bufarda desJ 
de o teito para alumear ese altar 
barroco fermosísimo que aviva 
os ollas na nave insulsa como 
unha garaxe. 

Todas as guias lembran a hist6J 
ria de don Suero de Quiñones 
cando falan da ponte de HospiJ 
tal de Órbigo. Pero o tal home 
non foi máis que un déspota daJ 
quela época empeñado en desJ 
cabalgar peregrinos coa sua lanJ 
za para se librar dunha promesa 
amorosa que xa non aturaba (leJ 
vaba un groso colar de ferro ao 
pescozo por se namorar dunha 
dama). A história de Castela 
deu,no como heroi e puxo,lle 
na ponte monolitos en lembran, 
za e nome de Paso Honroso ás 
pedras que receben xentes de 
maior valia. Asi que, conscienJ 
tes os viaxeiros do realmente 
acorrido, botan flores silvestres 
desde a varanda en homenaxe 
aos que tiveron que aturar os fuJ 
rores do señorito. 

A paisaxe vai collendo a riqueza 
da cor e mais da volta. A liña 

recta faiJse monótona e cadra 
case sernpre coa chaira seca. Uns 
quilómetros antes de chegar a 
Astorga, a veiga florida surprenJ 
deJos con ringlas de choupos e 
prados arnarelos e rosados. Ven, 
desde lonxe, a casa onde os PaJ 
nero, família de bos e singulares 
poetas, pasaban os veráns, en 
Castrillo de las Piedras. T amén o 
fermoso pornbal de cúpula re, 
donda se rendeu ao tempo e ao 

Di11e Berce ao lnimiga 1 i 
: 
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Castelao para todos j 
" • O acorde parlament:at declarando Ben de Interese Cultural, (ftodo ~ 

ou parte", da obra de Castelao chega tardísimo e como unha espécie ! 
de cesión inevitábel ªº pp a dous meses do dncuen.tenário de eas~ : ¡¡ 

telao. Implidtamente o chamamento feito a "mellorar as posibilida.. ; 
des de ver e visitar a obra de Castelao no Museu de Pontevedra", re ... • 
ulta ser un varapau á :xesti6n expositiva desta institución q9e ªM"' 

nas adica espácio (90 metros cadrados) á obra tl0 irtsigne~a~o,_ta~ ,.: 
galego e que agora tnanobra fronte á posi.bilidade dun Museu Cf:•e" : 
lao que dignifique eses fundos agora decfaradQ& p~ttitn9nii ¡#il~. ! 

~' : ·::::' .:· ·:= 
Fronte á leitura interesada de que a declara~iQP.J?atl~tw~~¡ '' '~,'~ 
nifica pouco menos que unha expropriació:h;,, hai ·· · ·.. ···-···· .. " 
sorte que tivo Castelao no ante:ríor centenán , 

: uacitnento. Daquefa foi o Ministérto de ' " 
; tealizara unha ampla e~J?<?~idóq; ,., 
=~A1~an4o - un&,··RaA~is dn - ~ · 
t'%}~f~áé' A,AN'ó$á:ºTér&t.'.'.i 
;, ':Ní:a~~· aasrelao que t. 
; .. ,e ,.. . '< . 
~ .' 
~ 
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As torga 

esquezo. Paco Luís é parciál dos 
Panero e contaJ lles ás compañeiJ 
ras as atormentadas vidas de pai 
e fillos, tan ben reflectidas naJ 
quela sonada película de Jaime 
Chávarri, "El Desencanto". E · 
acaba cunha senténcia que as 
deixa frias: "un.ha farnília inteira 
de poetas é como un volcán". 

Astorga descansa o seu imenso 
silencio entre restos de murallas. 

i f r r v 

T amén ali teñen casa os Panero, 
e tamén en ruinas a topan. UnJ 
ha estátua sedente do pai, LeoJ 
poldo, mira os monótonos aconJ 
tecimentos da praza aberra á caJ 
tedral e ao pazo do bispo. Está 
suxa e esquecida~ Os viaxeiros 
non levan flores desta vez e queJ 
dan corno contrariados. A cateJ 
dral pareceJlles obra dunha lonJ 
ga bebedeira. Por algo durou tres 
séculos a sua . construción. DeJ 
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masiado tempo para buscar a 
harmonía dos estilos. Pero conJ 
serva algunha irnaxe de interese, 
e bos altares e xoias. As cegoñas 
baten o longo peteiro en ardor 
amoroso sobre a esguia figura do 
maragato compañeiro das agullas 
pétreas. O pazo do bispo é obra 
de Gaudi, o xénio tolo que hisJ 
toriou as épocas arquitectónicas 
nun ecletismo de amores, e usaJ · 
se como Museu dos Carniños. 
Pequenas estáncias impactantes 
xogan coa luz e a cor nas vidreiJ 
ras e azulexos. Queda nos viaxeiJ 
ros unha sensación de perfecta 
miniatura en pedra miúda. SanJ 
tiago multiplicaJse como o amo 
vixiante que os acompaña, desde 
os sotos até as altas cúpulas. 
Acaso busque el na planta do 
monumento a cruz que Gaudi 
floreou en enigmáticos saberes. 

A Astúrica Augusta aparece en 
prazas e murallas botada ao ar 
para mostrar os tesouros que os 
arqueólogos lle arrincaron á teJ 
rra. Centro do ouro foi, pois 
aquí chegaba o prezado metal 
desde as fantásticas minas das 
Médulas. E sempre que os romaJ 
nos asoman veñen despois os 
peregnnos seguindo as suas cálJ 
zadas. Soñan os viaxeiros desde 
a muralla mirando os altos rnonJ 
tes do lrago polos que axiña han 
pasar. Pero- Saef, antes, quereJse 
achegar ao Val de San LourenJ 
zo. Ali, as cores locen en pesaJ 
das mantas tan brillantes como 
as suas escamas. Os amigos, coJ 
rno sempre, non o eren. Ela rno-. 
ve as asiñas sen rnoita forza. CoJ 
meza a se agachar no cepticisJ 
mo, carniño perigoso para a viJ 

· da. Mais non topa outra saída. + 
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A LINGUA EXTRAVAGANTE 
Alá hai días, fornas a Cambados ó acto de in, 
greso de Francisco Fernández Rei na Real Aca, 
'demia Galega. Era sábado, e era acto académico 
con tódolos formalismos da institución, pero 
quixo ser algo máis. E faino. Un pasiño, ó me, 
llor, no vieiro de rexeneración e dignificación 
dunha casa ata hai moi pouco extremadamente 
sectaria. Haberá que o apuntar na conta boa e 
xenerosa de Paco del Riego. 

Ernporiso, ó acto académico ameceulle Paco Fer, 
nández Rei o contido verdadeiro. Os dous ou tres 
centos de persoas presentes saímos cunha sensa, 
ción gozosa, non só polo ingreso do amigo, com, 
pañeiro e profesor, senón porque nunca coma tal 
día se nos despechou unha Academia tan ligada á 
lingua e ás xentes desta nación. O pobo de Carn, 
bados alí estivo, no instituto presidido pola figura 
de Cabanillas. O pobo rnariñeiro, as xentes que 
configuraron o mundo e a lingua do novo acadé, 
mico. Canda eles, o pobo traballador de Galicia 
así se representou, ese pobo que configurou, qué 
·se lle vai facer, o mundo e as referencias de tantos 
de nós outros. Así é; por algo se exhibiu no dis, 
curso, culto, un agradecemento orgulloso polo re, 
galo impagable desta lingua dos nosos pesares e as 
nosas alegrías. Femández Rei proclarnou fachen, 
doso a súa orixe, o pasado, ·o presente e o futuro 
da lingua dos galegas, teirnudos na súa resistencia 
calada para nos entregaren un idioma que se nos 
aparece corno legado cultural insubstitúíble. 

Asemade, que corno sabernos non significa así 
mesmo, noutro escenario de costa e ningún mar, 
a lingua era invocada. Iso ben, neste caso sen 
cheiro a argazo, a tarrelo ou a masa de area e ce, 
mento. Non debía se,la mesma lingua que pro, 
tagonizaba o acto de Cambados, cheira, son, 
bruar, suor, non; era a outra, a lingua auguiña 
borrallenta, pendello de dores e desexos, chousa 
de pesadelos e consciencias asombradas, a lin, 
gua lambetada insabora que tantas veces lles 
evitamos ós nosos fillos. Alí reluciu coma unha 
patena, supoño que pagá, a lingua extravagante. 

Ó lonxe, nese horizonte de cavorco e cinza que }e, 
vamos por identificación os que vimos das terras 
de dentro, avanzaba a renuncia botaporela de Ca, 
milo Nogueira en Estrasburgo. Camilo Nogueira, 
o deputado que mandarnos para Europa tantos ga, 
legos e galegas que confundímo, la lingua co estru, 
me de merda de cabalo e os mapas de cemento 
branco que nos arraizaron nas mans, levaba días 
teimudo el tracexando crebárno,lo ceo cun sol 
que non queremos ver. Porque a min e á miña tri, 
bo de pailáns non nos gusta a luz do sol; querémo-
lo ceo gris e a chuviña maina, que nos protexen. 

• Dous POLOS DA LINGUA. Así, en tan pouqui, 
ño tempo, a lingua revelóusenos imán de dous 
polos. Un arríanos á tribo dos pailáns asilvestra, 
dos; o outro, ó mundo supremo da cultura litera, 
ria. A un apegabámonos mariñeiros e fillos de la, 
bregas e do proletariado urbano, ben que con es, 
trañas excepcións de académicos e profesores, po-
ñamos por caso Ramón Lorenzo, Franco Grande, 
Antón Santamarina, Alonso Montero, Manolo 
González ou Femálldez del Riego; ou escritores de 
escasa entidade para compartí: fon~ trasatlántico, 
poñamos por caso Méndez Ferrín. O outro apegá, 
basé a vangarda política da nación por fin presen, 
te en Europa, Meca da liberdade, a xustiza social e 
a guerra xenocida, ben que quizais a nación se 
compón de empresarios xustos e patrióticos que 
reinvisten beneficios e reparten plusvalía entre 
traballadores de contrato fixo e condicións dig, 
nas. Acó, a lingua en estado extravagante e incul, 
to. Acolá, o futuro en estado puro e culto. Non o 
negue o lector; é extravagante a presencia das da, 
ses máis humildes nun acto dunha Academia; é 
estravagante a proclama orgullosa do novo acadé, 
mico ó lles dar ás falas iletrádas carácter de lingua 
de cultura; é extravagante que Fernández Rei, un 
simple Catedrático de Filoloxía Románica, teime, 
descoñecedor da ciencia pura e exacta do esen, 
cialismo ortográfico, en lles dicir a seus pais e á 
súa xente que falan a lingua que nos ha de permi, 
tir gaña,lo futuro. Extravagancia plena. 

Aínda bo foi que fóra de alí a sensatez poñía en 
smgradura parella a praxe política certeira e a 

X. ÁNTÓN 

L. DOBAO 

'E u teño 
formación 
filolóxica, 

son lingüista 
de profesión e 

escritor e, 
con todo e isa, 
atahoxenon 
parara moitas 

mentes na 
fulcral cuestión 
da ortografía" 

reflexión teórica profunda: E así viamos en pa, 
pel prensa, que como sabemos só pode ser escri, 

. ta, un artigo de Mª Xosé Queizan que nos lem, 
braba, por se algún non o sabíamos, que o po, 
bre pobo galego ten <lúas opcións para lingua 
de cultura: o castelán ou o portugués. Beizóns, 
por tanto, ó deputado Nogueira pola súa deci, 
sión. Non pola de falar portugués, se así foi, en 
Estrasburgo, parlamento da liberdade incapaz 
de recoñece, la oficialidade das linguas todas 
das súas comunidades, senón pola fachenda da 
súa mensaxe ó seu pobo: por fin clarexamos en 
Europa que falamos unha lingua que debía ser 
outra pero que, desgraciadamente, é a que é. 
Nin lingua debe ser. Aínda que exprese plena, 
mente o mundo, non nos derarnos decatado de 
que n..on foi, non é, non será lingua de cultura 
de seu. Corno moito unha forma de falar, a pe, 
nas un rexistro coloquial, unha puta variedade 
funcional dependente. Forma de fala. Unha fa, 
la de escrita extravagante. Coma nós. (perdón 
polo vulgarismo autóctono), que pensabamos 
superados conceptos ligados a prexuízos lin, 
güísficos, coma tal lingua. de cultura, número de 
fa"lan"tes, ligua desenvolvida, etc. Criamos sabido 

. o feito de que tales denominacións respondían 
a · articulacións ideolóxicas uniform izadoras que 
argallaban discursos de supremacía cultural e 
política inxustificables. Globalización. Pura ex, 

· travagancia. Meu pai non fala unha lingua de 
cultura. O meu pobo non ten dereito a unha 
lingua de cultura. Eu mesmo non acabo de dar 
co graal d~ cultura. E estes días vou e vexo por 
fin a certeza daquelas palabras dun tal Amando 
de Miguel, sociólogo do nacionalismo español, 
que co maxisterio dun intelectual moderno da, 
rexaba a diferencia nidia entre lingua vernácu
la e lingua de cultura. 

