
Mudan os informes ambientais 
sobre o Plano Eólico 

~~~~~~-4~~~~~~-

Pontevedra homenaxea aos fusilados do 12 
de Outubro e Lugo cámbia o nome de ruas 
~~~~~~-s~~-----

Manuel Rial, 
alcalde de Nigrán, 

disposto 
a governar 

con decretos 
---9---

A. Angueira e Bieito lgrexas 
prémios Xerais e Merlín 

~~~~~~25~,.~~~~~-

Homaxe a Suso Vaamonde, 
unha voz ceibe 

-~~~~~17~------
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A Comisión Europea denúncia retrasos e arbitrariedades no programa lnterreg llC 

O Arco Atlántico desaparece baixo a dirección de Fraga 

Bieito Iglesias 
O MELLOR FRANCÉS DE BARCELONA 

Un retrato enérxico e 
irónico da Galicia 
contemporánea, realizado 
.coas armas da imaxinación. 

Bic:itO JglcsiaS 

o MEUDR FRANCÉS 
DE BARCELONA 

~ 
\ ¡ 

.. __ t_é'~t" 

A festa dos ricos en Berlin 
O paro no Leste da Alemánia dobla ao do Oeste (19,5% e 9% res-
peitivamente), os salários orientais tamén son un 70% menores, pri, 
vatizaron as empresas estatais, desmanteláronas pero os capitalistas 
non investii:on neutras novas, a maioria dos altos cárregos, mesmo os 
deputados rexionais da antíga RDA, proceden da RFA. .. Celebran a 
festa jolgarrio dos dez anos da caída do Valo de Berlin. Desepareceu o 
impedimento físico, pero agora están separados por outro máis difícil 
de brincar: o económico, que marca as desigualdades sociais. Nin, 
guén seme!la acordarse que a particición de Berlín foi un acorde dos 
aliados despois da II Guerra Mundial. N inguén se acorda do povo ale, 
mán. Ao mesmo tempo que aclaman a George Bush e Mijail Goba~ · 
chov como os grandes herois, condean á cadea aos antigos dirixentes 
da RDA, entre eles a Egon Krenz, o presidente que substituíu a 
Erich Honecker en Outubro de 1989. A acusación: o uso da violén, 
cia, "con consecuéncias mortais", para impedir a entrada na RFA. 

, Non houbo integración nen cumpriron os acordos. O capitalismo 
entrou a saco. Croácia, Sérbia, Albánia, Chéquia, Rúsia, Cheché, 
nia ... Non parará até moderse o rabo no Pacífico.+ 

l ; -

MorreAntón 
Fráguas, cronista 
oficial de Galiza 

(Páxs. 30 e 31) 

O BNG expedienta 
a sete militantes 

de Marin 
(Páx. 8) · 

O Exército asínalle 
a entrada a menores 
sen o consentimento 

paterno 
(Páx. 16) 

,. 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 11 DE' NOVEMBRO DE 1'999 

O Presidente da Xunta aplicou ao laboratóri.o de cooperación inter-fronteiriza o 
critério de café para todos das autonomias 

Fraga e Aznar meteron no Ateo Atlántico a 
Castilla-A Mancha, Madrid e 4 Rioxa 

-0-G. LUCA 

O Arco Atlántico, unha das comisións da Conferéncia de Rexións Periféricas Marítimas 
de Europa (CRPM), incluiu no seu programa lnterreg llC a todo o Estado agás Valéncia, 
.catatunya, Aragón e Múrcia. Esta decisión de Aznar e Fraga, provocou unha crise interna 
que se resolve coa sua disolución. Fraga preside o Arco Atlántico desde o 98 até o 2000. 

acera hai dez anos coma unha 
alianza da beiramar, no arco que 
vai de Irlanda ao Algarve, coa in
clusión de Escoza, Gales, Ingla
terra, A Cornualla, Bretaña e e . 
toda a ribeira da 

das comunitárias, non incluidas 
dentro do marco de apoio. Ain
da non se publicou nengunha 
convocatória para o estudo do 
incremento potencial do tránsito 

· marítimo no es
pazo do Arco, 
nen do comércio 
marítimo interre-

Badia de Bizcaia. 
O seu fin era a 
compensación da 
marxe oeste do 
continente que se 
alonxaba da 
banana de ouro 
da Hansa. Na 
prática, cada Es
tado interpretou o 
conceito de peri
féria atlántica co
mo lle parece u. 
Por exemplo, 
Fraga e o gover
no do PP forza
ran a inclusión de 
Madrid· e Castel a 
A Mancha e a se
guir o governo de 

· Paris meteu Li
moges, o_ Loira e 
a rexión de Paris. 

Non entanto, o 
presidente da 
Xunta, que pro
movera traballo
sa mente a sua 

fraga e 
o Governo 
central forzaran a 
inclusión de 
Madrid e 
Castela-A 
Mancha no Arco 
Atlántico e a 
seguir o governo 
de Paris meteu 
Limoges, 
o Loira e a rexión 
de Paris. 

xional ou a espe
cialización dos 
portos, priorida
des declaradas 
do lnterreg llC. 

A Comisión Eu
ropea (CE) publi
cou o pasado 13 
de Out u bro as 
orientacións pa
ra a inciativa ln
terreg 111, a apli
car desde O 
2000 ao 2006, e 
non fai mención 
do Arco 
Atlántico. A co
misión da Confe
rén ci a de Re-
xións Periféricas 
Marítimas de Eu
ropa (CRPM), 
que preside Fra
ga, apresenta, a 
xuício da CE uns 

candidatura á presidéncia do 
Arco Atlántico en Xuño do 98, 
cos votos da direita parlamen
tar 9e Bruxelas, mantiña un dis
curso de comple-

resultados pobres e os dous 
anos de retraso de elaboración 
do programa a penas deixaron 
uns meses para aplicar os cré-

mentaried ade 
Ef as áreas por
tuárias e dos 

ditos. En Bruxe

INTERREG J;IC : Atlantic area programme 

. -Partner Member States: 

F:rsnce, lreland. Portugal Spain, UK 

Eligible Regions: 

P: as awhole 
E: Galicía, Andaluc~ ~ 
Castilla y Leon, Castilla La Mancha. 
Asturias. Cantabria. Canarias, Madrid, 
Navarra. País V asco, La Rioja 
F: Aquitaine, Bretagne, Baase· 
Nonnandie, Centre, Haute
Normandie,Pays-de-la Loire, Poitou· 
Charentes, Llmousin {for some moosures) 
UK: Cumbria, Lancasbire, Oreater 
Manchester, Cheshire, Merseyside, 
Shropsbire and Staffordshiret West 
Midlands, Herefonbhire. Woroestershi.rc 
and Warwickshire Avon. Oloucestersh.ire and Wiltshire, Dorset and 
Somerset, Comwall and Devon, Clwyd, Dyfed, Gwynedd and Powys 
Gwent, Mid-Olamorgan. South Glamorgan and W est Olamorgan, 
Highlands arui Isla:nds, Dommes, OaJloway and St:rathQlyde, Northem 
Ireland, Gibraltar, Jersey, Guernsey. 
IRE: as a whole 

,,. transportes marí
timos no cantil 
contmental. Un 
discurso atlánti-

A~ensación 
de ridículo 
por non seren 
nen mencionados 
no lntereg 111, 
deixou paralisada 
por un tempo· 
ádirecció · 

las critican que o 
Arco Atlántico, 
fundado hai dez 
anos coma unha 
Europa dos Por
tos que miran ca
ra a América, se 
teña convertidó 
por intervención 
dos Estados, nun 
sorteo de sub
vencións econó
micas que tanto 
se poden arrimar 
a unha autovia 
de peaxe na Al
carria coma ao 
enterramento de 

Budget and Community aid (1997 prltff): 

Total com: 24.03 Meuros I ERDF contribution: 13,38 Meuros 

• D.~.w.optim~;, .$.µ;~n,gth$ M4 \\'.eaJc,n~s~s 9ft~ f!l'Cª 
. co e unha reali

dade centralista: 
o ministério de 
Economia e Fa
cenda se encar
gaba de aplicar a 
iniciativa de coo
peración comuni
tária nomeada 
lnterreg llC a ob
xectivos que na
da tiñan que ver 

do Arco Atlántico. 

co · transporte 
marítimo ou a 
planificación integrada da beira
mar, declarados como priorida
des para o plano 1996/1999. -

O programa lnterreg llC, que 
ten como prazo límite o próximo 
fin de ano, non foi aprobado até 
maio pasado. A Consellaria de 
Economía da Xunta ou o minis
tério de Economía e Facenda 
en Madrid manteñen en secreto 
a aplicación deste plano de axu-

liñas de alta ten
sión na periféria 
de Madrid. 

Desconfianza en .Fraga 

A sensación de ridículo por non 
seren nen mencionados no lnte
rreg 111, deixou muda e paralisa-

- da por un tempo á dirección do 
Arco Atlántico. Fraga quixo mo
bilizar despóis aos conservado
res da U E en defesa da comi
sión que preside, pero só tivo 
os votos dalguns representan-

• A~!J.\,'! .. Qf:~~P.~m.P.Jm 
• P.riQ+J.tj~~ .. w.d:.:m~~ 
• ~US-1.~m~y.~rj~r.!A 
• PmJ~9t P;~~s.e.nmti9J1Jioo.~J-~~!Qo 
• I11(Qrroatj~n ¡:m4..99;n~~t.$. 

Como Presidente do Arco Affántico, fraga conver1eu a Madrid e A Mancha en rexións 
atlánticas o que prov-.i a crise da institución. 

tes rexionais franceses, entre 
o_utros o de Limoges, Loira e 
. Bretaña que asinaron un texto 
de protesta elaborado polo pre
sidente da Xunta. A previsíbel 
carta ºe Fraga di que o Arco é 
un dos espácios de referéncia 
da UE. "Xuntos -di a carta de 
Fraga- autoridades rexionais, 
socio-profisionais e sociedade 
civil levaron a termo iniciativas 
que transformaron este espazo 
nunha dimensión recoñecida 
para a acción pública e econó
mica. Neste sustrato xermola-

ron unha série de proxectos dos 
que corenta xa se beneficiaron 
do apoio comunitário a traveso 
do artigo 10 do FEDER". 

O alcalde de Rennes, o socia
lista Edmond Hervé, desconfía 
da populariedade que Fraga 
atribue ao Arco Atlántico e coi
da que se deberia constituir al
go semellante ao Eixo Atlántico 
de Galiza e Portugal, entre 
Rennes, Nantes, Brest, Angers 
e Le Mans, algo que poderia 

Pasa á páxina,seguinte 



-
19 

) 

s 
., 

11 

s 
n 
o 

:e 

t ' .•• 1 ... • •. t - , ~ - • 

ESTA SEMANA 
11 DE NOVEMBRO DE 1999 ANOSATERBA 

3 
Nº 908 - ANO XXII 

Fraga está disposto 
a mobilizarse 
para evitar 
a desaparición 
do organismo 

A carta de Fraga en defensa da 
continuidade do Arco Atlántico 
que preside, ten concesións 
ao remordimento extrañas ao 
seu estilo habitual. Nela, láiase 
de q~e non se realizase "por 
desgrácia unha avaliación sis
temática posterior (dos progra
mas de cooperación), a pesar 
de que o _pedira a Conferéncia 
de Rexións Periféricas 
Marítimas de Europa". 