• ORTOGRAFÍA, CUESTIÓN FULCRAL Eu te, 
ño formación filolóxica, son lingüista de profe, 
sión e escritor de tempo non dedicado ó traba, 
llo asalariado diario, e, con todo e iso, ata hoxe 
non parara moitas mentes- na fulcral cuestión 
da ortografía. Pero todos estes días fun enten, 
dendo que nada hai máis importante para ga, 
rantírmo,lo futuro da lingua. E da nación, da, 
ro. Por iso, quizais, os escritores axuntados en 
Corcubión nos revelaron a necesidade da 
transformación modernizadora dunha escrita 
claramente extravagante: simplificación, eti, 
moloxía, escrita fonética -a cada son súa gra, 
ffa,, identifi9ación e aceptación social efec;:tiva 
e afectiva. E probable que ó pasarmos a facer 
parte do universo da literatura escrita en portu, 
gués os nosos libros estean nos escaparates de 
tódalas librerías de Lisboa. Iso é o importante. 
É probable que os nosos clásicos se convertan 
en referencia impagable p~ra tódolos escritores 
dese universo lingüístico. E seguro que a litera, 
tura galega se coñecerá no mundo en enchente 
inxente. Seguramente. Coa tranformación mo, 
dernizadora da nosa ortografía tamén se empe, 
zarán a ir resolvendo os problemas que a al, 
gúns, sen dúbida demasiado preocupados polas 
expresións non cultas da lingua, nos veñen 
ocupando desde hai anos. Os discursos orais 
públicos, o galego no ensino, a normalización 
da lingua en ámbitos ós que aínda non acce, 
deu. Cóntanme que ata van empezar ,a rodar 
películas en galego -ou en galego,portugués, 
vaia- para que poidamos por fin empezar a falar 
de cinema galega. Poucas e as gracias. · 

Eu, dispepsando, non acabo de o ver claro de 
todo. Cando alguén ardorosamente· alenta o 
debate -iso si, sosegado- nas páxinas dalgún im, 
portante xomal galego e menta a adecuación 
prosódica e fonética, interpreto eu -que se refe, 
rirá á recuperación dun discurso oral segundo 
os modelos do galega vivo. Sete vocais, prepa, 
latal fricativa xorda, consoante nasal velar, en, 
toacións xenuínas ... mesmo léxico, morfolo
xía, recursos expresivos e sintaxe galegas. Digo 
eu que se referirán a muda,los modelos m·aiori, 
tarios hoxe en ámbitos públicos, nos que impe, 
ran asoballadoramente falares non galegos: ac, 
tores, presentadores de tele~isión, locutores de 
radio, pqlíticos ... mesmo escritores e algún 
profesor de filoloxía. Xa sabemos, galego cha, 
mado urbano, de cinco vocais, de estraño sis, 

tema consonántico, de entoacións raras ... ese 
modelo que conscientemente os separa do ga, 
lego que falan os galegófonos, sexan rurais ou 
sexan urbanos. Ó mellar é unha cuestión so, 
cial. Se tal adianto se consegue, algún paso te, 
riamos dado na consecución dun modelo xe, 
nuíno, apto para ser considerado representante 
dunha lingua de cultura. 

Os ÚLTIMOS DÍAS DO MES DE SETEMBRO PA
SARÁN Á HISTORIA DA NOSA CULTURA e da 
nosa nación. As voces rnáis cultas do país ensi, 
náronnos a recoñecérmonos como extravagan, 
tes seres humanos que teiman en manterse ape, 
gados a unha lingua que nos perviviu en boca 
de labregos, mariñeiros, obreiros e algunha al, 
ma despistada e cun estraño sentido da nación, 
da filoloxía e do mundo. E en escribila como 
nos dá a gana. E en que 'nos dea a gana de que, 
rer falar unha lingua diferente. E en que nos 
dea a gana de querer estar no mundo coa lingua 
que falamos na casa. E en que nos dea a gana 
de non crer, entrando o século vinteún, que 
hai linguas de cultura e linguas vernáculas. E 
en que nos dea a gana de non sentir lástima por 
vascos e cataláns, que non teñen lingua de cul, 
tura á que se apegaren, pobriños. E en que nos 
dea a gana de saber cómo escribían os nosos 
trobadores medievais e cómo dona Carolina 
nos lembra que lles puxo -lh- e -nh- onde eles, 
aparvados iletrados, poñían -ll-, -nn .. , .. ñ .. e ou, 
tras españoladas extravagantes polo estilo. E en 
que nos dea a gana de saber que a lingua dos 
nosos pais e dos nosos avós está moito menos 
deturpada e moito menos castelanizada cá dos 
nosos actores, políticos e outros posuidores de 
discurso público, incluído añgún escritor. E en 
que nos dea a gana de pensar que a extracción 
social dos falantes dunha lingua non a conver, 
te nun vulgar ( co )dialecto asilvestrado doutra 
lingua que tamén falan empresarios, profesores, 
médicos, arquitectos e un poder político que 
nosoutros non ternos nin, polo que se ve, que, 
remos ter. E en que nos dea a gana, en fin, de 
saber que un falante dos Aneares e outro do 
Val Miñor se consideran falantes da mesma 
lingua, dunha lingua diferente á dos falantes de 
Valens:a do Minho. lrmá, igual, histórica e fi, 
loloxicamente a mesma, pero outra lingua, non 
a dos galegas. Qué lle irnos facer se somos tan 
cegos. Qué lle irnos facer se pensamos que te, 
mas unha morfoloxfa verbal que non se debe 
tocar, con todo e ser notablemente diferente da 
do portugués e nada sospeitosa de castelaniza
ción. Qué lle irnos facer se pensamos que nin, 
gún argumento coherente se utilizou ata hoxe 
para alentar un debate social e culturalmente 
pírrico, castrante, ínfimo, bizantino. Non hai 
argumentos para lle chamar extravagante a un, 
ha norma ortográfica e morfolóxica. 

Mentres a historia deseñaba un novo curso en 
singradura letrada, coa marcha dos tempos da 
modemidade, por aló, á banda de couso da ga, 
mela da incultura, en Cambados, estabamos a 
intolerancia, o sectarismo, a cegueira, a mino
ría iluminada, as estremeiras da realidade, o 
minifundio mental, o enxebrismo rural, o te, 
lón de grelos en estado puro. E ata algo de co, 
rnunismo e un chisco de independentismo 
descerebrado debía haber. Así, non é de estra
ñar que aínda hoxe sexa o día en que sigamos 
teimando, túzaros, en crer que falamos algo 
parecido a unha lingua de cultura; en pensar 
que o deputado nacionalista debería baterse 
para que esta lingüiña de nada sexa tan oficial 
en Estrasburgo-coma o español ou o portu, 
gués; en crer que o choio este da norma e da 
ortografía non deixa de se,la manifestación 
superficial dun escaso contacto dalgúns coa 
lingua viva, contacto escaso que simbolica, 
mente se resolve nese inexistente, agalego e 
culto sintagma de referencia "i logo", a poder 
ser con vocal tónica pechada. 

A algúns sérvenos de consola a certeza de que 
estaremos todos mortos cando a lingua de Gali, 
cia siga aínda viva. Pese a todos e a todo. Aínda 
que non queiramos entendela, e, ás veces, nin 
sequera querela o suficiente como para lle cha, 
mar lingua de cultura.+ ,..--

A 



ANOSA TERRA 

Como é posíbel que un profe .. 
sional do seu currículo tivese 
que emigrar a Europa e traba .. 
llar lavando pratos para poder 
facer o seu primeiro f~e? 

Emigrei para Europa non para fa .. 
cer cinema, senón que viñen pro .. 
curando facer novas causas. Tiña 
ganas de coñecer outro continen .. 
te. Logo de estar aqui, por mor 
das situacións que me foron pa .. 
sando, cain nunha espécie de bu .. 
rato e decidin escribir un guión 
para o cinema. Esta idea foi me .. 
drando e converteuse no proxec .. 
to dun filme pequeno e sinxelo. 
Pero nunca pensei que chegaría a 
facer cinema cando saín de Méxi .. 
co. Sendo sincero, eu estudei ci .. 
nema no Canadá sen demasiada 
vocación. O que pasa é que meus 
pais querian que eu estudase al .. 
gunha causa e pensei que o cine .. 
ma podia ser interesante. 

E unha vez decidido a facer ci .. 
nema, como conseguiron o di .. 
ñeiro vostede e mailo produtor 
Raúl Femández para financiar 
El agujero? 

Non foi demasiado difícil. A no .. 
sa inxenuidade f(xonos crer que 
facer cinema era ben máis fácil 
do que logo resultou. Ademais, a 
nosa idea de facer un filme moi 
simples tamén nolo puxo fácil. 
Nós sabíamos que só nos facia 
falla unha cámara, uns poucos 
actores e pouco máis. Deste xei .. 
to, o filme resultou francamente 
barato. Raúl vendeu a sua furgo .. 
neta, eu vendin a miña moto e 
con dous millóns de pesetas pui .. 
demos afrontar todo o proxecto. 
Como non podíamos repetir as 
tomas, ensaiabamos moito antes 
de rodar e tirabámoslle todo o 
partido ao que tiñamos. Ao mes .. 
mo tempo o feíto de non saber .. 
mos moi ben en que ia rematar o 
filme, se nunha mediometraxe, 
nun longo ou nun documental, 
foi positivo para non poñernos 
dificuldades a nós mesmos. El 
agujero foi para nós unha apren .. 
dizaxe. Nen eu nen Raúl fixera .. 
mos antes nada de cinema e to .. 
mamos este traballo como o me .. 
llor xei to de cofiecer o meio. 
Preferimo tomar o risco dunha 
pr dución así de inexperta ante 
que estar vári an colaboran .. 
do con outro para logo talvez 
n n poder dirixir nunca. 

Quizais Hollywood impuxo un .. 
ha imaxe do cinema como 
grande indústria que precisa de 
moito diñeiro ... 

Considero que para todo existe 
un público. El agujero non é un 
filme para xente que queira ver 
efectos especiais ou accións. 
Mais eu sei que hai un pequeno 
público interesada en ver peque .. 
nas histórias contadas con cora .. 
zón e que sempre che deixan al .. 
go unha vez que a viches. O bon 
do cinema é que é tan amplo 
que todos poden atapar o que 
procuran. Está claro que co orza .. 
mento que manexei non podia 
aspirar a facer un filme de época 
ou de ciéncia .. ficción, pero tam .. 
pouco era iso o que buscaba~ 

Cal . é a mensaxe que quere 
transmitir esta fita? 

O certo é que foi a própria histó .. 
ria, a medida que a iamos plas .. 
mando no papel e logo rodando 
en celuloide a que nos ia <litando 
o seu rumo. A ún~ca idea que ti .. 

1.. - - . 

Beto Gómez, director de cinema 

'Os mozos mexicanos decatáronse de que 
teñen que tirar a porta para atapar o seu 

lugar na sociedade' 

-0- CÉSAR LORENZO GIL 

Ü MEXICANO BETO ÜÓMEZ, AOS SEUS 30 ANOS , APRESENTOU EN VIGO A SUA PRIMEIRA FITA 

EL AGUJERO, UN RETRATO QUE QUER DESMITIFICAR MÉXICO E ACHEGAR UN NOVO XEITO DE 

FACER CINEMA, COS PRINCÍPIOS DA MODÉSTIA ECONÓMICA E DA ILUSIÓN COMO BANDEIRA, A 

TRAVÉS DUNHA PRODUTORA CUN NOME SUFICIENTEMENTE ILUSTRATIVO, DEJARME DISFRUTAR. 

A.N.T. 

es fora e cheiras outras cousas, 
pensas en como fedia aquilo que 
estabas respirando cotidiana .. 
mente. Logo de estar fora, ao 
volver a México ves as causas 
con outros ollos, con critério de 
estranxeiro, porque me fixo en 
causas que antes me pasaban de .. 
sapercibidas. No caso do cinema 
hai moitos cineastas que, desde 
México, queren facer filmes á 
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europea ou á norteamericana e 
non se dan conta de que hai que 
pelexar por un cinema próprio, 
que ten as referéncias ali mesmo, 
sen necesidade de importalas. As 
raíces están tan perto que nen se 
ven. E logo vén un estranxeiro 
como Luis Buñuel e fai un cine .. 
ma totalmente m~xicano. 

Cre que está influído por al .. 
gunhas tendéncias literárias ou 
cinematográficas ·clásicas? 

Certo é que El agujero ten refe .. 
réncias clásicas, que teñen que 
ver co próprio espírito de Méxi
co. A idea de país que tiña Juan 
Rulfo está presente, tamén a 
iconografía que impulsou José 
Posadas, un ilustrador ao que lle 
teño grande aprezo e que morreu 
na pobreza. T amén sin to grande 
admiración por. Luis Buñuel. 
Tanto é asi que escollin a Ro
berto Cobo como-protagonista 
porque me encantou o filme Los 
olvidados, no que el participou. 

Que proxectos ten para o futuro? 

:pezcrcrrodarcrano-qrre-vérrun
novo filme que se vai chamar El 
sueño del caimán, que é unha tra
xicomédia de perdedores que pro
curan o seu lugar no mundo. Esta 
história ten moita relación cos es .. 
pañois. Quixen mostrar a relación 
que existe entre México e o Esta .. 
do español, un vencello moi fun .. 
do, que ás veces é de amor e ou .. 
tras é de ódio. Adem'ais é unha 
história social que vai escocer en 
certas persoas, porque fai referén .. 
cias ás grandes desigualdades que 
existen na nosa sociedade, onde 
non existe a clase média. Ao tem
po é unha história sobre a mentí .. 
ra, iso que se considera no meu 
país o maior hercio que nos deixa .. 
ron os españois, polo xeito co que 
Cortés conquistou T enochtitlán. 
O argumento baséase nun emi .. 
grante español que chega a Méxi .. 
co na busca de fortuna deixando a 
sua moza preñada. Trinta anos 
despois o fillo vai buscalo, pen .. 
sando que seu pai fora qn exiliado 
político, cando en realidade é un 
pequeno delincuente. O pai ta .. 
mén pensa que seu filio é un bon 
rapaz cando en realidade é un b~ .. 
la perdida. Mais o cerne é a nece .. 
sidade que ternos que mentir para 
poder sobrevivir. Por sorte, irnos 
poder contar con moi bons acto .. 
rei e teño moita ilusión posta nes .. 
te novo proxecto. • 

ña cando empecei este filme era 
a de retratar México, ese México 
auténtico que nada ten que ver 
co de Hollywood, onde aos cinco 
minutos empezan os disparos e 
empezan a safr as mozas guapas. 
No cinema, cando sae México, 
hai moita fantasía . Por iso eu 
queria reflectir un México máis 
real. Logo de finalizar a rodaxe, 
quizais a eséncia que nos quedou 
é o feito de que cadaquén está un 
pouco ,metido no seu próprio bu .. 
rato. As novas xeracións estanos 
pasando algo do que sae no fil
me. A xeración anterior á nosa 
está ocupándoo todo e nós esta .. 
mos algo descolocados. El agujero 
non só ten o seu exemplo no cár .. 
cere, senón que tamén existe 
cando ternos medo ao fracaso, a 
non a topar o teu sí tio no mundo. 
Coido que o máis importante 
que nos deixa o personaxe prin .. 
cipal da fita é iso: o pior non é 
fracasar, senón ficar parado sen 
loitar-por saír adiante. 

mudar. Os máis novas saben que 
ninguén lles vai abrir a porta, que 
van ter que botala a baixo. En to .. 
dos os aspectos da cultura, percí .. 
bese un cámbio radical, un estou .. 
pido musical, cinematográfico ou 
literário que vai na liña de en .. 
frontarse á vella garda que ten to .. 
do dominado e que non quere 
deixar o poder. Incluso nalgo tan 
pechado como o PRI hai unha 
tremenda puxa interna entre os 
veteráns e os novos. Eu, pola mi
fí.a parte, tento achegar o meu 
granceiro a estes cámbios e per .. 
mitir que a xente vexa que se po .. 
den facer causas diferentes ao de 
sempre. Nos próximos 10 anos 
ainda vai haber modificacións 
máis radicais. Na música está ai 
Molotov, que foi moi atacado en 
México p~ro que triunfou fora e 
agora volven con forza ao país, ou 
en cinema, onde moitos realiza .. 
dores tiveron -que "ir aos Estados 
Unidos para faceren o seu primei .. 
ro filme pero que agora teñen 
éxito na cidade onde naceron. 
Ao contrário do que pasaba an .. 
tes, agora os talentos vanse, como 
fixeron sempre, pero volven e a . 
xente recoñece o seu labor. 

Henrique Rahuñal Corgo 

Xustamente parece que en Mé .. 
xico se queren cambiar certas 
cousas e vemos como na políti .. 
ca e na sociedade, os mexica~ 
nos queren mudar a situación. 
Até que ponto isto é certo? 

Están dándose pasos de formiga 
na busca dunha realidade diferen .. 
te. Claro está que México chegou 
a un ponto qnde as causas non 
poden ir piar. Por iso o povo quer 

Pode ser qu~ desde o ponto de 
vista do artista, haxa que saír 
fora de México para descubrilo 
realmente? 

No meu caso si. Moitas veces 
acostúmaste ao fedor. e cando sa .. 

Manuel 
Mur guía 
Premio.Carvalho Calero de Ensaio 
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A muller máis brillante 
Cando só fala un trimestre para 
celebrar o centenario da nacen, 
cía do guieiro da galeguidade, 
penso que hai un cuatrimestre 
que finou, en Madrid, Victoria 
Armesto; quen, como lembrou 
oportÚnamente Gustavo Luca de 
Tena, aquí en A Nosa Terra, "an, 
ticipárase a un tempo sin censu, 
ra, publicando no seu xornal fa, 
miliar (La Voz de Galicia) El ras, 
tro de Castelao en América, no que 
narraba en clave de crónica o 
exilio e marte do líder naciona, 
lista". E engadía Gustavo: "Moi, 
tos dos lectores nadas nos anos 
50 tiveron por istas liñas de Vic, 
toria Armesto a primeira noticia 
dunha resistencia galega exiliada. 
Tamén contou a odisea de An, 
tón Alonso Ríos, fuxido do terror 
franquista baixo o disfraz do men, 
digo Afranio de Amaral". 

Victoria Armesto foi unha 
vocacional e extraordina, 
ria xornalista, oficio que 

lle viña de casta, por neta do 
fundador daquil xornal, e por 
afinidade, dende o seu casamen, 
to co máis famoso corresponsal 
de prensa, na beira aliada, du, 
rante a 11 Guerra Mundial. Aín, 
da está rufo na súa Casa Grande 
de Xanceda, o maior dinosáurio 
do periodismo galega, e cando 
enviuvou púxenlle o seguinte 
telegrama a Felipe Femández, 
Armesto: "Con María Victoria 
finaliza un século das letras e da 
política de Galicia, no que a súa 
dona foi, sen dúbida, a muller 
máis l;>rillante, polo seu saber, 

Cando os rapaces da casa dos Suá, 
rez colleron entre as súas mans 
aquel canciño rebuldeiro, non tar, 
daron en poñerlle por nome León, 
sen saber que o instinto infantil 
bautiza máis atinadamente que o 
máis letrado dos padriños. 

Mentres non deixou de ser cadé, 
liño, León fo¡ o xoguete dos cati, 
vos e recibíu os mimos de toda á. 
casa. E el, que nunca probou o 
"Cola,Cao" con galletas, tam, 
pouco podía queixarse do trato, 
almorzando cada día a súa cunea 
de leite con sopas de pan rese8o; 
correndo todo o día pola eira do 
seu amo, e agardando a que os ra, 
paces·chegasen da escala para re, 
cibir os seus alm1miños; ata o día 
no que saíu á porta a recibir unha 
visita e a uliscou como pregun, 
tándolle "ves por causa boa ou a 
molestar". Ese día León deixou 
de ser cadelo. 

Nunca se queixou de ter a res, 
ponsabilidade do porteiro da 
casa, e de vixiar, as vintecatro 
horas, quen a roldaba. T ampou, 
co lle importaba que, cando fi, 
nou o vello Suárez e el pasara 
desvelado a noité de frío lamen, 
tándose, o tivesen por agoireiro 
da morte. Pero, en fin, cada 
quen ten os seus secretiños. 

León reflexionaba cos da súa es, 
pecie de se eran os animais máis 
inxustamente tratados: O seu é 

ferrnosura, traballo e talento". 
Non esaxeraba nadiña, adrede de 
María Victoria Fernández Espa, 
ña Fernández Latorre, pasto que 
ela usou o segundo apelido de 
seu home (ben coñecido univer, 
salmente por Augusto Assú:i) para 
asinar as crónicas máis orixinais, 
entrañabeis e cosmopolitas á vez, 
que se escribiron na prensa do 
noso tempo. Sempre releo con 
deleite as recollidas nos seus li, 
bros; cal a preciosa semblanza 
biográfica da delirante esposa co, 

· ruñesa de Nadar Gubelkain. 

Qepaso ~o arquivo da miña 
memona e non atopo un, 
ha figura feminina no 

xornalismo galaico comparábel 
a Victoria Armesto, ata lembrar 
outra escritora de Marineda, So, 
fía Casanova. Mais a vella dama 
de Dompart, naceu no XIX e ca, 
sou xa nise século co filósofo 
Lutoswaski. Aparte de que a 
proteica personalidade de María 
Victoria trascende da cotidiana 
tarefa a unha preocupación máis 
global polos problemas da súa 
terra e o estudo do seu pasado. 

Mostra así María Victoria a enor, 
me capacidade de divulgación 
histórica que posuía, coa escritura 
da Galicia feudal, que cecais sexa 
o cume da prosa didáctica, clara e 
tersa, na exposición, moi persoal, 
da historia medieval do noso Pª' 
ís. Por iso, nun século no que 
campan e abondan tan estupen, 
das poetas, destaca na prosa escri, 
ta en español, Victoria Armesto; 

colocándose ao nivel de Elena 
Quiroga e a inxustamente es, 
quecida Concha Castroviejo. 

N embargantes a sua boa posición 
no planeta das letras, tan eviden, 
te, non bastaría para atreverme a 
definila, en dita telegrama, como 
"a muller máis brillante" de Gali, 
cía niste século. Dado que para 
isa haberá que sumar á estatura 
literaria a sua dimensión política. 
T endo en con ta que chegou a ser 
vicepresidenta do Congreso dos 
Deputados; grao que non acacia, 
ron, por agora, nengunha outra 
das nasas deputadas, aínda que 
xa é hora de que fagan ministra a 
algunha delas. 

Q lminou clise xeito a tra, 
xectoria política da brillan, 
e muller herculina; á que, 

en ocasións seguín moi de preto, 
ou como observador lonxamo. 
Paréceme que iniciou a madureza 
do seu pensamento político, en, 
redándose nas raíces galeguistas e 
as vellas amistades de seu home. 
Proba cliso son, precisamente, os 
traballos ponderados por Gustavo 
Luca. Ademais a min non se me 
esquece a repetida presencia da 
conspicua parella nos actos da 
·casa de Rosalía ou, certa vez, na 
Quintana das Vivos, durante os 
Festivais de España, acompaña, 
dos, como adoitaban entón polo 
naso poeta emblemático, Manuel 
María e a súa belida dona. 