O presidente da Xunta identifi-
ca un regreso á maritimidade 
das rexións incluidas no Arco. 
"Na estratéxia conxunta dos 
portos e rexións deste espazo, 

--vese-apare-ceraidea de que--
constituen unha porta de Euro
papara ir e vir aos lonxanos 
horizontes americanos e asiáti-
cos, nunha corrente que se es
tablece sobre vellos lazos cul-
turais: América Latina/lbéria, 
Irlanda e Bretaña/Norteamérica 
e P~itou-Charentes/Quebec". -

l>eJlpois do seu fracaso na carreira á presidéncia da A.semblea de Rexións Europe~u (ARE}, Fraga fon:ou, con votos conservadores, a presidéncia do Arco Atlántico. Na fotografia 
aparece con Pujal, que foi elixido presidente da ARE en Xulla do 92 1 

Ven da pá.xin.a 
anterior 

levar o nome de 
Conferéncia de 
Cidades do Arco 
Atlántico e que 
axudase á imaxe 
de marca comar
cal dun Arco 
Atlántico desco
ñecido entre os 
franceses. 

Na Comisión Eu
ropea, mesmo os 
sócios de Fraga 
coidan que seria 
prefedbel esta
blecer duas ins
táncias rexionais 
que arrimasen as 
rexións atlánticas 
ao continente. Un 
deles seria o No
roeste de Europa, 
no que entrarian 
o Reino Unido, Ir-

A comisión 
Europea 
publicou, 
o pasado 13 
de Outubro, 
as orientacións 
para a inciativa 
lnterreg 111, 
a aplicar desde 
o 2000 ªº 2006, 
e non fai 
mención do Arco 
Atlántico. 

Su/oeste de Eu
ropa e abrangue
ria o resto da bei
ra atlántica fran
cesa e a penínsu
la ibérica. No pro
xecto de zonifica
ción co que a Co
misión Europea 
dá por enterrado 
o Arco Atlántico, 
estas duas áreas 
convivirían nun 
denominado Es
pazo Atlántico. 

Bruxelas di que 
se os Estados e 
as rexións eco
nómicas queren 
asociarse, deben 
seren eles mes
mo quen tomen 
a decisión; pero 
que non ten xei
to establecer un 
espazo de cola-

landa, Bretaña e Normandia, os 
Paises Baixos, Bélxica e unha 
parte de Alemafia. Outro, seria o 

boración desde a Comisión pa
ra que despois cada Estado 
asigne os fondos do lnterreg 

onde lle pareza. A inclusión de 
presidentes autonómicos no 
Buró Político do Arco Atlántico 
para implicar ás rexións econó
micas da cooperación trans
fronteiriza, revélase como un 
fracaso para a Comisión Euro
pea. No caso concreto do pre
sidente da Xunta, que é tamén 

O lnterreg 111 

presidente do Arco Atlántico, 
de nada lle valeron estas atri
bucións _institucionais fronte a 
vontade do Governo central de 
destinar os fondos do lnterreg 
JI onde quixer, ainda que para 
salvar a cara de Fraga non 
quera publicar o destino final 
que lles deu.+ 

non menciona ao Arco Atlántico 
A terceira xeración de progra
mas lnterreg cobrerá os anos 
2000 a 2006 cunha dotación 
de case 800.000 millóns de 
pesetas, financiará outravolta 
a cooperación inter-fronteiriza 
entre sócios comunitários. Na 
primeira proposta favoeria un 
Espazo Atlántico (en nengun 
momento citaba o Arco Atlán
tico) que chegaba deica o Mi
ño, con exclusión de Portugal. 

Este esquecemento foi corrixi
do no borrador da iniciativa 
que contén outra importante 
novidade: a colaboración en
tre autoridade nacionais en 
todo o continente, orientada 
cara os paises do Leste. Ou
tro degrao de cooperación, a 
inter-rexional temática refíre
se ás areas interfronteirizas 
Obxectivo 1 do FEDER, coma 
Galiza e Portugal.• 

O fracaso de Fraga compromete á Xunta 

Nunha pita do sexto informe pe-
riódico da evolución 
socieconómica das rexións da 
UE, o Presidente lembra que 
"nengunha rexión do espazo 
atlántico figura entre os 25 me
nores PIB rexionais e oito 
rexións están entre os 25 PIB 
máis baixos; 3 delas 
(nomeadamente Galiza) entre 
os 1 O máis baixos". Fraga cita á 
Autonomia que preside só ao 
referirse ao forte compoñente 
rural de moitas áreas do Arco 
Atlántico: "que están a experi
mentar procesos de reconver- _ 
sión da mono-actividade 
agrícola cara á actividade turís
tica coma Galiza". 

Fraga, tan estrilo na 
aplicación das lei e a orde no 
seu país, declárese disposto a 
organizar un piquete en defen
sa do Arco Atlántico: "As re
·xións están dispostas a mobi
lizarse para evitar que a UE 
cometa este contrasentido 
que pode comprometer o futu
ro do desenvolvemento dunha 
política de ordenamento conti
nental que partira con moi 
bon pé".+ 

Hai pouco que a Comisión Europea anunciou a sua 
intención de deixar ao Arco Atlántico fóra do lnterreg 111, 
a iniciativa do governo da UE que finanza os proxectos 
de unión interfronteiriza a maiores do marco de apoio. 
O esquema político polo que se rexen os lnterreg viña 
senda desde 1989 o Arco Atlántico, unha comisión da 
Conferéncia das Rexións Periféricas Marítimas de 
Europa, que engloba 33 rexións económicas da Unión, 
con 2.500 quilómetros de costa, 680.000 quilómetros 
cadrados e 57 millóns de habitantes. 

mobilizarse, tan denostada polo presidente da Xunta 
na casa, son ben escasas e indican por esa mesma 
razón que a crise da iniciativa é trascendente. A 
Comisión Europea aplica ao Arco Atlántico a moeda 

· librecambista que tanto defende o actual presidente 
e pergunta que utilidade ten coordenar por vontade 
política territórios de desenvolvemento económico 
tan dispares coma Normandia e Galiza cando os 
empresários de senllas beiramares viven en 
competéncia e non teñen mentes de se tornar 
complementários. A Comisión xa ten o recámbio do 
Arco Atlántico: un Espazo Atlántico que poña en 
relación unha Europa do Norte cunha Europa do Su/. 

que se amole. Doutra parte, Fraga, como presidente 
do Arco Atlántico, renunciou obviamente ao proxecto 
de potenciar o tránsito marítimo coas outras fisterres 
(a idea forza da iniciativa, tan querida a Galiza) e 
correu a integrar na iniciativa as autonomias de 
Madrid e Castela A Mancha. 

Fraga é desde o plenário de Xuño de 1998, 
presidente do Arco Atlántico. Ao saber que pode 
estar en breve no pasto máis alto dunha institución 
que non existe, o actual presidente 1da Xunta enviou 
aos membros do Arco Atlántico unha carta de 
protesta que foi asinada só por seis rexións -

·francesas, amais de contar con tres votos dentro dos 
doce membros do Buró Político que lidera. 

As voce!? do Arco Atlántico que consideran oportuna 
a protesta de Fraga, coa sua ameanaza de 

O fracaso de Fraga ten 'unha pésima leitura para nós 
pois indica que é derrotado o princípio da UE volta do 
revés (bottoms up), no que as rexións máis pobres 
vense forzadas a marcar Q paso das ricas nun 
conceito voluntarista da coesión. Pero recoñezamos 
que mal pode ser o lobo pastor de años e o vello 
ministro de Franco reparte na casa aquel consello de 
Margaret Thatcher: o coxo que que non teña caxato 

Resentido polo clamoroso fracaso da sua candidatura 
á presidéncia da Asemblea de Rexións Europeas 
(ARE), Fraga forzou con votos conservadores a 
presidéncia do Arco Atlántico para demonstrar que non 
é un político manchado polo seu pasado. Da sua 
aventura resulta que o incombustibel Fraga, como o 
chaman os cronistas en nómina da consellaria da 
Presidéncia, non só está condenado como interlocutor 
dentro da UE polo seu pasado fascista (do que teima 
que está ben orgulloso), senon pola sua própria 
-ideoloxia ultra. Para salvar o prestíxio do Governo 
Autonómico que preside, ternos todo o direito a pedir 
que Fraga que pida consello antes de embarcarse en 
aventuras coma a do Arco Atlántico.• 

ANOSA TERRA 
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GAL IZA 
A Dirección Xeral de Montes desbotou tres parques no Xistral 

lndústria encarga informes ambientais positivos 
sobre enérxia eólica porque os oficiais son negativos 
-0- H. VIXANDE 

Despois de coñecerse os pri· 
meiros proxectos para tres 
parques eólicos na serra do 
Xistral, en Novembro de 
1997, a Dirección Xeral de 
Montes e Meio Ambiente Na
tural informou de que a sua 
instalación era incompatíbel 
co mantenimento do meio e 
ante esta indicación a Conse
llaria de lndústria encarregou 
ao Departamento de Edafolo
xia da Universidade de Santia
go un contra informe para con
tar cunha opinión favorábel. 

O informe da Dirección Xeral de 
Montes afirma que "a execución 
dos1 tres parques é absoluta
mente incompatíbel coa conser
vación do hábital característi¡co 
da serrado Xistral e Cadramón, 
como son as peculiares turb i
ras de cobertor, únicas na e
nínsula Ibérica". Contn¡1 isto, n-
dústria encarregou un ~ontra 1 -

forme ao Departamento Edaf -
loxia, cuxo catedrático1 é Feli e 
Macias e que afirmm~ que s 
turbeiras non corren petigo. : 

1 

"Os informes de pago f~se pa a 
obter un pronunciamen o posi i- Os parques do Xistral, onde xa comezou a ·instalación de aeroxeneradores, motivaron mobilizacións sociais. P. BERGANTIÑOS 

vo, independentement doutr 
consideraCións relativa á co -
servación do meio ambi nte", d -
xo o secretário xeral de Adeg , 
Daniel López Vispo, que recalco 
que as turbeiras correni perig , 
entre outras razóns, palas pista 
construidas para os acesc)s. 

Por outra banda, o Plan~ Eólictj 
· está redactado para que os infor4 

mes de impacto sexan irrelevan~ 
tes no relativo aos efeitos positi~ 
vos ou negativos da sua instala-. 
ción. O documento o único que 
busca é determinar as medidas· 
correctoras a pór en prática para' 
minimizar o impacto que produza 
a sua instalación. A maiores, os 
informes realízanse individual- · 
mente en cada un dos parques, , 

ainda que estexan :agrupados. 
Oeste modo non se contempla o 
efecto negativo que implica glo
balmente a instalación, como o 
caso da serrado Xistral, onde es
tán previstos 23 parques. "Nal
guns casos, un deles poderia ser 
asumíbel, pero nunca esas acu
mulacións", afirmou López Vispo. 

Artificios da Xunta 

No relativo á enerxia eólica, o 
Plano elaborado pala Xunta inco
rre-en todo tipo de artifícios para 
salvar ios atrancos burocráticos, 
científicos ou sociais que atopan 
estas instalacións. Un exemplo 
constitúeo a fragmentación dos 
parques p~ra que nunca superen 

os 24 megavátios de poténcia 
instalada. lsto é asi porque a le-

. xislación estatal outorga ao Esta
do a competéncia exclusiva de 
autorizar os parques cunha po
téncia instalada superior a 24 
megavátios. Ante esta prática de 
fragmantación, o secretário xeral 
de Adega, Daniel López Vispo 
criticou "a forma de bulrar a lei", 
ainda que non discutiu a necesi
dade de que sexa a Xunta a insti
tución que teña competéncia ex
clusiva en todo tipo de áreas. 