Ainda recordei hai pouco, falan, 
do con Saleta, a fermosa e rexa 

Un can vello 

sinónimo de apampado, mexeri, 
cas, traidor, contista, infiel, lar, 
peiro e ata vago. Eles, que 
achantan con todos os paos que 
lle dean, manteñen a fidelidade 
ao seu amo,. asísteno na caza e na 
casa, protéxeno e cóidano, a el e 
ao seu gando; como o día no que 
el, coa súa furia se enfrontou a 
un lobo que lle quería levar un 
xato, facendo honor ao seu no,· 
me, e a fera non tivo máis reme, 
dio que fuxir, aínda que el que, 
dou ben mallado; pro en recom, 
pensa os amos déranlle unha ra, 

. ción dobre de carne guisada. (¿E 
estarán os cans en xeral dando 
máis do que reciben a cambio?). 

Por actos coma aquel, algún an, 
repasado acadou o honor de re, 
presentar á fidelidade deitado 
aos pés do seu señor nas escuJ, 

turas xacentes. Pero tamén se 
sente degradado por eses que 
din aprecialo tanto e só o valo, 
ran pala raza, palas medidas ou 
polo pedigrí. E como en todo 
hai esaxerados, non falta quen 
os trata de neniño e lle pide "un 
biquiño a papaíto", nin os que 
os apurran contra os paisanos e 
outros cans, como se as súas vir, 
tudes fosen ser un mexericas ou 
un animal salvaxe. 

El nunca foi gardián de castelo, 
nin cazador de cervos; pero desde 
moi novo, vai cada mañá coas 
Vacas ao prado, senta e coida que 
non saian de onde pacen, para 
que non estraguen o sementado, 
espanta aos estraños que se acer, 
can, e nunca máis, desde aquela, 
ousou un lobo achegarse a onde 
León pastoreaba. 

BOROBÓ 

dona, aquila boa amistade que 
foi esmorecendo coa evolución 
ideolóxica de Victoria Armesto. 
Quen pasou logo por unha eta, 
pa, no primeiro tempo da transi, 
ción, moi próxima ao socialismo 
histórico. Etapa da que fun testi, 
go directo, e cuxos pormenores 
relato no meu LilYro de los tropie, 
zos. Onde con certo detalle con, 
to o xeito de ser atraído a in, 
fluinte xornalista, para as filas de 
Alianza Popular, polo propio D. 
Manuel Fraga, aos postres dunha 
cea que nos dou, no.] ockey, aos 
socialistas históricos, sendo minis, 
tro da Gobernación. 

Non me propopoño continuar 
narrando a posterior inter, 
vención da señora de Fer, 

nández Armesto na vida pública, 
xa que excedería do meu espacio. 
Pero quero sinalar unha actua, 
ción social, durante a súa etapa 
parlamentar, que podería servir de 
exemplo para os deputados de 
calquer partido. Refírome ao inte, 
rés de María Victoria polos pro, 
blemas locais e tamén os persa, 
nais dos seus eleitores, fosen ou 
non votantes seus. Quizaves fose 
reminiscencia das mellares prácti, 
cas caciquís que se cadra efectua, 
ba o seu avó, deputado liberal por 
Ortigueira, entre outros distritos. 

Mais, o que practicaba facilmente 
un deputado de antaño, fose ou 
non cunero, verdadeiramente in, 
teresado polo seu distrito, exten, 
diase no caso de Fernández Espa, 
ña polo ámbito de toda a provin, 
cia; mantendo unha correspon, 
dencia e unha comunicación ~ 
cial sén pausa nen límite.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

Pero agora León é can vello. 
Anda sempre coa cabeza baixa 
e come con moita calma. Cada 
mañá segue erguéndose para sa, 
car as vacas da corte, como un, 
ha rutina máis da súa vida, e 
acompáñaas ata que chega a 
hora de volver á casa. 

Pero dun tempo a esta parte, a 
León tamén lle chegou a desme, 
maria da idade, e loita contra ela 
como mellor sabe, adiantándose 
aos labores antes de que se lle pa, 
sen. E aí ves a León, como se non 
soubese contar o tempo, volven, 
do coas vacas á media hora de sa, 
ír, pachorrentas e malencaradas, 
que non entenden que as mande 
retirarse tan cedo e con apuro, 
berrándolles nos fociños e mor, 
déndolle suavemente nas patas 
para guialas ao acubillo da corte. 

- Este can vai vello. Xa non rexe. 

. Os amos laméntanse, e ningún 
se dá conta de que León, non 
perdeu o sentido, simplemente 
volveuse vello e ten medo. Xa 
nort é quen era, e cada día, para 
el é un sacrificio agardar vixian, 
te mentres as vacas pacen, te, 
mendo sempre que lle veña ou, 
tra vez o lobo e el non poida de, 
fendelas como fixera aquela vez. 

A responsabilidade é moi _dura. 
¿E onde se está mellar que na 
casa?• 

A!NOSA TERRA 

Xesus Pimentel, 
Cuchus 

'Interpretar música 
galega con guitarra 
flamenca contribue 
a ampliar 

" . , o naso repertono 

El blues de Buddy Bolden unha no, 
vela de Michel Oneadaatje que 
trata a história deste músico de 
jazz. lnteresame ler sobretodo 
obras relacionadas coa música, ul, 
timamente padezo bastante defor, 
mación profisional das leituras. 

Que recomenda ler? 

Gostame recomendar La saga fuga 
de JB de Torrente Ballester. 

Vén de publicar o traballo Músi, 
cas de Gal:iza, unha proposta ino-
vadora na que a guitarra flamenca 
apreséntase como protagonista. 

O disco pretende amosar que coa 
guitarra flamenca ou española ta, 
mén se pode interpretar a nasa 
música, que de instrumentos que 
non pertencen a nasa cultura ta, 
mén se pode arrincar son galega. 
Tamén me parecia importarte 
darlle protagonismo e utilizar a 
guitarra como instrumento olis, 
ta, cando normalmente se deixa 
de acompañante. Outro in tru, 
mentas de fóra como o buzuqui 
xa se teñen adaptado, entón, por, 
que non darlle cabida tamén a 
guitarra?, cando por outra banda 
nos queda moico máis cerca. De 
feito flamencos como Sabica te, 
ñen experimentado con pezas ga, 
legas. O obxectivo era o de con, 
tribuir a ampliar o noso repertó, 
rio e nese sentido os guitarristas 
que fan música clás~ca tamén se 
poderian animar a facer algo se, 
mellante. Non existe outra pre, 
tensión porque o flamenco e a 
música tradicional galega, ainda 
que a veces poidan coincidir nun 
sentido rítmico, son como o 
blanco é o negro. 

Corno xurdíu o repertório? 

O disco está elaborado a partir de 
temas tradicionais e populares cos 
que teño un vencello sentimental 
importante. Son cancións que me 
gastaban especialmente, ben por, 
que as escoitaba· na casa de rapaz 
ou ben porque pertencen a algun 
grupo ou artista, como Emílio 
Cao, cos que teño colaborado e 
sen os cales a música galega non 
seria o que é. • 

Paléncia. Guitarrista, 1959. 
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lAUN 
Na Ca•a da 
Xuventude, 
celébron•e, 

do 27 ao 29 
deste mes, 
as IXoma· 
da• de Un· 

gua e Utera· 
tura do De· 

;ca.A 
Inscripción 
f'arase no 

Servlzo Un· 
gDistico Co
marcal, telf. 

986 794 
059 / 49 e 

correo elec· 
Irónico es· 

pocleza@xun 
ta.es até o 

dla 26. Nas 
xomadas 
participan 

Gonzalo Na· 
vaza, Victo· 

rino Gutié
rez Aller, X. 

António 
Souto Cabo, 
Xosé Neira 

Vilos, Alfon· 
saToimil e 

Mário Perei· 
raademais 
dos paetas 
Carlos Ne· 
gro, Celso 
Fde:r.. San· . 
martin, G. 

Navazo, 
lsolda San· 

tiago e Xosé 
Vá:r.que:r. 

Pintor. 

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • 

O Trinque 
Preparar os cabagos para o Samain 
Chegóu a tempada dos cabazos 
e, en Cedeira, o 30 e 31 de Ou
tubro, celebran o Samain. Un
ha festa tradicional coa que os 
nasos devanceiros aledaban as 
datas de Santos e Difuntos. Por 

certo, semellante á que os ir
landeses levaron para os Esta
dos Uñidos, o Halloween, que, 
desde un tempo para aquí, as 
grandes áreas comerciais tratan 
de vendemos con iste nome. + 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Benavente 
•TEATRO 

ANATOMIA DUN 
HIPOCONDRÍACO 
Cenificada por Áncora 
Producións no Teatro Rei
na Sofia o Xoves 21 ás 
20,30 h. 

etanzos 
•TEATRO 

ANATOMIA DUN 
HIPOCONDRÍACO 
Por Áncora Producións, 
estará na Aula Municipal de 
Cultura o Sábado 23 ás 
20,30 h. 

Bure a 
•TEATRO 

0 BARBEIRO 
DE SEVILLA 
De P.C. Beaumarchais, pe
la compañia Libreescena, 
o Martes 26 ás 21,30 no 
Auditório Municipal. 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

Xuruco ALONSO 
"Mariñas" titula Xurxo 
Alonso esta mostra, con 
pinturas recentes, que po
demos ollar na galería Bo
rr6n 4 até odia 27. 

A Corufia 
•CINEMA 

CGAI 
O Centro Galega de Artes 
da Imaxe peo egue coa se
gunda parte do ciclo adica
do aos clásicos e modernos 
do cinema francés coa fita 
Á la place du coeur (De to
d corazón, 1998), de Ro
bert Guédiguian, o V nres 
Z2 e Sá ado ZJ. No ciclo 
adicad a King Vidor pode
mo ollar The big parade 
(O grande d file, USA 
1925), o Xoves 21; The 
Texas Rangers, (USA 
1936), o Sábado 23, Martes 
26 e Mércores 27; Our claily 
bread (O naso pan de cada 
dia, USA 1934) o Xoves 28. 
fu proxeccións realfzanse ás 
20,15 h. non senda os Sába
do que son ás 18,30. 

• EXPOSICIÓNS 

CHILLIDA 
Podemos contemplar unha 
escolma dos seus traballos 
no Museu de Arte Contempo
ránea Uni6n Penosa baixo o 
tftulo de "O papel e aterra". 

MADRID, LABERINTO 
DE MEMORIAS 
Un século de fotografia en 
Madrid (1959-1936), naCcv 
sa da Cultura "Salvador de 
Madariaga" até o 14 de No
vembro. 

ARTE MEXICANA: 
DE FRIDA KALHO 
A DIEGO RIVERA 
Por primeira vez no Estado, a 
Fundación Banié, en colabo
ración co Museu Reina Sofia, 
organiza a exposición Arte 
mexicana: colección Jac• 
ques e Natasha Gelman, 
que recolle obras dos pinto
res roáis importantes do sé-

culo como Kalho, Rivera, 
Siqueiros, Orozco ou Maria 
Izquierdo. 

SEBASTIÁO SALGADO 
''Urna gra~a incerta" é o tí
tulo baixo o que se acobillan 
as fotografias do brasileiro na 
Casa do Home Domus, até o 
20 de Decembro. 

T AUROMÁQUIA: 
TOUROS E TOUREIROS 
Percorrido pala arte da es
tampa do toureo visto des
de a perspectiva dos artistas 
máis relevantes do século 
xx. Da Furu:laci6n do Museu 
do Gratiado Español Con
tempóraneo en colaboración 
coa Fundación Caixagalicia, 
permanecerá até o 31 de 
Outubro na Sala de Exposi
cións de Caixagalicia. 

BIENAL 
INTERNACIONAL 
DE GRAVADO 
Na sua V edición, poderase 
contemplar até o Domingo 
24 no Quiosco Afonso. 

ANTÓN P A TIÑO 
O pintor monfortino, mem
bro fundador de "Atlánti
ca", presenta na Estación 
Marítima a exposición titu
lada lmaxes Líquidas. 

A DEUSA ATLÁNTICA 
É unha mostra fotográfica 
de Xosé Luís Vázquez
lglesias que podemos ollar 
na sala de exposicións da 
Estación Marítima . 

PABLOÜRZA 
A pintura de Orza está ex
posta na Biblioteca Pública 
Gonzále~ Garcés. 

•MÚSICA 

ANDRÉS CALAMARO 
Está de xira "Honestidad 
brutal" e podémolo escoi
tar no. Palácio de Congresos 
o Sábado 23 ás 21 h. por 
2.500 pta. 

LES BALLETS 
DE MONTE,CARLO 
Considerado coma un dos 
mellores ballet do mundo, 
vai interpretar a versión fn· 
tegra da "Cinzenta" con co
reografia de Jean-Christophe 
Maillot, o seu director, e 
música de Sergei Prokofiev o 
Manes 26 ás 20,30 h. no Pa
lácio da Ópera. 

• CONFERÉNCIAS 

GLOBALIZANDO A ARTE 
Ciclo de conferéncias na 
sala P. Ruiz Picasso do Mu
seu de Arte Contemporánea 
Unión Penosa, no que o 
Martes 26 ás 19,30, Kevi 
Power falará sobre "Globa
lizando a arte". 

•TEATRO 

CY'RANo DE BERGERAC 
No Teatro Rosalia Castro, a 
compafüa Libreescena re
presenta esta obra de Ed
mon rostand, o Xoves 21 ás 
20,30 h. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

GALIZA EN Foco 
Vai pola X edición e acolle 
as fotografias de 32 profe
sionais da prensa galega. 
Promovida polo Clube de 

Prensa da cidade, encóntra
se no Centro Cultural "To
rrente Ballester". 

MARIA LOUREIRO 
Mostra as suas esculturas 
na galeria Sargadelos., até o 
30 deste mes. 

•MÚSICA 

CEciuo TIELES FERRER 
Dá un concerto de piano, 
no Centro Cultural "To
rrente Ballester", sobre 
Chopin e a pasión armóni
ca, o Xoves 21 ás 20 h. 

A Fonsagrada 
• CONFERÉNCIAS 

MULLERES: EVIDÉNCIAS 
E NECESIDADES 
É o título da charla que da
rá Pilar García Negro 
(parlamentária do BNG), o 
Xoves 28 no Salón de Actos 
do Concello, ás 19 h. 

Lalin 
•MÚSICA 

CORAL CASABLANCA 
Do Círculo Mercantil de Vi
go, acrua, no Awl.itório Mu
nicipal, o Sábado 23 ás 21 h. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

LEOPOLDO NóVOA 
Pinturas e gravados das tres 
últimas décadas na Sala da 
Fundación Caixagalicia, até 
o 19 de Novembro. 

PINTORES 
ROMÁNTICOS INGLESES 
Na España do século X[)(, 

no Museu Provincial até o 
31 deste mes. 

PÉREZ PORTO 
Cerámicas, na Sala de Expo
sicións Capela de Santa Ma
ria . Até o 24 de Outubro. 

•MÚSICA 

L' ASSEMBLÉS 
DES NONNESTES 
Dentro do ciclo "Música 
nas catedrais", o Venres 22 
ás 20 h. na Catedral. 

ANDRÉS CALO 
Canta-autor uruguaio, cun 
estilo mestura de candomba, 
funky, salsa e jazz, estará no 
Clavicémbalo o Xoves 21. 

Moaña 
•TEATRO 

RASTROS 
Cenificada polo Teatro de 
Aquí, estará o Sábado 23 
dentro do 11 Memorial 
"Francisco Veiga Alfonso" 
que organiza o concello du
rante os Sábados de Outu
bro e Novembro. 

LÁZARO DUYOS 
Estará, o Domingo 24, ño 
Café-teatro do Real co espec
táculo de títeres e actor ''Un 
cuento viejo vuelto a contar. 

• EXPOSICIÓNS 

BLANCO TORRES 
A quen se lle adica este 
ano as Letras Galegas, é ta
m én protagonista desta 
mostra 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. 

Monforte 
• EXPOSICIÓNS 

ÜS CAPRICHOS 
A mostra desta série de F. 

de Goya inaugúrase o Ven
res 15, na Casa da Cultura, 
e pode~émola ver até o 7 
de N ovembro. 

•TEATRO 

CYRANo DE BERGERAc 
De Edmon Rostand, repre
sentada por Ubreescena no 
edifício de Serv.izos Múlti-

ples (Variante Urbana), o 
Martes 26 ás 20, 15 h. 

Noia 
• EXPOSICIÓNS 

DESASFRES DA OUERRA 
De Goya, na Sala :de Expo
sicións do Teatro Coliseo 
Noela. Até o dia 27. 

Ole iros 
• EXPOSICIÓNS 

XoAN BERRIDE 
Mostra os seus 'óleos na 
Casa Charry at~ o 28 de 
Outubro. · 

• LEITÚRAS 

HORA DO CONTO 
Volve a Pardela Cincenta a 
visitar as bibliotecas do con
cello durante Outubro e 
Novembro para as crianzas, 
até 1 O anos, coa intención 
de fomentar a leitura entre 
eles. En Perillo eStará todos 
os xoves ás 18,15 'h; en Sta. 
Cruz o Mércores 20 deste 
mes e o 3 e 17 de Novem
bro; en Oleiros, o Mércores 
27 de Outubro e ·o 10 e 24 
de Novembro; en Dorneda 
o 12 de Novembro; en Nos 
o 19 de Novembro; en Lor
bé o 16 de Novembro; en 
lñás iste Venres '22 e o 26 
do próximo mes; .e en Mera 
o 5 de Novembro. Estas ac
tividades, coma t<ixlas as que 
se celebran nas bibliotecas 
municipais, son: gratuitas. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

LAZCANO 
Até o 30 deste mes, a gale
ría Viso! serve de cenário 
para as pinturas de Xoán 
Manuel Lazcano. 

29 -

Xoán 
Manuel 
Lazcano 
mostra as 
suas 
pinturas 
na galeria 
V.solde 
OURENSE. 

« 



/~ 

ANOSATERRA 

·································•·!······································· 
SALVADOR CIDRÁS 
Departamentos titula o vigués 
Cidrás- a sua mostra da gale
ria Marisa Marim6n. Consi
derado coma un dos valores 
da plástica galega, sitúase na 
estreita liña que separa o 
funcional e o artístico, pro
curando que a arte se produ
za do xeito máis sinxelo. Até 
o 30 de Outubro 

ÁL V ARO DELGADO 
Destacado expoñente do ex
presionimo español, o madri
leño Delgado mostra a sua 
pintura, até o próximo Ven
res 29, na Sala de Exposici6ns 
de Caixa Vigo e Ourense. 

ARnsr AS CAMIÑANTES 
No Albergue de San Francisco 
até o 23 de Decembro, e ser
ve para facer unha pequena 
homenaxe a Conde Corbal, 
finado en Marzo deste ano. 
Ademais da obra de Corbal 
recolle as pinturas de Figuei
ras, Moreiras e Quessada 
Jr; as esculturas de Enrique 
Conde, as cabcas de Carba
llido, os debuxos de Alexan· 
dro Bobillo e as fotografías 
de Berta Ares. 

•TEATRO 

EDELM1RO II Y EL 
DRAGÓN GUTIÉRREZ 
Espectáculo infantil que 
cenifica La Carrucha no 
Teatro Principal, o X oves 
21 ás 18,15, o Venres 22 ás 
18, 15 e 20 h . e o Sábado 
23 ás 16,20 e 18,15 h. 

•MÚSICA 

FESTIVAL DE CORAIS 
Continua o Domingo 24, 
no Teatro Principal, coa 
participación das de Sta. 
Eulália de Luintra, a de 
Aureanas e a da Nosa Sra. 
do Milagres. 

•CINEMA 

NEXTSTOP, 
WONDERLAND 
Próxima parada, Wonder
land, de Brad Anderson 
(EEUU, 1998) na Casa ·da 
Cultura dentro da progra
mación do Cine Clube Pa
dre Feixoó. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓN$ 

CAXIGUE1RO 
Presenta a sua última pro
posta criativa na Sala de Ex- · 
posicións de Caja Madrid bai
xo o título de ''Xeografias". 

ANTÓN PATIÑO 
Ánforas e labirintos titula Pati
ño a exposición de pintura 
que podemos ollar na galeria 
Anexo até o 20 de Novernbro. 

EsPÁOCE AL~TIVCE 
Proporciónannos a oportuni
dade de coñecer a novas 
criadoras, até o 30 de No
vembro, como Marina Fer
nández que mostra a sua pin
tura no pub Alsir; Laura Eva 
López que o fai na Cabana; 
Adolfo Bárcia fai unha in
tervención no Feira Vella; 
lnácio Fernández mostta as 
suas esculturas no Quinteiro; 
ou Sílvia lgrexas que realiZa 
unha instalación no Grifón. 

ALFONSO 
Mostta antolóxica, organiza
da pala Fundación Barrié, 
adicada ao fotógrafo Alfonso 
(1902-1990), que podemos 
ollar no edifício Sarmiento 
do Museu de Pontevedra. 

HISTÓRIAS 
DE PLASTILINA 
Mil e unha, se fu.cernos caso 
do título desta curiosa e di
vertida exposición que recria 
todo tipo de cenas cotiás e 

Convocatórias 
BAILAR PARA QUÉ? XORNADAS 

SOBRE RAMÓN CABANILLAS Curso impartido por Paloma Díaz e Chi
qui Carabante da ·compañia de teatro 
andaluza La Pennanente, do Luns 25 até 
o Sábado 30 no Teatro Galán de Santia
go de 11 a 15 h. La Permanente é unha 
compañia de danza que, con humor, uti
liza o movimento e máis a palavra para 
contar histórias-:- Oirixido a bailarins e 
actores, está -aberto o prazo de matrícula. 

CINEMA E ÜIREITOS HUMANOS 
Curso que impartirá o Seminário Gale
go de Educación para a Paz na Faculda
de de Educación de Santiago, cunha 
duración de 30 h. e homologado pola 
C'.onsellaria de Educación e a Universi
dade cun crédito de libre configuración. 
Empeza o Martes 2 de Novembro ás 18 
h. e continuará en sesións semanais, 
Luns e Martes enrre as 18 e as 21 h. con 
clases teóricas e práticas Impartido por 
Manuel Dios, está orientado a docentes 
asi como a alumnado dos últimos cursos 
de Ciéncias da Educación. O custe da 
matrícula é de 5.000 pta. e pode efec-

ruarse nos locais do Seminário Rua Bas
quiños 33 1 2 B ou telefonicamente no 
981 561 956, por fax no mesmo número 
ou por correo electtónio: paz@sgep.org 

ÜBRAOOIROS DE GRA V AOO E 
FO TOO RAFIA 
O Centro Internacional da Estampa 
contemporánea de Betanzos (A Coru
ña), na rua do Castro 2, 15300, con 
telf. 981 770 011 e fax 981 774 285, 
informa que durante todo o ano im
pártense obradoiros libres e clases prá
ticas de Gravado calcográfico, Lito
grafia, Serigrafia e Fotografia. Os ta
lleres libres están dirixídos a persoas 
con suficiente coñecimento das técni
cas pudendo ser para traballos ponto
ais (materiais básicos incluidos) por 
600 pta/h. ou uso seguido ou periódi
co por 1.500 pta/ineiodia. As Clase 
Práticas realfzanse durante todo o ano 
con atención personalizada e incorpo
ración en calquer momento. Máis in
formación no local do centro ou nos 
telfs. apontados. 