No tocantes á enerxia eólica a fi
losofía seguida pola Administra
ción ao longo de todo o Estado, 
non sempre é coincidente. Se na 

-Galiza todo cabe, en Astúras o 

É unha das máis significativas de toda a Mariña polás suas turnas no cantil 

Un parque· eólico enriba da praia das Catedrais . 
O pasado 1 O de Marzo do ano 
que ,andamos a Dirección Xeral 

· de lndústria publicou a aproba
ción inicial dun proxecto de insta
lació~ de tres parques .eólicos de 
tres mw. de poténcia e un míni
mo de seis a oito aeroxeneraoo~ 
res de sesenta m. de altura en 
distintos pontos do concello de 
Ribadeo a cárrego da empresa 
ELECNOR. Un deles estará situa
do en toda a liña costeira c;tesde 
o núcleo de Rinlo até o . concello 
de Barreiros, o que implica que o 
parque estará sobre praias como 
a das Catedrais e a dos Castros. 

cional nacido arredor das activi
dades mariñeiras. Tanto o par
.que de Rinlo como o que estará 
sobre as praias das Catedrais e 
os Cfstros motivaron protestas 
cidad~ns, a~tuacións dos grupos 

.. muniGipais da oposicipn er Riba
deo e perta de duas mil sinatu
ras. Unicamente o terceir:o dos 
parques, o que estará nas proxi
midades de Noceda e Remoure- · 
llé -máis no interior- non atopou 
resposta viciñal. 

O parque, ao longo da costa, es
tará situado entre o cantil e a via 
do ferrocarril, nunha, franxa de 

Outro dos parques está no meio apenas douscentos metros de 
de Rinlo, parróquia urbana que ancho, polo que non poderá 

praias da importá.ncia paisaxísti
ca como a das Catedrais, coñe
cida palas suasd fumas. 

lriicialmente, -.o alcalde de Riba
deo, Xosé C~rlos Rodríguez An
dina (PP) reaxiu d.e forma seme,
llante ao resto dos seus viciños 
e manifestou a sua oposición ao 
proxecto. Mesmo ante a iminén
cia das eleicións municipais do 
pasado trece de Xuño .amagou 
con poñerse á frente dos oposi
tores, pero despois de viaxar a 
Compostela mudou de opinión e 
incluso dificuldou as iniciativas 
da oposición do concello en con
tra dos parques. Andina chegou 
a dicer que non ia convocar un 

decreto que regula as concesións 
exclue as zonas de parques natu
rais, os espazos da Rede Natura 
(onde está o Xistral), as zonas de 
protección de aves, costa e fores
tal. Nafarroa, pola sua banda, ten 
pechadas as concesións e non 
se prevé nengun parque máis. 
Dase a circunstáncia de que a 
normativa conservacionista do 
entorno que rexe en Astúrias foi 
redactada cando o Partido Popu
lar governaba esa Comunidade 
autónoma. 

Negócio das axudas 

O grande negócio dos parques 
eólicos vai producirse de agora 
até o ano 2004. Con ocasión do 

proceso de liberalización da pro
dución e supministración de ener
xia e,léctrica, hai suculentas axu
das para a instalación de enerxias 
renov~is. Os parques ademais 
aprove· an a abriga que as gran
des co pañias teñen de mercar 
toda a •'enerxia limpa" que se pro
duza. Pero a situación cambiará 1 

no ano !2004, cando desaparezan 
as subvencións e a obriga de ad
quirir a Etlectricidade por parte das 
grande~ compañías. A partir de 
antón, s n capacidade para unha 
produci n constante, moitos par
ques qu arán sen clientes e pe
charán. os meios do sector afír
marse q e despois do 2004 "moi
tos dos arques quedarán para 
chatarra"+ 

A. Em1~ 

1 

Quen ataca ao BN G? 
Para impedii; o ascenso do BNQ, que semella~onducilo irremisíbel, 
mente ao Govemo galega, a estratéxia do P , desde hai anos, con, 
siste en tratar de fomentar diferéncias intem . Nunca soubo corno 
rneterlle o dente, entre outras causas, porque s seus analistas, inter, 
nos e externos, operan con dados "pintados" ¡á sua comeµéncia so~ 
bre o nacionalismo. Nas épocas pre,eleitorai~, cando se confeccio, 
nan as listas, resulta rnáis fácil aguilloar apetéij.cias persoais ou mag, 
nificar discusións e desputas que, loxicamente,, existir, existen. Ago, 
ra aparece un Foro antimonopólio qa UPQ. TráQase, afirma algun rné, 
dio, de evitar que venzan as teses desta organlzación e, sobre todo, 
que copen os postas eleitorais os militantes apoiados por ela, coma 
Camilo Nogueira, denúncian. Xogan coa suposta tacha da UPG de 
ser a organización máis de esquerdas. No BNG existe a facultade de 
discrepáncia externa, ainda asi, ninguén <leste suposto colectivo 
quer aparecer publicamente defendendo as suas teses. Todas as cha, 
macias realizadas son inúteis. N inguén sabe, ou di saber·, nada. Quen 
redacta lago os memorandos anónimos·? A que .interéses obedecen? 
Porque están asinados unicamente cun garabato?• 
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Criará unha comisión que se encargue de renovar o rueiro 

O Governo municipal de Lugo trocará 
o nome de ruas 
como General, franco.ou Carrero Blanco 
t+P.B. 

O Governo municipal do con
cell o de Lugo vai empreder 
unha campatia para actualizar 
o ruelro da cldade. PSOE e 
BNG queren recuperar nomes 
populares, homenaxear per
soeiros históricos e retirar 
aquelas denomlnacións que 
se retiran á ditadura. Nomes 
como Carrero Blanco ou Ge
neral Franco desaparecerán 
nun prazo de aproximada
mente tres meses, o tempo 
que requira a escolla das de
nominacións máis apropria
das e a sua aprobación oficial. 

"O cámbio de ruas na cidade é 
unha asignatura pendente -sina
la Branca Rodríguez Pazos, te
nente de alcalde en Lugo. Entre 
os anos 1991 e 1995 existia un
ha Comisión técnica para facer 
este traballo pero deixou de fun
cionar na anterior lexislatura. 
Agora o Pleno municipal ten que 

aprobar a sua criación de novo e 
estudar as diferentes propostas. 
que teñen chegado ao Concello 
desde diferentes colectivos". 

Algunhas das ruas que se van 
ver afectadas polos cámbios 
son aquelas que teñen nemes 
que aluden á ditadura, como e 
o caso de General Franco, Ca
rrero Blanco e 18 de Xullo. "O 
feito de que moitas ruas novas 
ainda non teñan asignado nen
gu n nome tamén está a. xerar 
unha chea de problemas", indi
ca Rodríguez Pazos. 

Para actualizar e renovar o ruei
ro, desde o Concello queren ba
rallar as numerosas propostas 
que nos últimos anos teñen che
gado até a casa consistorial. 
"Do que se trata é de que a Co
misión estude cales son as solu
cións máis acaidas -engade. 
Para a rua General Franco ten
se apontado a posibilidade de 
que se chame ruado Gran Tea-

O Governo municipal decidíu adicarlles unha rua 

Pontevedra homenaxeará 

tro, por ser onde estaba ubicado 
este edifício ou Baixada á Esta
ción, como se coñecia de vello. 
En troques de 18 de Xullo pode
ria ser 25 de Xullo ou levar o no
me popular Agra do Rolo. A de
nominación popular 9a.iñós ta
mén se lle poderia asignar á 
avenida Carrero Blanco". 

Ademais de diferentes aso
ciacións de viciños, partidos da 
oposición e colectivos sociais 
solicitaron á anterior coorpora
ción sen éxito estas modifica
cións. "As asociacións antimilita
ristas teñen amasado 'en reitera
das ocasións a sua oposición a 
que se siga mantendo a simbo-
1 oxi a franquista. As mulleres 
-engade Rodríguez Pazos- le
vamos reivindicando máis de 
tres anos que persoas de impor
táncia histórica como Maria Bal
teira ou Henriqueta Otero sexan 
lembradas tamén cunha rua 
igual que no seu dia se lle ·adi
cou a Maria Castaña".+ 

ao$ Mártires do 12 de Novembro 
O Conc'~lo de Pontevedra ho
menaxe rá o Venres 12 de No
vembro os dirixentes republica
nos, gal guistas e obreiros de 
Ponteve ra que foron fusilados 
o 12 de ~ovembro de 1936. Pa
ra as 12 ~média da mañá está 
convocad un acto solemne no 
Teatro Pri cipal no que estarán 
presentes saac Diaz Pardo e o 
historiador·Luis Lamela. Os con
celleiros tamén aprobaron por 
unanimidade -incluido o PP
adicarlles unha ruada cidade. 

En Pontevedra, despois do levan
tamento militar do 36, entre os 
meses de Xullo e Agosto, eran 
detidos os principais dirixentes da 
Frente Popular que participaron 
na defensa do Governo Civil e 
tentaron organizar a resisténcia. 
Namentras qüe Alexandre Bóve
da é fusilado ~ 17 de Agosto, os 
seus compaña.iros, agás Jacobo 
Zbarsky Kupper e Gonzalo Acos
ta Pan; governador civil daquela, 
que fo~on asasinados en datas 
cercanas, o groso dos líderes re
publicanos foron pasados palas 
armas o 12 de Novembro, tres 
meses despois da sua detención 
polos militares españois. 

1 

de idade e perte cia, igual que 
seu pai Abraham arsky, pase-

Casl8lao co Doular Caamaño en Pcw11ewedra 
antes de partir destemlclo para Badajoz. 

tor Amáncio Caarnaño Cimadevi
la tora candidato a deputado nas 
eleccións xerais de 1933 polo 
partido de Casares Quiroga, OR
GA da que era un dos dirixentes 
máis importantes. Paulo Novás 
Souto dirixente sindical do ensino 
era membro con Telmo Bernár
dez Santomé, de Izquierda Repú
blicana, partido no que militaba o 
alcalde de Pontevedra en 1936 
Bibiano Osório T afaJI. 

Jacobo Zbarsky ~pJ)er foi fusila
do o 14 de Agos o aos 22 anos 

ado tamén, ao P ido Socialista, En Xullo do 1936 Víctor Casas . 
organización á ··que pertencia ta- _ desempeñaba o cargo de presi
mén-Ramiro Paz -C~ajal. O dotJ· - -dente da agrt1pación local do Par-

fido Galeguista ademais de direc
tor do periódico A Nosa Terra. 
Con 18 anos aparecia como así.
nante do Manifesto da Asemblea 
Nacionalista de Lugo, de Novem
bro de 1918, máis tarde perten
ceu á lrrnandade da Fa/a da Co
ruña da que pasou ao PG. Ao PG 
pertencia tamén Lois Poza Pas
trana que desempeñaba o cargo 
de secretário local. 