Na sua primeira edición, están organi
zadas pola Sociedade para o Desenvolvi
mento Comarcal de Galiza e o Servizo 
Lingüístico do Salnés e desenrolaranse, 
o Venres 5 e Sábado 6 de Novembro, 
no Centro Comarcal do Salnés de 
Cambados. Participarán André Prece
do Ledo, Xesus Alonso Montero, Luís 
Rei, Francisco Fdez. del Riego, X.M. 
Millán Otero, Francisco Fdez. Rei e 
Xosé L. Méndez Ferrin, estando pro
gramada unha rota e un recital poéti
co polo ·grupo "Sete Naos". A asistén
cia é gratuita mais o número de prazas 
é limitado e atenderanse por rigoroso 
orde de inscripción. A data límite para 
incriberse é o 29 de Outubro. Máis in
formación no telf. 986 526 013, fax 
986 524 012, correo electrónico: ex
posalnes@xunta.es 

Sem~ário de Estudos Galegas que se 
celebrarán no Instituto Galego de In
formación de Santiago o Venres 22 e 
Sábado 23. Nelas tratarase sobre o Pa
norma da concentración parcelária na 
Galiza; Visión histórica; Os comezos 
en Galiza¡ A óptica dun Director de 
Zonas de concentración; Modelo a l
ternativo á concentración forestal clá
sica¡ Incidéncia sobre as explotacións 
deleite; Relación co Médio Ambiente 
e a Ordenación e Transform-ación do 
território; Desenvolvimento producti
vo das explotacións galegas e reforma 
das estruturas agrárias; Que pensan os 
responsábeis de UE respecto do futuro 
da actuación de concentración parce
lária; Visión da concentración por 
SLG, UU AA e Xóvenes Agriculturo
es¡ Modelo territorial¡ A concentra
ción en Europa, o caso bávaro. Máis 
información na Secretaria das Xoma
das: Instituto Galego de Información 
Sasn Marcos Santiago. Tlfs. 981 580 
233, 981 580 276, correo electrónico: 
secretaria@nseg.org • 

que estará no Centro Co
mercial "A Barca" até finais 
de mes. 

A VINGANZA 
DE VERÓNICA 
De Man Raya Matthew 
Barney. Exposición fotográ
fica contemporánea da Lam
bert Art Collection de Zurich. 
Até o 20 de Novembro no 
Pazo da Cultura. Case duas
centas cincuenta obras per-
tencentes a oitenta e catro 

ganiza diversos ciclos na sala 
de Cajamadrid . Así, no adi
cado á História do Cinema, 
o Mércores 27, ás 20,lJ e 
22,15 h; proxectarán Nubes 
pasa.xei.ras (1996), do direc
tor finés Aki Kaurismaki e 
que trata dun xove casal que 
compra un magnífico televi
sor, ela perde o traballo pero 
poden seguir a pagalo e co
mer pois el conserva o seu ... 
até que tamén fica no paro. 

mistas cunha grande varie- Redondeta 
dade de estilos e camiños no 
médio fotográfico. A idea do • EXPOSICIÓN$ 
"verum icon" ( imaxe autén-
tica) aponta cara a surpren- ~ UXIO CABALE1RO 
dente evolución da fotogra- Na Casa da Torre, e até 0 
fia no século xx. 31 de Decembro, ca lga. a 

GAGOS DE MENDOZA 
É o nome que leva a nova 
sala de arte de Caixaponteve
dra, 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 tí
tulo de "Pontevedra, cidade 
da vanguarda ( 1925 - 36)" 

•TEATRO 

ANATOMIA 
DUN HIPOCONDRÍACO 
No Teatro Principal, o Xoves 
21 e Venres 22, ás 20,30 h. 
por Áncora Produccións. 

•MÚSICA 

}ORGEREYES 
Música étnica electrónica 
mexicana no Pazo da Cultu
ra o Xoves 21ás21 h. 

KEPA JUNQUERA 
O folc basco de Kepa estará 
no Pazo da Cultura o Mérco
res 27 ás 21 h. 1.000 pta. 

•CINEMA 

HISTÓRICOS 

sua pintura Uxio Cabaleiro. 

• CONFERÉNCIAS 

MARGARITA LEDO 
Dá unha charla no Auditó
rio "José Figueroa", o Venres 
22 ás 20 h; dentro do ciclo, 
organizado polo BNG, sobre 
os Meios de Comunicación. 

Riheira 
•TEATRO 

UN HOME QUE SE 
PARECIA A MACBETH 
No Auditório Municipal o 
Venres 22 ás 20,30 h . por 
Uvegá Teatro. 

Sanxenxo 
• EXPOSICIÓNS 

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

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

DE CELULOIDE X.M. TOMÉ 
O Cine Clube Pontevedra or- Até o 4 de Novembro, na 

A CONCENTRACIÓN 
PARCELARIA 
IX Xomadas de Ciéncias Agrárias do 

galeria José Lorenzo, mostra 
as suas pinturas. 

RENATA ÜTERO 
Mostra unha instalación 
na sala NASA. 

MIGUEL MOSQUERA 
"Jazz Fussion"denomina o 
artista ourensán a mostra 
de case trinta collages e en
samblaxes do máis recente 
da sua produción, nunha 
homenaxe a todo o que es
ta música ten de encentro 
forruíto, e que podemos 
ollar na galeria Trinta até o 
15 de Novembro. 

M. CHAMOSO LAMAS 
Até o 5 de Novemb~o, no 

. Museu Arqueolóxico, pode
mos ollar a mostra adicada á 
obra de Chamoso Lamas a 
través de libros e fotografias. 

RECONTOS 
O CGAC, a través do seu 
Servizo Pedagóxico, mostra 
"Recomas", traballos e dise
ños deste grupo durante o 
último ano para achegar á 
sociedade ao ámbito criati
vo. Audiovisuais, diapora
mas, publicacións e traba
llos realizados polos profeso
res e estudantes do país in
tegrados nesta experiéncia. 

ARTE GALEGA 
A Confederación de Empre
sários de Galiza fáille unha 
homenaxe á arte galega, 
co gallo das "Xornadas 
Empresa galega e Cultu
ra", no Salón de Actos da 
sua sede (Rua do Vilar 
54). Case unha vintena de 
artistas contemporáneos 
desde X. Quessada, Ale
xandro, X.L. de Dios até 
Ramón Conde, Buciños, 
X. Cid ou Acisclo. Até o 
24 deste mes. 

MARIA CARRERA 
Colga as suas pinturas nas 
paredes da galeria Citania 
até o 29 de Outubro. 

TREMA TERRA. ARTE 
RITUAL AFROCUBANA 
Os rituais das principais reli
xións: Vodu, Espiritismo, 
Santeria, Regla, Conga e 
Sociedade Secreta Abakuá 
na igrexa de San Domingos 
de Bonaval. Os grupos cu
banos Ma1a:iJuz e La Jungla 
representan os rituais tal e 
como se realizan na illa cari
beña (Venres 22 e Mércores 
27, ás 20 e 22 h.). Organiza
do pala Fundación GraneU. 

CGAC 
Até o 8 de Decembro pode
remos ver, no Centro Gale
go de Arte Contemporá
nea, as 35 obras do xa desa
parecido Rafael Baix.eras, 
que pertenceu ao grupo 
"Seis e catro" e, máis tarde, 
ao movimento "Atlántica'', 
realizadas entre 1970 e 
1988. Tamén neste cenrro 
temas as pinturas de Ro
bert Mangold até o 12 de 
Decembro. Por outra ban
da, e até o 31 de Outubro, 
permanecerá exposta a obra 
da australiana Tracey Mof
fatt neste mesmo lugar. 

ARTE AFRICANA. 
A TERCEIRA DIMENSIÓN 
No Pazo de Bendaña, sede 
da Fundación GraneU, expo
sición artellada con máis de 
un cento de pezas proc~den
tes de nove países da A.frica 
Subsahariana. A colección é 
propriedade de Joaquín Ye
bra e cédea ao museu duran
te tres meses para a sua exi
bición. Ademais, neste mes
mo centro, podernos con
templar a colección Xogo de 
Suxeréncias, <JraneU e Ar
quitectura e tamén Os U
bros de Artista, con pezas 
de máis de setenta autores. 

CAMIÑANTES 
Encontro coa história artísti
ca máis recente a través da 
obra de X. Quessada, Luís 
Seoane, E. F. Granell, Ma
ria Blanchard, F. lturrino, 
António Suárez, Juan Us
lé, Ramiro Tapia ou Este
ban Vicente en pintura, 
Leiro e Asorei canto a es
cultura, Xurxo S. Lobato en 
fotografía e Moro, Paloma 
Navare ou ~ Xosé Díaz en 
instalacións e montaxes. No 
Auditório de Galiza até o 
vindeiro Xoves 28. 

PEREGRINACIÓNS 
XUDEAS 
Formada coas imaxes dos 
fotógrafos israelis Micha 
Bar-Am, Alex Levac, Kobi 
Klamanovitch, Scholomo 
Taitz e Jonathan Torgov
nik recorre os catro polos 
de atracción xudea: as tum
bas dos zaddikim (homes 
santos) de Galilea, o Hillu-

la del Baba Sali de Netivot, 
o Norte de África e a tum
ba do rabino Nahmán en 
Tratslav (Ucraina) . Até o 
28 de Outubro no Mu.seu 
das Peregrinacións. 

CAMIÑODE 
SANTIAGO VIRTUAL 
Unha nova forma de via
xar polo Camiño e polo 
tempo sen ter que moverse 
de San Martiño Pinário. 
Até o 31 de Decembro. 

v·ver mellor 

Ciclo de conferéncias organizado pala 
Fundación Caixa Galicia, referidas a adoles
céncia; a necesidade de desenrolo da per
soa nesta etapa; a construción da autoesti
ma; o estrés e forma de controlalo; anore
xia e bulímia; e parkison. O Xoves 21, en 
ÜURENSE, ''Factores determinantes na 
génese dos trastornos da alimentación"; o 
Luns 25, en BETANWS, na Clube de Xubi
lados, "O estrés da muller"; este mismo 
tema será o exposto na CoRUÑA o Mérco
res 27. Todas elas ás 20 h. nas Salas da 
Fundación salvo indicación contrária . • 

SANTIAGO 
Asi se titula a mostra que 
podemos contemplar, até o 
31 de Decembro, no Pazo 
de Xelmírez, Colixio Fonse
ca e San Paio de Antealtares. 

MUSEU 
DO Povo GALEGO 
Ademais dos fundos hab i
tuais do centro, tamén pode
mos ollar a mosrra adicada a 
Santiago e os camiños de 
Santiago e a de esculturas de 
X. Francisco López Noia 
Francés titulada Fauna. 

•MÚSICA 

FESTA DO ÜUTONO 
Da Cidade Vella, o Xoves 
21 a partir das 23 h. na Pra
za de Cervantes con distin
tas actuacións musicais. 

SHOW SINCEIRO 
A Sala de. Serviros Especiais 
NASA acelle, 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. 

lAVIER RUIBAL & 
'TITO ALCEDO 
Ruibal (Puerto de Sta. Ma
ria, Cádiz), cantante, guita
rrista e compositor, cria un
ha música persoal onde se 
rinde homenaxe á tradición 
popular sen renunciar ás 
aportacións do seu tempo. 
Acompañado de Alcedo na 
guitarra, estarán o Xoves 21 
no Dado Dadá., ás 23 h. 
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JOAQUÍN SABINA 
Estará no Pavil16n Multiusos 
de Sar, o Xoves 21 ás 22 h; 
para apresentar o seu novo 
disco "Diecinueve días y 
quinientas noches". 

REAL FlLHARMONIA 
DE ÜALIZA 
O Xoves 21 ás 21 h. no Au-
ditório baixo a dirección de 
Maximino Zumalave e con 
Gyorgy Sebok no piano 
con obra de Balboa, Mozart, 
Haydn e Beethoven. 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALIZA 
O Sábado 23 ás 21 h. no Au-
ditório con Víctor Pablo na 
dirección, Frank Peter Zim-
mermann no violin, e Anto-
nio Meneses no violoncelo. 
C.Oncerto para violin, violon-
celo e orquestta en la menor 
de Brahms e Sinfonía n2 3 en 
re menor de Bruckner. 

•TEATRO 

SCHNEIDER 
Pota compañia tinerfeña 
Delirium Teatro o Xoves 21 
e Venres 22 ás 22 h. e o Sá-
bado 23 ás 23 h. na Nasa. 
Schneider é o segundo mon& 
logo dun tríptico de Sergi 
Belbel titulado "Elsa Sch-
neider", que narra o proceso 
de autodestrución das prota-
gonistas. Delirium escolleu 
para a montaxe a segunda 
parte, que conta a vida da 
actriz Romy Schneider. 

AsTEROIDE B612 
Programa da NASA e do 
grupo Berrobambán que tta-
ta de achegar o teatro ás 
crianzas de entre 4 e 12 
anos xunto coas famílias. 
Divido en tres partes, na 
primeira Satélite Saturno ser-
ve para poñer en cena unha 
obra teatral; Choiva de estre-
las é un espectáculo de ani-
mación e participación; e os 
CoTICertos serven para en-
contrarse con distintas far-
macións musicais con re-
pertórios a pé feíto para a 
ocasión. O Domingo 24 fan 
a festa de presentación, con 
entrada libre, ás 17 ,30 h. 

EL FLORIOO PENSLL 
Por Tanttaka Teatro, o 
Venres 22 e Sábado 23 no 
Teatro Principal ás 23 h. 

"' I 
1 ¡ 

MüRTE ACCIDENTAL 
DUN ANARQUISTA 1 
Por Teatro do Morcegq, o 
Martes 26 e Mércores 21 ás 

. 23 h. no Teatro Principal. 

Sárria 
• EXPOSICIÓNS 

TAUROMAQUIA E 
PROVERBIOS 
De Goya, estarán, até o 3 

de Novembro, na igrexa do 
Salvador. 

Tu.i · 
• EXPOSICIÓNS 

ANTÓNIO ABAD 
Mostra as suas pinturas na 
galería Trisque! e Medúlio 
até finais de mes. 

Vi.go 
• EXPOSICIÓNS 

MODERNÍSMO 
CATALÁN 
Máis de 20 artistas desde 
Rusinyol, pasando por A. 
Gaudi, até Mas i Fondevi~ 
lla, móstránnos a sua vi
sión do modernismo a 
meio de óleos, desefios, 
acuarelas, estucos policro
mados e alfaias. Na Sala de 
Exposicións do Centro Cul
tural Caixavigo até o 14 de 
Novembro. 

MONTSE AMIGO, 
Emília Guimeráns e Helena 
Lapeña mosttan as suas cria
cións, pintura, cerámica e fo
tografia, na galería Abel Lepi
na até o 13 de Novembro. 

XACOBEO 
Exposición bibliográfica, 
iconográfica e documenta~ 
con exemplares dos séculos 
XVI a XVIII ou máis recentes 
do XIX. Aberta até o 1 7 de 
Decembro, na Biblioteca Pen
zol, serve de apoio ao encon
tro "As pegadas da cultura 
europea nos camiños de 
Santiago" que se celebran do 
18 ao 22 desee mes. 

EDMUNOO PAZ 
Pinturas para Andrea titula 
Edmundo a exposición que 
se atopa, até o 28 desee mes, 
na Nova Sala de Exposidóns 
de Caixa Vigo e Ourense. 

CARI-OS FERRA TER 
Primeira mostra desta tem
pada do Coléxio de Arqui
tectos adicada a unha das 
principais figuras da arqui
tectura española da actua
lidade. Até o 11 de No
vembro poderemos con
templar os planos, maque
tas e fotografias dos pro
xectos asi como 2 áudio-vi
suais sobre a arquitectura 
deste barcelonés. 

AXA 
É a Asociación Xuvenil do 
Audiovisual, que presenta 
iste Xoves 21, ás 20 h., un
ha mostra de curtametraxes 
e mostra-colóquio de foto
grafia submarina na Sala de 
Canferéncias do Centro Cul
tural García Barbón. Até o 
1 de Novembro, tamén po
demos contemplar, na sala 
dos Peiraos, a mostra de 
traballos presentados ao lI 
Concurso fotográfico AXA. 

MERA MONTECELOS 
Colga os seus cadros no 
Choco Bar (Alfonso XIII 6). 

XOSÉ MOLARES 
Ocupa coas suas esculturas 
en terracota policromada a 
Sala de Arte de Caixa Vigo e 
Ourense até o 28 de Outubro. 

. XosÉ L. SANT ALLA: 
"Un mundo feliz" noméase ' 
o ensaio fo~ográfico deste · 
artista que podemos ver na 
ga~eria Ad Hoc até o 10 de 
Novembro. : 

TUTANKHAMON, 
IMAXES DUN TESOURO 
BAIXO O DESERTO 
Producida polo Museu Egip
ci de Barcelona e a Funda
ción Arqueol6xica Colas, coa 
colaboración da 'Universida
de de Oxfard, Griffith Institu~ 
te, Ashmolean Museun de 

Anú.ncios de balde 
•Vendo impresora matricial Epson 
LQ-200 por 10.000 pta a negociar. 
Manolo, telf. 616 354 911 

• Paso traballos a ordenador (gráfi
cos, teses, etc.), rápido e económico 
para a zona de Vigo. Telf. 986 202 853 

• O Domingo 19 de Dezembro cele
bra-se a 111 marcha nacional pola li
berdade das presas e presos inde
pendentistas. Venhem de ser reagru
pados, nove na actualidade, no cárce
re de Paradeta (Teixeiro). A jeito de re
cibimento e com o objectivo de aumen
tar a presom social para dar passos 
cara a sua liberdade, pom-se andar 
esta marcha. Animamos-vos a colabo
rar na sua organizal})m, diful}dir a con
vocatória e participar nela. E hora de 
saca-los tora. Convocan Comités Anti
Represssivos da Galiza e Juntas Ga
legas pala Amnistía. Fretarán-se auto
carros desde as principaís comarcas. 

•A Federación de AA de VV. de Vigo 
apoia a Plataforma de Solidariedade 
con Timor para axudar á reconstru
cíón. Aquelas persoas que queiran 
contribuir poden facer o seu ingreso 
na conta 20800000790040266831. 

• Clases particulares por diplomada 
en Maxistério. Horário flexíbel , zona 
de Vigo. Telf 986 200 058 

• Xevale vende bonos ecolóxicos pa
ra a repovoacíon forestal. Planta a 
tua árbore mercando un "Bono-ár
bore". Garantimos a plantación de 
duas árbores autóctonas. Envia 500 
pta. (xiro , selos ... ) ao Apdo. 35 de 
Chantada ou fai o ingreso na conta 
115-2 de Caixavígo en Chantada indi
cando nome e enderezo. Todas as 
persoas recibirán un certificado. 

• Buscamos, para alugar, Únha ca
sa grande cun anaco de terreo en Vi
go. Telf. 986 470 203, preguntar por 
Begoña. 

• Se desexas ten información so
bre a transexualldade pode escre
ber ao correo electrónico : transga
leg@alehop.com 

• Rías Baíxas. Vendo chalet de 2 
andares, máis garaxe e · 2.590 m2 
de terreo e unha casa valla. Ideal pa
ra construir unha residéncia para a 
terceira idade. Telf 923 267 657. 

• Esquerda Nacionalista-Mocidade pon 
á venda os textos da rv Asemblea Na
cional baixo o título de "Galiza a nosa 
páiria A esquerda, a nosa identidade". 
Envíanos 300 pta. en selos ao apdo. 
384, 15780 de Santiago e recibiralos 
xunto cun autocolante co texto: Militares 
para que? Abolidón do exército. · 

• Precísase secretária con coñeci
mentos de informática a nivel usuário 
e galega. llf. 656 911 187. 

•Véndese terreo en Ferrol, perto 
do mar e a carón da rua, xunto á resi- · 
déncia, 84 áreas (16 ferrados). Boa 
para negócio ou casal. Prezo a con
vir. Telf. 982 594 318. 

• Equipa de futbol sala, integrado 
por seguidores da Pátria Galega, 
precisa axuda económica, social e 
humanitária para poder entrenar, 
xogar maratóns e os campionatos de 
inverno e verán. Manden a sua axuda 
económica (xiros postaís) ou material 
ao Apdo. 1.262, 32080 de Ourense. 
Benzón. Pioneiros futbol sala. 

• Véndese Renault 5, matrícula PO
T por 200.000 pta. Telf. 986 250 922. 

• A venda, nas principais livrárias de 
Vigo, o lívro intitulado "Recuperando 
a nossa história 11" realizado por o 
colectivo feminista Mulheres Naciona
listas Galegas ao pre(}) de 700 pta. A 
biografia de urna dúzia de mulheres 
destacáveis da históría da Galiza e 
resgatadas da escassa valora<;áo da 
mentalidade androcéntrica que im
pregna a história oficial maioritarimen
te conhecida. MNG (Vigo), Romil 80, 
entrecháo. Telf. 986 281 781. 

•Unce a venda dunha casa de~ 
ria, amoblada, en Ballar (OJrense), con 
horta de 2.000 m2. Razón nos telf. 988 
466 827, 988 409 211 e 988 302 404. 

• Alugase piso en Marin, céntrico, to-
• A Asociación Cultural e Viciñal talmente novo, todo exterior. Telf 986 
ªEmílío Crespo• de Návia (Vigo), 703146acalquerhora. 
oferécelle a todas as ~rsoas, xo- .. 
véns artistas, de Vigo e bisbarra a • ~ moto Vespa C-BF. 50.000 
oportunidade de expor as suas pta.~ . 981857257. 
obras na sede da asociación. Telf. 
986 241 534, de Luns a Venres de ~ Estou na procura de páxinas 
17 a 20 h. / web independentistas (galegas, ca-

talanas, bascas ... ). Quen saiba o en
derezo dalgunha agradeceríalle que 
escrebira a profundo_kaós@mix
mail.com. 

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

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

• Oferécense señoras para servizo 
no fogar. Garantida seriedade, respon
sabilídade e capacidade. A meia xoma
da, por horas ou de mañá Tamén lim
peza de oficinas. Na cómarca de Ferrol
T erra. Telf. 981 347 060 e 619 488 761. 

• Autoprodución, transformación e 
venda de: vinhos e aguardentes medi
cinhais. Azeites e cremas para massa
gens. Cosmética terapéutica e natural. 
Refrescos, zumes, vinhos, espumosos e · 
licores naturais. Apdo. 821, 15789 Com
postela. Telf. 670 902 176 981 572.163. 
Correo electrónico: heliofilas@jet.es. We
ep: http//menbers.es.tripod.de/heliofilas 

• Grande oferta de discos e case
tes, anos 70 e 80. Prezos interesantes. 
Chamar ao sr. BañQs. 986 413 496. 

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

• Esquerda Nacionalista - Mocidade 
pon á venda insígnias en forma de 
Estrela Vennella na que se atopa in
serida unha folla de carballo. Podes fa
certe con unha mandando 300 pta. en 
selos ao apdo. 384 - 15.780 de Santia
go. Tamén vendem0s camisolas coa 
carictura de Fraga dicindo "Cuando 
me vaya me llorareis". e por baíxo o 
pavo que resposta "Siii, melloraremos" 
(tallas M e XL); ingresa 1 .200 pta. na 
conta 2091 0300 4·1 3040130397 de 
Caixa Galicia e envíanos fotocópia do 
resgardo, nome enderezo e talla ao 
apdo. indicado para as insignias. 

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

• Na Corulia, alúgase baixo na Av
da. de Arteixo. Até 400 m2• Facilida
des. As persoas interesadas poden 
chamar ao telf. 981 235 298. • 

Oxford e Metropolitan de 
New York, a mostra está 
orientada especialmente ao 
público familiar e escolar. 
Na Sala Temática de Caixa 
Vigo e Ourense até o 1 de 
Novembro. 

•CINEMA "Kammermusik 2" e "Les 
Quacre temperaments", xun
to coa "Dov'e la luna" do seu 
director-coreográfo Jean-Ch
ristophe Maillot. O Mérco
res 27 ás 20,30 no Teatro do 
Centro Cultural Caixavigo. 

Redonda con Manuel Nú
ñez Rguez, Gustavo A. 
Garrido, Vicente Almazán 
e ~ Gra~ de Souza Be~ 
Gil, moderados por Alf-on• 
so Zulueta de Haz. Na Ca
sa Galega da Cultura. 