Xosé Ádrio Barreiro foi fusilado 
con 26 anos. Tres anos antes 
desempeñara o cargo de Gover
nador Civil de Ourense e máis 
tarde, en 1936, o de presidente 
da Deputación Provincial de 
Pontevedra. pertenceu ao Parti
do Radical Socialista e logo inte
grouse en Unión flepublicana. O 
seu tio, Xermán Adrio Mañá, ta- · 
mén fusilado o 12 de Novembro, 
militaba no Partido Socialista. Fi
nalmente Benigno Rey Pavón e 
Xan Rico González eran, res
pectivamente, militante de Iz
quierda Republicana e capitán 
da Guardia de Asalto con 21 
anos de Oficial do Exército. 

As suas martes na Caeira, logo 
das senténcias dictadas por con
sello de guerra sumarísimo, abri
ron un regueiro de asesinatos na 
cidade que continuaron até aca
dar, só no primeiro ano da rebe- . 
lión, unha cifra de perto de 200 · 
paseados e asesinados perten
centes a todas as organizacións 
obreiras, políticas e agrárias':'t ·· · · ·· 

ANOSATERRA 

Francisco· Vázquez con vários empresários, entre os que está o suposto só
cio de Matta Ballesteros, Antánio Femández Rodriguez. 

O Cons~tucional absolve 
a dous xornalistas 
denunciados por Francisco Vmquez 
O Tribunal Constitucional absolveu a dous xornalistas que 
foran condenados polo Tribunal Supremo por un suposto 
delito de intromisión no honor no alcalde da Coruña, Fran
cisco Vázquez, por unha notícia na que se relacionaba ao 
rexedor coruñés co narcotraficante José Nelson Matta Ba
llesteros a raiz dos investimentos deste último na cidade 
da Coruña. Na notícia referida había erros de carácter se
cundário que non afectaban á veracidade da notícia e 
eran relatados sen malícia. A querela de Vázquez viña a 
canta porque a información relataba que "Francisco Váz
quez outorgou ao grupo [de Matta Ballesteros, no que se 
integraría o empresário António Fernández Rodríguez, un 
dos que acompaña na foto a Francisco Vázquez] conce
sións de aparcamentos municipais". Tamén se indicaba 
que Matta "entrou recentemente con pé firme, e da man 
do alcalde socialista coruñés, Francisco Vázquez, no 
campo dos investimentos imobiliários a grande escala".+ 

Estudantes Independentistas secuestran 
un xomal pola sua posición política 

5 

A organización Estudantes Independentistas 
secuestrou os cinco mil exemplares da Gaceta Universi
tária porque é "un meio informativo que nos seus 
números fai unha defensa explítica da política do Parti
do Popular". Os integrantes deste grupo, en lugar de 
manifestar a sua disconformidade coa liña editorial da 
Gaceta por métodos que non coartasen a liberdade de 
expresión do xornal, preferiron retirar da circulación a 
sua tirada. Contodo, El xa comezara previamente unha 
campaña contra esta publicación, ainda que en nengun 
momento citou ás persoas que se atribuian o secuestro 
dese meio. O director da Gaceta Universitária calificou 
de "fascista" a acción levada a cabo polá organización 
estudantil. • 

. O PSOE denúncia a Baltar por delitos 
relacionados co Clube Deportivo Ourense 
Unha equipa de xuristas independentes contratada polo 
PSOE estuda as irregularidades do presidente da Deputa
ción de Ourense, Xosé Luis Saltar, en relación coa equipa 
local de futbol. Os socialistas atopan indícios de tres delitos; 
a saber: incumprimento da lej eleitoral por non declarar a 
compra e posterior venda das accións, asi .como os emprés
titos; subvencionar desde a Deputación que presidia un clu
be que lle pertencia; e incumprimento da lei que proibe aos 
parlamentários ter máis do dez por cento das accións de . 
empresas que teñan relacións económicas coas institu
cións. Saltar tratou de exculparse dicindo que non había 
contraprestacións nen contrato, algo que peu pé aos socia
listas para sinalar que entón se cabe é máis grave o delito.• 

En nove meses terá que estar definido o 
proxecto do eixo ferroviário Vigo-Porto 
Nove s~n as empresas que se apresentan ao concurso 
-para realizar o estudo que dará lugar a un proxecto pa
ra mellorar o eixo ferroviário entre Vigo e Porto para al-

. canzar asi velocidades de entre 140 e 160 quilómetros 
por hora. O estudo ,conta cun presuposto de un millón 
de euros (cento sesenta millóns de pesetas) e un prazo 
de redacción de nove meses. Contodo, os protocolos 
oficiais adian até o ano 2006 a entrada en funcionamen
to da nova liña e non existen prazos para a execución 
das obras, polo que o estudo poderia quedar en nada, 
sobretodo desque.Portugal renunciou a alta velocidade 

· á Galiza polo ~esinterese do Estado español.·• -
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OPtNIÓN . 

A FOTO DO PRÍNCIPE 
XosÉ MARIA ÁLVAREZ CÁccAMo 

Os concelleiros e concelleiras do BNG e 
máis o alcalde Pérez Castrillo están a tra
ballar silandeira e discretamente. Á sensa
ción de serenidade e equilibrio que o labor 
municipal produce no cidadán vigués, vo
tante ou non do Blo-

nicipais polo proxecto do BNG, onde se 
contemplaba con claro espírito colabora
dor a participación do PSOE no go.berno 
da cidade. Por iso tanto o lector naciona
lista como o socialista séntense defrauda-

dos coa sesgada e se
que, contribuiu decisi
vamente a prensa lo
cal coa súa inefábel 
política informativa. 

'A desinformación 
lectiva actitude da 
prensa local viguesa. 
E, ao mesmo tempo, 
socialistas, nacionalis
tas e outras xentes de 
ánimo transparente e 
benintecionado saben 
valorar o esforzo sere
no dos concelleiros e 
concelleiras do BNG 
coordenados polo al
calde Pérez Castrillo, 
a súa elegante e posi-

Inefábel porque -des
de unha considera
ción ampla das claves 
etimolóxicas do ter
me>- non quere fa lar, 
siléncia e ningunea, 
entúrbia e oculta. Ine
fábel, porque o resul
tado da trapalleira 
operación é un produ
to xomalístico de xor
ne esperpéntico. 

ten entre os seus -
destinatarios a un 

público que en elevada 
porcentaxe votou polo 

·proxecto do BNG~' 

Tal disposición ocultadora e parantética 
compleméntase co tosco exercício ampli
ficador de foto e texto, anécdota e inten
ción, cando se trata de facemos omnipre
sentes a silueta do concelleiro PrmcijJe. 
Pero a foto monstruosamente ampliada 
descobre as imperfeccións de trama, o ca
rácter groseiro do tecido, o pobre mapa · 
de urdime e mesmo as pegadas dactilares 
do tecedor que argalla en lusco-fusco to
da unha vulgar táctica de arañeira desin
formadora. 

A desinformación ten entre os seus desti
natarios a un público que en elevada por
centaxe votou nas pasadas eleccións mu-

tiva actitude, a madu
ra disposición para o 
traballo efectivo e 
progresista fronte ás 
bátegas desaforadas de 

papel xornal. Mal papel, equivocado papel 
que, paradóxicamente, está a beneficiar a 
imaxe pública de Lois Pérez Castrillo e a 
de súa equipa ie gobe~o. 
Acarón da foto hiperrealista de Príncipe 
reunido en anecdótica xuntanza ou da mi
niatura gráfica e da manipulación tenden
ciosa de titulares e textos con que se pre
tende entupir o labor da alcaldía as cartas 
ao director van amosando a sensibilidade 
do cidadán amolado coas trapalladas do 
tecedor de arañeira, do lector solidarizado 
e interesado polo rumbo ético e pola sere
nidade probada da equipa de gobemo de 
Lo is Pérez Caserillo.+ -

UN FALSO DILEMA 
XAN ARIAS 

Domingo González Arroy, senador do PP e 
alcalde de La Oliva (Fuerteventura), cla- . 
ma polo regreso da Legión á illa canária, 
para evitar a chegada de pateras con imi
grantes clandestinos, segundo información 
oferecida recentemente por un xomal de 
ámbito estatal. 

O inefábel González Arroyo argumentou 
que "toda esta xente can.destina que está che
gando cómenos polos 

daquela, non leva a incidir nestas causas 
socio-económicas ou políticas que os pro
ducen, senón a construir unha Europa co
mo illa e fortaleza de defensa ante ditas 
"invasións", co único obxectivo de manter 
o nível de benestar dos máis ricos. 

Sen dúbida, unha política de abertura to
tal ·aos inmigrantes do terceiro mundo aca
rrexaria problemas e contradicións, mais é 

necesário que os tra
pés, vivindo de okupas, 
sen documentación, 
destrozándoo todo con 
bebedeiras, pleitos e na
vallazos ... " 

'A resposta 
balladores inmigran
tes en Europa acaden 
os mesmos direitos 
que os autóctonos, 
condición básica que 
lles permitiría orien
tarse coa máxima efi
cácia no seu proceso 
de adaptación. 

A chegada dos imi
grantes foi calificada 
polo_senador e alcalde 
do PP, en fin, como 
"unha invasión", á que 
se lle pode facer frente 
G:un destacamento da 
Lexión, para que "sai
ban que esta illa está 
gamecida". 

aos movimentos 
migratórios leva a 

construir unha Europa 
como illa e fortaleza 

de defensa ante 
Neste sentido, o loca
lismo do sindicalismo, 
a auséncia dunha es
tra téx ia de acción 
sindical interna~ 

,. . / '" as invas1ons 

Actitude como a rese
ñada concorda fiel
mente coas políticas 
de inmigración resultantes dos acordos de 
Shengen, no sentido de estabelecer, unha 
vez asinades, Estados policiais e militariza
dos que repriman o direito á liberdade de 
movimento ~ de residéncia, tomado este 
como direito lexítimo de todo ser humano 
para emigrar ali onde espere acadar a mí
nima dignidade para si e para os seus, dei
xando atrás a pegada imborrábel da misé
ria, dos medos e incertidumes que provo
can as caréncias, cando as causas das tur
buléncias migratórias son socio-económi
cas, ou a terrorífica violéncia das persecu
cións e morte, cando son políticas. 

A resposta aos movimentos migratórios, 

cional, dificulta a re
solución desta proble
mática, e máis cando 
ese sindicalismo pre~ 
ferentemente, ou ex-

clusivamente local e nacional, actua con 
desvantaxe fronte ao internacionalismo do 
capital, no marco dunha economía globa~ 
lizada, mundializada. 

Fronte ás voces que auguran un aumento 
do racismo e a xenofobia a partir da plena 
integración dos inmigrantes, opoñemos 
nós a nosa disconformidade co dilema xe
nofobia e racismo ou políticas de inmigra
ción represivas. Porque se este é o dilema 
real, esta será a expresión suprema da mi
séria do mundo rico.+ 

XAN ARlAs é xornalista e membro 
da asociación España con ACNUR 
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Na vez de Pérez Varela intervíu a deputada do PP, Marta Álvarez, facendo as veces de conse.lleira . 

O governo considera que debater Sobre a· Cidade· · 
. . 

da Cultura seria c~mo iniciar un proceso aselnbleário 
-0- PAULA CASTRO 

A proposta de abrir o debate 
sobre a Cidade da Cultura a 
todos os sectores implicados: 
Parlamento, Académia, Con
sello da Cultura Galega, aso
c iaci óns culturais e secto
riais, seria para o PP, como 
iniciar un "proceso asembleá
rio". Por iso, tal e como adian
tab~ a deputada popular Mar
ta Alvarez, manterase o pro
ced i mento seguido até o de 
agora. O problema é que este 
procedimento non prevé in
formar aos membros da cá
mara a respeito pos contidos 
programáticos do proxecto e 
que todo o que se coñece 
arredor do mesmo váise fa
cendo público a contapingas 
grazas ás interpelacións, per
guntas e mocións parlamenta
res que se van apresentando. 

Con esta moción, apresentada 
polo BNG e debatida o pasado 
Martes 9 de Novembro, trátase 
por cuarta vez, no Parlamento, 
o proxecto da Cidade da Cultu
ra. Pero mália as demandas de 
información, segue sen saberse 
apenas nada do seu contido. 
Desta volta, a novidade foi que, 
na vez de sair ao estrado o con
selleiro de Cultura, Xesus Pérez 
Varela, comparecia facendo as 
veces 9e tal a deputada do PP, 
Marta Alvarez. 

A portavoz popular aclaraba que 
para satisfacer as demandas da 
parlamentária nacionalista, Pilar 
Garcia Negro, trataria de res
postar recurrindo ás cinco cues
tíóns clave das que parte unha 
información xornalística: que, 
como, onde, cando e porqué. O 
"que" seria un proxecto que con
teria biblioteca, museu, base in
formática, centro de documenta
ción e auditório, entre outras de
pendéncias. O "como", seguindo 
o proxecto do arquitecto Peter 
Einsenman. O "cando", nun pe
riodo aproximado de 6 anos. O 
"onde'', no monte Gaiás de 
Compostela e o porqué, "como 
resposta galega á tendéncia 
mundial de criación de áreas 
culturais", seguindo o modelo do 
Guggenhein. 

Con este breve relatório, case
que telegráfico, pretendía, a de
putada do PP, solventar todas 
as dúbidas suscitadas polo ma
cro-proxecto da Cidade da Cul
tura. Sen embargo, a informa
ción oferecida non ia máis alá 
da xa adiantada en dias anterio
res, mesmo desde que se fixo 
público o proxecto. A úni9a novi
dade é que, segundo Alvarez, 
xa existe unha comisión criada 
a tal efeito na que participan re
presentantes do Consello da 
Cultura, de novas tecnoloxias, 
das tres universidades galegas 
e de asociacións culturais e pro
f i sion ais, entre outras institu
cións. 

O que non especificou a repre
sentante do PP, foi quen eran 

Pilar Garcia Negro levou, por cuarta vez:, a pleno a Cidade da Cultura. 

eses representantes, como 
tampouco explicou como é que 
habendo algun membro do 
Consello, o seu presidente, 
Carlos Casares manifestaba 
publicamente, hai non máis de 
unha semana, 

tante do PP, ainda que sintéti
cas, ian algo máis alá daquel 
demonstrar que os galegas "te
rnos peito e categoria" do con
selleiro Xesus Pérez Varela, 
ainda que non foron dabondo 

para respostar 
que descoñecia 
o proxecto. Alén 
diso, tampouco 
deixaba claro cal 
seria o labor dos 
membros desta 
comisión xa que 
segundo Álvarez 
"non nos parece 
necesário abrir 
un proceso de 
debate porque 
xa está aberto 
desde que se 
abríu o concur-

Marta Álvarez, 
do PP, 
constestou a 
Lauro, do PSOE, 
que sobre 

ás preguntas da 
deputada do 
BNG Pilar Gar
cia Negro. · 

A parlamentária 
nacionalista pe
dia que se envia
ra á cámara toda 
a información 
acumulada, tan
tó no que respei
ta a previsións 
orzamentárias 
como aos conti
d os previstos. 
Ao tempo, solici
taba explica
cións a respeito 
do tipo de con-

o contido 
da Cidade 

so". 
da Cultura 

Ademais, desde 
o grupo popular 
non só se enten
d e que pór en 

'xa intentarian 
meter algo' 

marcha un deba-
te con tudos os 
sectores implica-
dos seria como 
''facer un proceso 
asembleário" se-
nón que se con-
sidera "pouco sério pedirlle ao 
Consello de Cultura" unha valo
ración ao respeito, mália ser es
ta unha das suas funcións reco
llidas por lei. E para comP,letar a 
sua intervención, Marta Alvarez 
engadia que, atendendo ás reti
céncias dos portavoces da opo
sición "nunca se teria construido 
o Coloso de Rodas ou o Parte-
nón". 

Propostas concretas 
1 

As explicacións da represen-

vénio que se es
tabe leceri a coa 
prop rietári a--a e
tu al do monte 
Gaiás, Caixa 
Galicia, e de
mandaba que se 
abrira un proce-

so de información a todos os 
sectores implicados. 

Ademais, ao comezo mesmo da 
sua intervención, García Negro 
denunciaba que a institución 
parlamentar non tivera sido a 
primeira á que se lle transmitira 
o proxecto, a fin de poder deba
telo e achegar posturas de con
senso e, sobre tudo, que se 
deslexitimaran os orzamentos 
ao comprometer partidas presu
postárias con destino descoñe
cido para ese proxecto. 

A.N.T. 

Por parte do grupo socialista, 
Antón Louro referíase á Cidade 
da Cultura como un "proxecto 
que non parece sério e rigoro
so" e calificóuno de "indefinido, 
disparatado, non necesário nen 
prioritário". E xo·sé Manuel Pa
zos, do .grupo mixto, aseguraba 
que "para sacar _peito e quedar 
para a posteridade basta cun 
monolito e se o conselleiro é 
máis ambicioso, cun arco de 
trunfo". 

O debate quentou~e por ter 
comparecido Marta Alvarez na 
vez do conselleiro. Pérez Vare
la, pola sua banda, aproveitaba 
esta substitución, para facer 
xestos desde o seu escano aos 
distintos intervintes e mesmo 
para entrar e sair da cámara 
cando estes estaban intervindo. 
lsto nos momentos nos que 
non talaba co seu compañeiro 
de escano, o conselleiro de 
Agricultura Castor Gago. Para 
Garcia Negro, esta substitución 
de papeis foi interpretada como 
unha intromisión, e mesmo 
acusou ao PP de confundir o 
governo co partido e ao partido 
co parlamento. · 

Pero ademais, cando a depu
tada do PP criticaba a postura 
do PSOE no parlamento, con
trári a ao proxecto, fronte á 
postura do governo municipal 
de Santiago, desde o ·seu es
canc Louro especificou "esta
mos a favor pero sempre, que 
teña algo dentro'', ao que Alva
rez contestou "xa intentaremos 
meter algo". Ünha resposta 
pouco axeitada, sobre todo 
cando se trata de convencer á 
cámara de que a respeito da 
Cidade da Cultura o governo 
xa o ten todo previsto.+ 
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A relatividade 
parlamentar 
Dicia Albert Einsteín que nada 
se cria nen se destrue, só se 

_transforma. Avanzaba diste xei
to, o xenial científico, a sua teo
ría da realitividade. E a ela re
curria o conselleiro de Agricul
tura, Castor Gago, para expli
car o problema da sobreprodu
ción láctea e xustificar a negati
va do governo a pagar a super
taxa. Para pechar a sua inter
vención afirmaba que "a maté
ria non se cría nen se destrue, 
transfórmase e os cartos da 
supertaxa que xa se pagou 
deberian ter sido empregados 
en outra cousa". Queda claro 
o posicionamento do governo 
Fraga ao respeito e explícase 
asi que até o 96, co PSOE en 
Madrid, o PP detendera o pa
gamento da multa por sobre
produción e que en diante, co 
governo Aznar no poder, 
cambiara de postura. A res
posta é que todo é relativo.+ 

Reducir 
de 11 a 18 barcos 
Logo de acordar a UE a redu
ción progresiva das redes de 
volantas o conselleiro de Pes
ca, Amáncio Landin, ere que 
os países afectados non están 
cumprindo. As dúbidas veñen 
ao comprobar que a flota irlan
desa compúñase de 11 volan
teiros no ano 97 e que agora, 
aplicada a redución, teñen 18. 
Diante destes dados Landin ta
la de "sérias contradicións na 
información que se oferece pa
ra demonstrar como se vai le
vando a proibición" e insinua 
que poderia tratarse dun "defi
ciente seguimento por parte da 
Comisión". Cando se lle per
guntou pelas medidas que 
adoptaría o governo galega 
contestou que se lle demanda
rá á comisión "o número exac
to de barcos" e, en voz baixa, 
advertíu que ser máis contun
dentes poderla implicar que se 
investigara sobre o número de 
barcos galegos que actuan so
bre povoacións de xuvenis. • 

O Coloso de Rodas 
doPP 
Tratando de determinar a ra
zón de ser do proxecto da Ci
dade da Cultura, saíu ao es
trado a portavoz do PP na 
vez do conselleiro. Pola sua 
intervención, semellaba mo
lesta porque se cuestionara o 
macro-complexo e para con
testar aos portavoces parla
mentares argüíu que pór en 
dúbida a Cidade da. Cultura 
polas suas dimensións era 
como pór en dúbida o Parte
nón, Gizeh ou o Coloso de 
Rodas. Contestóulle Pilar 
Garcia Negro asegurando 
que unha vez construídos e 
pasados os séculas defendía
se a sua conservación, pero 
que, no momento, teríase ta
mén cuestionado que para 
construir moitos deses enor
mes monumentos tiveran que 
morrer centos de escravos.• 
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Disolve o consello local e nomea unha xestora para normalizar a situación A Audiéncia de Madrid 
autoriza 

O BNG suspende de militáncia a sete afiliados o encoro de Návia 
A sala do contencioso 
administrativo da Audiéncia 
Nacional de Madrid 
denegou un recurso 
interposto en 1995 polo 
concello de Návia de 
Suarna contra unha 
resolución de 1993 do 
Ministério de Obras 
Públicas que autorizaba a 
presa. O contido do 

de Marin por non acatar as decisións da Permanente 
-0- A.E. 

A Permanente do BNG decidíu, 
por unanimidade, abrirlle expe
diente e suspender de militán
cia a sete afiliados de Marin 
por negarse a "acatar e de- ·. 
tender a posición pública do 
BNG".., de respaldo ao parla
mentário Bieito Lobeira ante os 
ataques anónimos á sua per
soa e ao seu honor. Tamén de
cidíu disolver o consello local 
e nomear unha comisión . xes
tora que normalice a situación. ·, 

A permanente do BNG tomou a 
decisión de darlle o seu apqio 
ao deputado Bieito Lobeira "pa-
ra reparar o dano que sofreu a 
sua persoa e o seu .honor" polos 
ataques que escritos anónimos 
estaban aireando e que foron 
recollidos por Faro de Vigo, na 
sua edición de Pontevedra. Esta 
decisión, difundida mediante un 
comunicado, foille trasmitida le
go ao consello local de Marin e 
ao grupo m1:1nicipal polo respon
sábel de organización Francisco 
Garcia e o parlamentário e ta-
m én membro da permanente 
Guillarme Vázquez. O xeito de 
facelo era asinar un documento 
redactado pola permanente no 
que se lle daba o total apoio ao 
dirixente nacionalista. 

cos existentes neste município 
desde 1998 cando se elexíu un 
novo consello local. Considéra
se que non se está a penalizar 
a discrepánda política senón 
defender o próprio marco de xo
go do BNG, "porque non vale 
tuda para destruir a un destaca
do militante". Seria un caso se
mellante ao do ex alcalde de 
Noia, Pastor Alonso, con actua
cións que superan a ética políti
ca, ante as cales a dirección do 
BNG non pode ollar para outro 
lado. Estaria en xogo a lealda
de política á organización e aos 
seus dirixentes, segundo fontes 
nacionalistas. 