TÁPIES 
Unha colección de litogra
fias e augafortes de Antoni 
Tápies encónttase na Sala 
de Exposicións 'da Funda
ción Caixagalieia, onde po
deremos contemplalas até 
o 31 de Outubro. 

Xúuo YtLLARINO 
"O éxodo kosovar" titula 
Villarino as suas fotografias 
expostas na sala Expovoz. 

CASA DAS ARTES 
A mem6ria revelada, leva por 
título a mostra fotográfica 
do Arquivo Pacheco que 
podema; contemplar na Ca
sa das Artes. Ademais, neste 
mesmo lugar, tamén se en- . 

-contran a coleccións Luís , 
Torras e a Laxei.fo. 

CINE CLUBE LUMIERE 
Proxecta o Luns 25 ás 
20,30 h. no Auditório do 
Concello a fita Mignight 
(Meianoite, USA 1939), 
de Mitchell Leisen. Unha 
aventureira chega a París 
cun traxe dourado e uns pa
tacos por todo capital pero 
con ánsia de enriquecer de 
calquer xeito. Acepta o 
convite dunha viaxe en ta
xi nunha chuviosa· noite. . _/ 

•MÚSICA 

ANDRÉS CAi.AMARO 
En xira "Honestidad brutal" 
estará o Venres 22 na Sala 
Óxido ás 22,30 .h. con en
trada por 2.000 pta. adian
tada nos lugares de costume 
e 2.300 na billeteira. 

LES BALLETS 
DE MONTE,CARI-0 
Interpretará un programa 
formado por duas coreogra
fias de George Balanchine 

ÜRQUESrRA · 
SINFÓNICA DE ÜALIZA 
Dirixida por V' t'or Pablo e 

·con Frank eter Zimmer-
~n violin e Antonio 

eneses no violoncelo o 
Xoves 21 ás 20,30 h. no 
Centro Cultural Caixavigo . 

•TEATRO 

QUIPROQUO 
Por Ollomoltranvia, dirixi
da por Evaristo Calvo, o . 
Venres 22 e Sábado 23 no 
Centro Cultural Caixavigo 
ás 20,30 e 22,30 h. respeiti
vamente. Un repaso ás pre
guntas máis transcendentes 
através do xénero máis di
vertido: o clown. 

• CONFERÉNCIAS 

PF.GAOAS DE EUROPA NO 
Q\MIÑO DE SANTIAGO 
Ciclo que xa come;.mu o 
Luns 18 pero ainda ternos a 
oportu11idade de asistir, o 
'Xoves n ás 20 h. á charla 
de Manuel Núfiez Rodrí~ 
-guez sobre "O conceito do 
desprezo ao corpo no con
text.o da peregrinación;'; o 
Verires 22 ás 19 h, Vicente 
Almazáq disertará sobre 
"A influéncia do Camiño 
de Santiago en Europa. A 
tradición oral e os textos 
históricos"; e iste mesmo 
dia pero ás 22,45 h, Mesa 

- III XORNADAS 
DE SAÚDE NATURAL 
Continuan, o Marter; 26, 
coa conferéncia de Henri, 
que Banet sobre Agricul· 
tura biolóxica, medicina 
da terra; o Mércores 2 7, 
Medicina holística por 
Juan J. Núñez e presenta
ción da revista Curarse en 
salud; e o Xoves 28 Juan J. 
Núñez repite para falar so
bre a Medicina da alma. 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

A PALABRA PINTADA 
Ou "Contracontos" é unha 
curiosa mostta na que par
ticipan 25 artistas da paletá 
e outros tantos da pluma e 
que est~ na galeri:a Arcana : 
(rua de: Sta. Lucia), até ff- · 
nais de mes. . 

Madrid. 
• EXPOSICIÓNS 

B.B. BRODARD & 
, M.X. CARBALLO 

A Casa de Galiza acolle, 
até o Venres 29., as exposi
cións de pintura da astu
riana afincada en Santia
go, Begoña Blanco Bro
dard e da lucense Mª Xe
sus Carballo. t 
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Para a 
inclusión 
de informa· 
ción nestas 
páxinas 
do Lecer 
pregámos· 
vos nolas 
fagodes 
chegar 
an tes dos 
luns. 
Pódese 
facer 
a través 
do correa, 
Aptdo. 
1.371 , 
36200 
Vigo; por 
Telf., 986 
222 405, 
por Fax 
986 223 
101ou co
rreo elec
trónico 
ontpcg@orr 
okis.es 

· Utografias e 
augaforte5 
deAntoni , 

. Tapes na . 
· fundación 
Caixaga#icia 
de VIGO. 
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Dias de 
YVl'Ón, de 

Manuel 
Va lcárcel, 

primeiro 
prémio do 

Cerfame 
Galegode 
Fotografía· 
Xuventude 

99. 
M ar de 

petróleo, 
pertencente 

aove 
Certamede 

Médio 
Ambiente. 
Á direita, 

un ha . 
instantánea 

de Pablo 
Gam:ález, 

· do Certame 
do lnjuve 98. -
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Programan 45 exposicións, seis cursos--e inumerábeis_actos paralelos no Outono Fotográfico 

Cae a.folla e chega a fotografia 
-e> x.c. 

· Cos anos o Outono Fotográfi
co asentouse como unha cita 
obrigada de todos os amado
res da fotografia. lncrementou 

/!'¡ ~ +- a oferta e foina extendendo 
· xeograficamente polo país, 

desde o núcleo inicial de Ou-
:~'!' <' - .- rense. Concebida como un ca

tálogo aberto á. participación, . 
no Outono expóñense-~bras 
consagradas, colectivas de 
prestíxio, autores noveles e 
fotografia histórica, nun todo 
que ten centro na pioneira Ca
sa de Xuventude de Ourense. 

O mes de Novembro é o elexi
do cada ano para ~brfr as expo
sicións que ocupan espacios 
públicos e privados. De feito a 

~ - primei-ra exposición, Deriva de 
Eduardo Ochoa abrirá o 29 de 
Outubro na Libraría Eixo de Ou-

rense, para continuarse con até 
45 diferentes r:nostras simultá
neas por Ourense, Celal'")ova, 
Verin, Monforte, Chantada, Lu-
go e Santiago de Compostela 
entre outras localidades. 

No terreo da fotografia histórica 
·en Celanova .amosaranse obras 
de Xosé Vázquez O Rizo, uh fo~ 
tógré)fo popular nos anos 50 e 60 . 
que percorreu feiras e festas; no · 
Museu Municipal de. Ourense ha- · 
berá unha ampla mostra da obra 
de Alfonso, un dos primeiros fo.: 
toxornalístas españois, cunha 
obra que abranxe todo o século 
xx. Finalmente na Aula de Cultu- -
ra de CaixaVigó e Ourense; e no 
Castelo de Macada pendurarase 
a obra do histórico galega Sch- _ 
midt de las Heras, da escala pic
torialista, dentro dos proxeCtós · 
de recuperación fotográfica pro
movidos polo CGAI. Tamén nas 

colectivas poderase ver unha co
lec~ión de fotos recopiladas por 
Alfredo Valin sobre a República 

. en-Ch~nt~da (19~1-1936}. 

Domestic de Miguel Oriola (Libra
ria Eixo-Ourense); Viaxeíros de 
Xosé Luís Abalo (Casa da Xu
ventude-Ourense); Non líeu de 
Sandrine Expilly (Liceu de Ou-

As outras exposicións individuais rense); Rapaces e rapazas de 
son de material ·cóntemporáneo: Monica Castuera (Carballiño); Un 
Encontros de Mark Ritchie (Stu- segundo en movemento de Xoan 
·dio34-:0urerise); Nícarágua, es- Vilariño e Momentos de Manuel 

·. peranza dun povo,· _de· Carme Vi~ Fernández Caamaño (Casa da 
da! (Casa pe X1,Jveotude.,Com- Xuventude-Santiago), Retratos 
postela)¡ Maxia-no Cárr:eira de de Eduardo Núñez (Museu Muni-
~imón _Balví~ (O ~arco de Valde- Cipal de Ourense) e O Verin fíni-
·orras); Víño con Esmero de S.anti secular de Plácido L. Rodríguez 
. Amfl (C~lanova); Ribefra .Sacra (Casa do Escudo de Verin). 
. de Xosé ·Ma.tiue). Otero (Ribadá- . · 
-via); reportaxes: de Rick Davila A maiores destas obras indivi
. (Caixa.'Galicia. Ou~er:ise); El im- . · duais amosaranse una chea de 
perib de los sentidos de Feman- c:;olectivas, desde o Fotopress 
_do Flor~·s (O Baree); Os·cáns·de 99, aos galardóns do concurso 
nínguén:de Miguel Gómez Muñiz - Xuventude 99, Galicia en Foco, 
(Qhantada);· S~dl..{peiól)s instanta- Foto trabal/o 1999, O víño '-e o 
neas de ·Nando Mái.Jri.z (Chanta- Camiño de Santiago, ou Vi-
da); Adentro afuera de Guillermo sións Verinenses Blanco e Ne-
Sotelo (Expo-Lemos, Moríforte) ; gro entre outras. + 

Atrapados 
na rede 
X OSÉ RAMÓN P OUSA 

N a década dos setenta non 
era doado predecir unha 
rede inundial de comu

nicación interpersoal como In
ternet porque implicaba, en tre 
outras causas, superar a división 
do mundo en bloques e achegar 
a· dous bandos en confli to. O 
proxecto formaba parte da uto
p ia duns poucos ilum inados . 
Tres escritores e poetas atrevé
ronse a pensalo como unha posi
bilidade real. 

Timothy Leary foi proscrito du
rante os anos 70 por decir que no 
futuro as persoas estarian comuni
cadas entre sí por medio dos seus 
"procesadores de textos". Cecais 
este non foi o único motivo, a psi
codelia e a computación eran as 
paixóns de Leary. Entre os seus 
pensamentos estaban difundir o 
uso de plantas, substáncias qufmi
cas e da tecnoloxía coas que o ho
me atoparia o benestar e a gran
deza. Este poeta, promotor do 
LSD, fo¡ o primeiro en imaxinar 
Internet como "o sistema nervoso 
electrónico" do mundo. 

No mesma época, inspirado nas 
claves espiriruais da tecnoloxía, 
Allen Grinsberg imaxinou unha 
rede virtual que unira o mundo 
por riba de divisións políticas e 
económicas. A ilusión de Grins
berg foi que as computadoras lo
graran ser un lugar de encontro 
e para iso era necesario utilizar 
Unha fórmula sinxela: aplicar un 
pouco de comprensión á mente 
e os corazóns das persoas. 

O terceiro e menos optimista 
destes iluminados, William Bo
rroughs, postulou a existencia 
dunha rede de computadores ca
paz de frenar a guerra ideolóxica 
no mundo e fomentar o progreso 
da humanidade. Con grande rea
lismo Borroughs aventurou o pe
rigo de que as persoas quedaran 
atrapadas na devandita rede, ten~ 
do através dela relacións comer
ciais e intrapersoais. Porque fora 
da rede non existiría a onde ir. 

O mundo dentro dunha pantalla 
de computadora é hoxe unha rea
lidade para beneficio e goce de 
Bill Gates, unha especie de home 
araña que se come o mundo, ou 
de T ed T urner que no lo con ta po
la CNN. Todos, incluido Armand 
Mattelart que esta semana andou 
por Galiza a levantar a súa voz crí
tica contra a globalizaci6n, empe
zamos a sentir a témeda sensación 
de estar atrapados na rede.+ 

V oLVER AO REGO 

V eñen de cond~ar a uns 
mozos por pmtar en 
C ompostela contra a 

OTAN "porque esta é unha or
ganización democrática" , seica 
di o xuiz. H ai uns anos outro 

· mozo foi enxuizado en Vigo por 
pintar "Clinton asasino". Agora 
que se fan concursos cliso que 
chaman grafiti.s, mesmo con pa
trocínios institucionais, a pinta
da política volve ás catacumbas 
do ilegal. Só valerán do estilo 
daquela de Ourense !1º ano 82 
duns chocalleiros Acratas ( r ) 
que dician -en español, por su
pos to-, "Marga, escoita; que 
n on votes, que di mamá que 
volvas, que te perdoa". De aí 
para o norte, subversióñ. • 