recurso, que o concello 
contaba con gañar, era 
relativo ao incumprimento 
da lexislación europea en 
matéria de avaliación de 
impacto ambiental, o que 
dá lugar a apresentación 
dun recurso de amparo ante 
o Tribunal Supremo. A 
autorización dada polo 
Ministério é en favor de 
Hidroeléctrica do 
Cantábrico e Electra do 
Viesgo. O proxecto 
comezou a prepararse en 
1951.+ 

Os ecoloxistas a prol 
dunha nova estratéxia 
galega sobre residuos 

Este documento teria que ser 
asinado polos integrantes do 
consello local de Marin e o gru
po municipal. Sete destes diri
xentes locais marinense negá
ronse a acatar a decisión da 
Permanente nacionalista, polo 
que se lles abríu un expedente 
sancionador e se lles suspen
deu de militáncia. A Permanente 

O deputado Bieito Lobeira é o centro de ataques personois que os nacionalistas nen 
sequer empregan contra PP e PSOE. 

Nos casos de Bieito Lobeira os 
ataques persoais dos escritos 
anónimos son tan graves que se 
meten de cheo na sua vida per
soal e íntima. Tanto que o BNG, 
ademáis de tomar a decisión de 
defender publicamente a honora
bilidade do seu dirixente "dunhas 
acusacións contra das que non 
existen as máis mínimas probas 
01,J indícios", tomou a decisión de 
pór en marcha accións xurídicas 
máis alá do escrito anónimo. Es
tas irian en primeiro lugar contra 
Faro de Vigo e o seu correspon
dente en Marin, único médio que 
difundíu o escrito enviado, ta
mén, a todos os demais. Desde 
o BNG quere chegarse a saber 
se ese escrito, calificado como 
calunioso, foi redactado por al
guns dos seus militantes. Moitos 
militantes críticos políticamente 
con Lobeira asinaron o comuni
cado na sua defensa. 

O Consello Galego de Melo 
Ambiente aprobou un 
documento sobre resfduos 
que precisamente contou 
co voto en contra da 
entidade que agrupa ás 
organizacións 
conservacionistas do meio 
ambiente, como é a 
Federación Ecoloxista 
Galega. Tratábase da 
Estratéxia Galega de 
Residuos, un documento 
realizado por mandado da 
Unión Europea pero que "é 
exce~ivamente impreciso e 
vago 1

'. Os ecoloxistas 
galegas maniféstanse, 
entroques, por unha 
verdadeira estratéxia 
galega de resfduos, 
estratéxla que pasa por 
outro modelo de xestión 
do lixo.+ 

-tamén acordou disolver o con
selo local e nomear unha comi
sión xestora que normalice a si
tuación na localidade. Destas 
decisións deuse conta ao con
sello comarcal celebrado en Mo
~ña o Luns dia 8 de Novembro. 

queren realizar valoracións pú
blicas desta decisión, "porque 
os expedientes están ainda tra
mitándose". Despois de concluir 
o expediente disiciplinar, escoi
tadas as alegacións dos sus
pendidos de militáncia, a per
manente do BNG fará público 
un comunicado coas decisións 
tomadas. 

pensos temporalmente de mili
táncia, atópase o candidato á 
alcaldia nos últimos comícios 
locais, Antón Pausada e o con
celleiro Miguel Briones. Os ou
tros cinco sancionados son Xo
sé Manuel Portela, Xosé Martí
nez Epifánio, Xosé Vila~ Gra
ña, Xoán Montenegro e Teresa 
Landin. 

Os responsábei13 comarcais do 
BNG consideran que este con
fl ito interno de Marin non ten 
peque influir para nada no go
verno de coalición que o BNG 
mantén co PSOE, pois, de ir 
adiante os expedientes aos 
dous concelleiros, estes poderí
anse integrar no grupo mixto, 
sen que o BNG se opoña a que 
continuen apoiando ao governo 
municipal.+ Desde a dirección do BNG non 

A lista dos expedientados 

Entre os expedientados e sus-

Desde o BNG afírmase que es
ta decisión non ten nada que 
ver cos enfrontamentos poi íti-

Dous funcionários 

UN NOVO CABALO EN TROIA 
de Agricultura xulgados 
por malversación 

A acusación inclue os delitos 
de estafa e falsidade 

Gracias a Carlos Príncipe, concelleiro de 
cultura de Vigo, a cidade olívica vaise con
verter en capital da poesia da Península. 
Ademais, para que se vexa que os galegas so
mos persoas capaces de entender calquer das 
cinco línguas decorrido, as poesias poderán 
ser apresentadas en calquer delas, faltaba 
máis! Por suposto, non se ten en conta que 
hai duas línguas, castelán e portugués, que 
cantan con respaldo dos estados e unha si
tuación de nomi.alización; e outras tres qtie 
padecen unha sitµ.a~ión abafante, por ser 
perseguidas até hai ben pouco e competir en 
desigualdade de condicións. Tampouco se di 
ren do peso numérico dos castelán falantes, 
asi. como que canten con graq.des meios de 
información e editoriais. ,Para o concelleiro 
do Partido Socialista Ob,reiro Español todo 
isto é algo a non ter en conta, e, como debe 
sobrar o diñeiro, adícase a facer altruismo 
para que españois, dataláns, portugueses e 
bascas poidan ser cdñecidos fora das suas 
fronte~rr;b ~&I?ec:<i~lp_iet,i.se1 'i1~:-9ªYl~!. que A.,. 
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MANuELMERA 
mercantil por uns feitos 
acaecidos en 1990 e 1991 , 
cando dous funcionários -o 

onde radica o prémio e se farán eco os meios · que a promocionen en Vigo. De tan solidários chefe de Servizo de Montes, 
de información. e universais cáese no servilismo e na auto-co- Fernando Montes e o 

ionización. Por outra banda os critérios para funcionário Xaquin 
Que Carlos Príncipe faga estas propostas de acceder parecen un pouco elitistas, cando me- Fernández- amañaron unha 
autobombo desde o seu nos para un que non é trama para receber cartas a 
posto no concello (claro poeta senón un simple cámbio de traballos forestais 
está, co anagrama do 'Non resulta cidadán inquedo polas que non se chegaron ª 
PSOE detrás) non pode causas do país. Cómo se realizar. Tamén está 
chamar a atención, con- comprensíbel que haxa pode esixir ter tres libros implicada Maria Luisa 

' siderando as suas últimas publicados? Qué pasa Iglesias, persoa que 
actuaytóns. En fin cada prémiOS desta cuantia cos que teñen dous, un denunciou a trama. Para os 
un 

1
coas ;mas c_s>ntr~di1 ou nengun pero xurden dous primeiros o fiscal pede 

cións e servidumes.: · -. - para promocionar como grarídes talentos? cinco anos e catre meses de 
Agora ben, outra cousai, S i d h cárcere e para a Luisa---· . l" " e non an marc ª Iglesias un ano e se1's meses. - M'· t' d · outras 1nguas nun pa1s - d d c tl e a proposta. a1s a a e j atras es e o once o, Vários cargos públicos teñen 
que' celso Emílio merece : e sempre que haxa moi- que declarar no xuízo, asi 
un ptémio co seu nome, i que non ten tas críticas, pode que como o ex alcalde de 
non resulta comprensí) . normalizada a sua" academos que os 'primei- Pontevedra Xabier Cobián 
bel que haxa prémios : ros anos os prémios fi- (PP). A trama pela que as 
desta cuan.tia para pro- : quen na Galiza e Portu- tres persoas son xulgadas · 
mocionar outras línguas gal... despois de tudo, tora denunciada no seu dia 
nun país que non tennormalizada a sua, e no unha vez metido o cabalo en Troia sempre nunha reportaxe publicada 
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Manuel. Rial, alcalde de Nigrán (PSOE) 

'Agora que fracasou a moción non ·irnos ser inxénuos e se é preciso 
usaremos os decretos para governar' 

-0- HORÁCIO VIXANDE 

MANUEL RIAL (PSOE) É ALCALDE DE NIGRÁN DESDE AS ÚLTIMAS ELEICIÓNS MUNICIPAIS, CANDO PACTOU A ALCALDIA CUN G~UPO INDE

PENDENTE QUE AGORA VÉN DE ACORDAR CO P.P. UNHA MOCIÓN DE CENSURA, AINDA QUE A ÚLTIMA HORA FRAGA ABORTOU ESTA OPERA· 

CIÓN. DE TODOS XEITOS, RIAL GOVERNA CUNHA DELICADA POSICIÓN E APOIADO UNICAMENTE POLOS TRES EDIS SOCIALISTA$, DE MODO 

QUE AGARDA NOVAS TENTATIVAS PARA FACER MUDAR A COR DO GOVERNO MUNICIPAL. NESTA ENTREVISTA ABORDA A SITUAClpN ACTUAL. 

Vén de abortarse unha moción 
de censura do PP e os inde
pendentes contra sua, a que 
atribue que o PP recuase? 

Esta moción foi abortada por 
Fraga. Inicialmente, houbera 
un pacto do cabeza de lista do 
PP, Manuel Villar, que estaba 
apoiado polo secretário xeral 
dese partido Xesus Palmou, co 
candidato do Partido dos lnde
pendentes de Nigrán (PIN), 
Avelino Fernández, que conta
ba co apoio de Mariano Raxoi. 
Pero Fraga descoñecia este 
pacto e ao saber que Avelino 
Fernández estaba detrás, abor
tou a moción de censura. Por 
unha banda Fraga ten animad
versión por Avelino Fernández 
e pola outra Palmou e Raxoi 
acordaron defenestrar definiti
vamente a Cuiña repartíndose 
a alcaldia entre ·cadanseu can
didato. Avelino habiq. governar 
os primeiros dezaoito meses e 
Villar o resto do tempo, ainda 
que supoño que unha vez na 
alcaldía, Avelino argallaria algo 
para continuar todo o manda
do, esgotada a única posibili
dad e do PP de asinar unha 
moción de censura. 

Logo hai vários sectore·s no· 
PP. 

/ 

Sempre os houbo, só que ago
ra Palmou anda intrigando para 
tratar de facerse co maior nú
mero de alcaldias posíbeis para 
tapar a realidade, e iso é que o 
PP ·perdeu as eleicións. Ade
mais, tanto Raxoi como Palmou 
andan á procura de enterrar 
politicamente a Cuiña de forma 
definitiva. 

Pero vostedes, os socialistas, 
chegaron ao poder apoiados 
polo grupo de Avelino Fer
nández e no pasado mandado 
cogovernaron xunto con Ma
nuel Villar, daquelas candida
to do Partido dos lndependen
tes de España. 

Asi é. Nigrán é un concello no 
que a direita ten o sesenta por 
cento dos votos e á esquerda 
quédanos a opción de aprovei
tar as fendas e divisións da di
reita para governar e ensinar á 
cidadania como podemos face
lo nós. No pasado mandado, 
Villar foi alcalde á frente do PIE 
e estivo apoiado polo PSOE, 
mentres que o anterior alcalde 
do PP, Avelino, quedou na opo
sición. Vários meses antes de 
concluir o mandado, Villar pac
tou co PP galega e pasou a en-

• cabezar a lista, entón nós 
aban.donamos o governo e 

Avelino Fernández, xa sen par
tido, montou o PIN. Nestas últi
mas eleicións, nós continua
mos cos tres concelleiros que 
tiñamos, o Bloque subiu de 
dous a tres, o PP obtivo sete e 
os independentes de Avelino 
cinco. O PSOE non contaba 
con governar e pensaba 
apoiarse a si mesmo na elei
ción de alcalde, pero a división 
na direita permitiunos chegar a 
un pacto de governo con Aveli
no introducindo a condición de 
que el non participase no go
verno. Entón, fun designado al
calde cos votos do PIN, do 
PSOE e do BNG, que non qui
xo integra~se no governo: 

Recomposición da direita 

Contodo, dá a impresión de 
que o único que conquiren 
estas alianzas é permitir a re
composición da direita._ . 

Ás veces sucede iso, pero co-
· ma lle dixen -é a única forma 
que ten a esquerda de governar 
nun concello como Nigrán e te
rnos a obriga de dar a coñecer 
á cidadania outras formas de 
governar. Ademais hai outros 
resultados. Os anos de Avelino 
Fernández como alcalde foron 
moi escuras. Non ·había infor-

A.N.T. 

mación pública, os plenos dura
ban cinco minutos e non habia 
democrácia municipal. Cando o -
PIE chegou ao poder apoiado 
po~ nós, as cousas mudaron e 
hoxe afortunadamente este é 
un concello democrático e iso é 
fundamental. 

- Pensa que vai seguir adiante 
a política de acoso contra 
vostede? 

Naturalmente, por iso reitero a 
miña invitación ao Bloque de 
sumarse ao governo. Nestes 
momentos, ocupo- a alcaldía 
apoiado unicamente polos tres 

. concelleiros socialistas. lmaxi
no que o PP e o PIN tratarán 
de chegar a acordes pontuais 
nos plenos para dificuldar a na
sa labor de governo e así dar 
unha sensación de ingoverna
bilidade que xustifique a mo
ción de censura, pero non irnos 
ser tan inxénuos como para 
permitir isto. A nova Lei de Ba
ses de Réxime Local dá gran
des atribucións ao alcalde e eu 
vou ter que aproveitalas para 
governar, probablemente teña 
que facer uso dos decretos pa
ra sacar adiante os asuntos-do 
concello e que este governo 
·poda continuar o máximo tem- -
po posíbel. · -
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Intereses urbanísticos 

Precisamente, unha acusa
ción formulada contra voste
de polo PIN é o exceso de au
toridade e nomeadamente na 
área de Urbanismo. 

Non son unha persoa que goste 
de controlar. O PIN, no acordo 
de governo, fíxose coas atribu
cións de Urbanismo, pero como 
alcalde eu asinaba os decretos 
de concesión de licéncias e iso 
claro que o controlaba, para que 
non me metesen un gol. 

O Urbanismo parez a razón da 
moción de censura. 

En afeito, aqui en Nigrán hai 
grandes intereses imobiliários. 
Nos tempos de Avelino as nor
mas subsidiárias de planea
mento taran modificadas para 
poder recalificar terreas por de
creto e así beneficiar a alguns 
sectores. Esa faculdade non se 
empregou no tempo do governo 
de Manuel Villar mentres estivo 
apoiado por nós. Pero quince 
dias despois de abandonarmos 
o goverño, empregou esta fór
mula para facilitar a construción 
dun aparta-hotel en Praia Amé
rica. ~Oeste xeito, multiplicou por 
seis o volume de edificabilidade 
e de poder construirse sete vi
vencias, pasou a poder edificar 
unha construción de cen apar
tamentos. Pero os trámites non 
se puderon completar nos catro 
últimos meses de governo de 
Villar, de modo que cando saín 
alcalde, ainda non sedera a li
céncia e eu tampouco a outor
guei. Precisamente, o primeiro 
que me dixo Villar ao eu ocupar 
a alcaldia foi que tiña que darlle 
audiéncia a el e aos promotores 
do aparta-hotel. Eu díxenlle que 
si á reunión, pero informeille 
que estimaba que era un pelo
tazo urbanístico. 

E que dixo o PIN? 

Avelino ao princípio non estaba 
interesado, pero curiosamente 
en quince días pasou a opinar o 
contrário e precisamente esa li
céncia foi a que comezou a cri
se que derivou nos trámites pa
ra facer moción de censura ago
ra falida. No primeiro pleno do 
meu mandado, o PP apresentou 
unha moción para ratificar o de
creto de licéncia que asinara Vi
llar e o PIN apoiouno. Debin de
catarme entón da operación. 
Desgraciadamente, agora xa 
non hai nada que facer con ese 
aparta-hotel. 

O Plano Xeral tamén semella 
un ponto de discórdia. 

Aquí non houbo opinión unánime. 
As normas subsidiárias de Nigrán 
son de 1986. Foron as primeiras 
dos concellos pequenos e a sua 
redacción levouse a cabo moi a 
presa. Ademais, coa nova Leí do 
Solo quedaron máis obsoletas 
ainda. Por iso na campaña propu
xemos a redacción dun Plano Xe
ral de Ordenación Urbana. O PP 
tamén tiña isto no seu programa 
de governo. O PIN non porque 
prefire unhas normas subsidiárias 
que poda modificar arbitrariamen
te ao servizo de inte-reses cliente
lares. Con respeito ao Bloque, di
xeron que non gastaban das ba
ses do concurso, pero intuo que 
non se opoñen a un Plano Xeral, 
senón á forma de levar adiante o 
proceso, de modo que podemos 
intentar convencelos. Un Plano 
precisa o apoio de todos os gru
pos e o concurso de moitos sec
tores para que sexa un ins"tru
mento de planeamento útil.• 
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Menos de trinta persoas residen en Balde, todas maiores de 60 anos, os xovens e o neno da foto están de yisita. A.N.T. 

Os anos non·pasan en · e~lde 
*H. VIXANDE 

Os anos hon pasan en balde, pero en Balde non pasan os 
. anos. Parez un chiste, pero non o é. O tempo corre paseniño 
en Balde. Sábeno os seus trinta viciños escasos, pero máis 
ninguén. Balde é unha parróquia ao final do camiño que pa
dece uns problemas semellantes ao resto do rural galego: 
afastamento, despovoamento e falta de servizos e infraestru
turas; un lugar condenado no que os seus reos resístense a 
desaparecer. Ninguén vai a Balde, só chegan, de momento, a 
televisión, o correo e moi de cando en vez a visita dun familiar. 

1 
O tempo parez detido en Balde: 
os novos non envellecen por
que non hai quen baixe dos se
senta anos -a 
nena da fotogra-

en idade hai anos que marcha
ron a Ribadávia, a Ourense, a 
Vigo, á emigración ... e xa non 

queren voltar. 
Quedan as ca
sas, a igrexa pa-fía é unha visita

e a esas idades 
xa non é doado 
distinguir. A per
soa máis vella é 
Amparo Gómez, 
con 88 anos, 
"pero moi ben 
conservada", 
precisa ela, cun
h a muleta na 
man, convale
ciente dunha 

1y. 
ivernas 

rroquial e algun
has viñas. 

operación de ca-
d e ir a. · Sobre a 
persoa máis no-
va do .lugar non 

destas veigas 
e dalgunhas 
pensións' 
MANUEL 

FERREIRA 

Balde é unha 
máis das parró
quias do conce
llo de Carballera 
de Ávia e todas 
elas padecen un 
abandono popu
lacional endémi-
co. En realidade, 
só a cabeza do 
município resiste 
o esmorecimen
to e dun tempo a, 

hai acordo, ou a Florenta ou a 
Socorro, ambas. con 61 prima
v~ras. Os que ainda estaban 

esta parte coñece certa recu
peracion na act[vidade na 
constryción. ' 

A doutora Asland e Fausto 

En B~lde hai presente, hai ve
llos, pero non hai futuro e tam
pouco memória. Que ninguén 
vaia até Balde á procura do xe
rovital da doutora Asland, aque
la r:umana que nos anos setenta 
revolucionou a Europa enteira 
cun tónico milagrento ainda que 
disque non era máis que un pre
parado de cocaina. "Pero que 
tampouco veñan os ladróns a 
buscar nada, porque han topar 
connosco", asegura unha das 
viciñas, que amosa un dos te
mores do rural máis esquecido 
por todos agás polos cacos. 
Tampouco hai Faustos no cen
so de Balde que anden á procu
ra da eterna xuventude e nin
guén escoitou falar de Goethe. 
"Desde logo, aquí non veu nin
guén con ese conto e se lle digo 
a verdade non lle sei porque lle 
puxeron Balde a este sitio, su
poño porque cadrou asi, como á 
capital do conc~llo puxeronlle 
Carballeda de Avia", abondan 
os viciños. 

Pero Balde foi algo en tempos, 
mália hoxe habitaren a localida
de só tres familias e sete ou oito 
persoas soas nas suas casas; o 
lugar ten unha lgrexa e é cabe
za da parróquia. "Actualmente 
vivemos poucas persoas aqui 
-explica Manuel Ferreira-, culti
vamos estas veigas que arrode
an as vivencias e logo hai algun
has pensións que dan para ir ti: 
rando, pero pouco máis". 

Non hai escola en Balde, cir
cunstáncia hoxe xustificada por
que xa non hai nenos que nece
siten estudar, pero tampouco hai 
caixa de aforros, nen centro de 
saúde, ainda que si hai vellos 
que precisan deses servizos. 
Balde_ é como moitos lugares do 
noso rural, · onde os anos non 
pasan en balde, ainda que a ca
da haxa menos para tirar -das fo
llas do almanaque agarda11do á 
pensión de fin de mes. Contado, 
se un dia pasa por Carballeda, 
dea unha voltiña por Balde, a 
ver como pasan os anos.+ 

A~ teoloxia 

neo liberal 
O presidente cubano Fidel 
Castro, nun artigo que 
publica o diário arxentino 
PÁGINA 12·critica e 
condena o actual sistema 
económico. "É h ipócrita 
afirmar que a liberdade do 
home e a absoluta liberdade 
do mercado son conceptos 
inseparábeis, como se as leis 
<leste, que orixinaron os 
sistemas sociais máis egoístas, 
desiguais e despiadados que 
coñeceu o home, fosen 
compatíbeis coa liberdade do 
ser humano, aoque o sistema 
convirte nunha simple 
mercadoria (. .. ) Os máis 
fanáticos defensores e crentes 
do mercado acabaron 
converténdoo nunha nova 
relixión. Xorde asi a teoloxia 
do mercado. Os seus 
académicos, máis que 
científicos, son teólogos; é 
para eles unha cuestión de fe. 
Por respeito ás verdadeiras 
relixións praticadas 
honestamente por milleiros 
de millóns de persoas no 
mundo e aos verdadeiros 
teólogos, poderiamos 
sinxelamente engadir que a 
teoloxia do mercado é 
sectária, fundamentalista e 
antiecuménica ( .. . ) N ovos e 
insospeitados fenómenos 
xorden, que escapan a todo 
control de govemos e 
institucións financeiras 
intemacionais. Non se trata 
xa só da criación artificial de 
fabulosas riquezas sen 
nengunha relación coa 
economia real. Tal é o caso 
de novas multimillonários 
que xorden ao se multiplicar 
nos últimos anos o prezo das 
accións das bolsas de valores 
nos Estados Unidos, coma un 
xigantesco globo que se 
hincha até o absurdo con 
grave risco de que mais tarde, 
máis cedo, esto upe ( .. . ) Que 
o actual sistema económico é 
insosteníbel evidénciao a 
pró'ffria vulnerabilidad.e e 
febleza do modelo, qúe 
converteu o planeta nun 
xigantesco casino". + 

As perdas 
de ENCE 

A revista dedicada ao sector 
das artes de impresión, 
GRÁFICA, informa da caída 
do prezo da pasta de papel. 

11 DE NOVEMBRO DE 1999 

Segundo esta publicación, , 
durante o prirnei.'ro trimestre 
do ano, a empresa papeleira 
Ence, radicada en 
Pontevedra, sofreu unhas 
perdas de 31 7 millóns de 
pesetas. Esta queda foi 
provocada pola baixa dos 
prezos da pasta de papel, que 
acadou o 17 por cento. Esta 
información vén contradicir 
aos directivos de Ence, que , 
pretenden ampliar a planta 
pontevedresa alegando a 
expansión do sector.+ 

Natalidade 
versus 
econom1a 
Manuel Mera, presidente da 
Confederación lntersind ical 
Galega (CIG) reflexi na 
lucidamente nun artig 
publicado por FARO DE 
VIGO br a ituaci n 
económica de Galiza os 
beneficiário da supo ta 
bonanza. "A economia galega 
vai ben, non hai dúbida, 
medra a unha rnédia do 4 por 
cento. T amén van ben as 
grandes empresas, tal como 
nos indica o dado de que o 
catro grandes bancos españois 
gañaron 460 mil millóns de 
pesetas nos primeiro nove 
meses de 1999, un 19 por 
cento máis que no mesmo 
período de 1998 ! O que vai 
mal é a situación das maiorias 
sociais que non se benefícian 
do medre da economía (alta 
taxa de paro, precariedade). 
Pero, entón, como aumenta o 
PIB? Algun din que pala 
tecnificación das empresas e 
unha rnaior eficiéncia, razón 
pala que non se xera tanto 
emprego como cómpre. Esta é 
unha verdade a médias, 
porque en 1998 no conxunto 
do estado aumentou rnái 
porcentualmente a criación 
de emprego có medre d PIB. 
N este caso affrmase que ~ i 
unha consecuéncia de que 
reflectou unha parte 
importante do traballo non 
declarado. Se esta c nclu ión 
é correcta ternos que pensar 
que en Galiza pasou 
exactamente o c ntrário: 
medrou o traballo minguado 
ou irregular e por tanto o 
PIB, pero non o emprego ( .. . ) 
Ante este panorama non é 
estraño que a xente teña 
poucos ou nengun fillo, tal 
como se amasa cando se 
estuda o tema e se ve que esta 
situación afecta 
especialmente aos sectores 
máis precarizados. Córnpre, 
por tanto, que o presidente 
Fraga, ademais de 
preocuparse do terna da 
posíbel desaparición da nosa 
"cultura e étnia" faga o que 
ten que facer, controlar a 
fraudé nas contratacións 
(facendo que se curnpra a 
lei), asegurar aos 
traballadores en paro unha 
cobertura económica mínima 
(a cámbio de traballo social e 
formación) e pular por unha 
redistribución da riqueza, 
rematar coa discriminación 
do Estado respeito a . 
Galiza".+ 

• 
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•Impresa a cor en seis idiomas 
• Con marcador e acabamento en coiro rexenerado 
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O Comisário de Pesca da UE chegou a subir nun pesqueiro. 

O comisário Franz Fischler coñeceu as bateas e o ·sabor do marisco 

O euroministro de Pesca 
que descubríu o mar na· Galiza 
* CtSAR LORENZO GIL 

O comisário de Pesca e Agricultura da UE, o austrfaco Franz Fisch
ler, ten un aspecto que recorda a un tempo tanto ao mar como ao 
campo. A sua figura panchuda, a barba cana e o· rostro arrubiado 
ben poderia pertencer a un lobo de mar ou a un amábel labrego, 
con só lle engadir unha cachimba ou unha forquita, respectiva
mente. Mais, a pesar destas relacións, Fischler a penas ®ñece, 
alén das estatísticas, dados e informes que lle chegan a Bri.Jxelas, 
estes dous meios. Para descubrir o agro, Andalucia vesti~se de 
gala e obsequiouno coa flor do seu aceite de oliva. Agora Galiza 
achegouno ao mar. Esta vez tocoulle-ao comisário encher o 
bandullo de centolas, camaróns e cigalas, entre outras delicias. 

O euroministro foi convidado 
pola delegación galega que o 
visitou no seu despacho de 
Bélxica para que coñecese de 
primeira man a situación da 
pesca galega denantes de ini
ciar as conversas con Marro
cos para renovar o tratado so
bre capturas de peixe entre o 
reino norteafricano e a Unión 
Europea. A intención de políti
cos, armadores e mariñeiros 
era facelo partí.cipe da difícil si
tuación do sector no noso país 
para que puidese tomarse máis 
en sério unha negor.iación que 
vai ser moi difícil, non só palas 
exixéncias marroquinas, senón 
tamén pola oposición de esta
d os como Grande Bretaña, · 
Suécia ou Finlándia. Para con
seguir que-Fischler puidese co
ñecer os asp·ectos básicos da 
pesca .ga:lega en só tres dias, o 
programa que lle prepararon 
foi do máis variado e interesan
te, como unha grande excur
sión no que todo ün país pon 
as mellores· galas para recibir 
ao xigante austríaco do que 
depende o futuro dunha chea 
de famílias. 

i 

o seu avó lle contase aventu
ras de cando o porto de Triaste 
era súbdito do lmpério. Entén
dese daquela o regueiro de 
sorpresas coas que se atopou . 
desde o momento no que -pisou
Labacolla. 

Xa eri Compostela, a compaña 
que lle servíu de anfitrión cole
xiado, formada por Manuel Fra
ga, o conselleiro Amáncio · Lan
din (que incluso servíu de porta
malas através do Obradoiro}, o 
secretário xeral de Pesca, Sa
muel Juárez e máis o presiden
te da Comisión de Pesca do 
Parlamento europeu, Daniel Va
rela, quixo que Fischler e os 
seus subalternos tivesen o pri
m ei ro contacto co mar. Que 
mellar lugar, pensou Fraga, que 
o Restaurante Vilas, cenário 
das mellares paparotas do pre
sidente, para que o centroeuro
peu probase os deliciosos froi
tos do mar galega. No xantar 
"de traballo" non fallaron as né
coras, os percebes e toda clase 
de peixes, acompañado todo 
cun albariño, coque conquistar 
o seu estómago. 

mento dunha conselleria calque
ra f oi a carta de apresentación 
coa que os armadores quixeron 
agasallar a Franz Fischler, á 
sua asesora en temas de pesca, 
Maja Kirchner e ao director xeral 
de Pesca da UE, o dinamarqués 
Steffen Smidt, que se lanzaron 
entusiasmados a polas cigalas, 
os camaróns, as cocochas e o 
cabrito que dispuxo na mesa o 
Restaurante Cíes, en plena 
praia de Canido. 

Logo, farto, bamboleando a in
mensa anatomia á beira de Fra
ga, ainda extasiado polos man
xares degustados, coñeceu as 
dimensións dun dos mellares 
partos naturais de Europa, o vi
gués e embarcouse, coa curiosi
dade dun meniño, nas cubertas 
do "Serra de Angoares" e o"No
vo As'', dous buques de recente 
construción que faenan no Gran 
Sol. De ali saíu para Lira, en 
Camota, onde ficou prendado 
dos fermosos rodaballos que vi
ven na piscifactoría de Prode
mar, sorprendéndose de que 
neste pequeno país se traballa
se con tecnoloxia de última xe
ración aplicada á acuicultura. 
Para que se acabase de divertir, 

-Fischler montou nun helicóptero 
novamente camiño de Vigo, ob.:. 
servando partos e bateas (unha 
palabra e unha construción que 
o fascinou. Ba-te-a, balbuciu 
pronunciando en alemán). Cheo 
o maxin de novas experiéncias, 
o comisário puido durmir a noite 
do Venres 5 de Novembro felii 
como cando pequeno. 

Agora xa volveu ao parqué de 
B_ruxelas. De seguro que a visita 

Áustria, o país de Fischler, dei
xou de .ter acceso ao mar lago 
do Tratado de Versalles, no 
1919, que lle puxo fin ,definitivo 
á Guerra Europea. E por iso 
que o comisário a penas tiña 
notícias do. mar,. a non ser que 

Con este início de viaxe, Fisch- a Galiza lle servíu para ameni-
ler tivo a suficiente enerxia para zar moitos novas xantares me-
se enfrontará sua segunda xor- nos opíparos, comparando as 
nada de viaxe. A primeira imaxe coles belgas coas centolas. 
do mar de Galiza tívoa en Vigo. Igual que cando se fartou a pan 
Outravolta un xantar deses ca- con aceite, en Jaén, o único do 

; l <.. ., 1 - t l. ) . ·- 1 \ 
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paces de facer mudar o orza- que se segue lembrando.+ 
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·Paralelism.os 
MANUELCAO 

Pode -atoparse1 un certo paralelismo entre os xogos eleitorais 
e a actual Liga de Futbol Profisional. A aparente avantaxa 
dalgun grupo político comprobarase no escrutínio final · dos 
pÜntos obtidos e de nada valerán as acusacións e impugna, 
cións a posteriori pois o resultado ha ser o que os cidadáns 
queiran. Cada vez máis, o discurso político parécese ao dos 
axentes deportivos e non se considera xogo suxo case nada: 
pódese fichar ou abater aos políticos contrarios se interesa, 
hai que presionar constantemente ao adversário, pódense 
finxir labazadas ou ataques infundados, etc. O PP, por 
exemplo, empezou cedo atacando pola banda dos pensio, 
nistas, para arrapañar uns votos preciosos se non para unha 
maioria absoluta ahondo para unha suficiente. Existe o pe, 
rigo de que a afeizón se sinta presionada en exceso pola pre, 
poténcia e avasallamento dundos grupos empeñado en for, 
zar e manipular as regras do xogo e empece a asubiar e a vo, 
tar masivamente pola equipa contrária ou, simplemente, 
que fique na casa e non vote o dia do partido sexa no cam, 
po o,u por TV dixital. T udo esto poderá ser lamentábel pero 
<liante <leste menu a sociedade só pode optar entre "querelo 
ou d~ixalo", basicamente, por non haber outro remédio. 

Nesta tesitura, os grupos que aspiran ao campionato e aos 
postos chave teñen que axustar as suas estratéxias, escoller 
aos mellores xogadores e colocalos nos postos axeitados. 
Só falla ou marca o penalti aquel que o tira nunca o mili, 
tante; de base afeizoado. De momento, estase no periodo 
prévio de aquecemento, declaracións e poxas contra os ri, 
vais internos e externos e, quen máis quen menos, está a 
tomar posicións tratando de asinar os primeiros contratos a 
medio de certas influéncias sobre o treinador ou o presi, 
dente e intentando gañarse á afeizón e aos periodistas. E é 
aqui onde xurde a figura do adestrador que resulta ter, nas 
equipas competitivas, unha importáncia central para o éxi, 
to ou p fracaso eleitoral. Asi, por exemplo, ternos adestra, 
dores (¡ue viven na provisionalidade e que tenden a asegu, 
rarse o soldo aceptando as recomendacións dos proprie, 
tários da equipa para case todo. Trátase de figuras decorati, 
vas, Albores deportivos, que teñen unha capacidade de de, 
cisión autolimitada e nihilista e que, mesmo delegan, en 
segundos designados polos proprietarios da equipa nos 
adestramentos, as xogadas estratéxicas, etc, e só as rela, 
cións cos médios e algunha fichaxe permete indicar unha 
mínima capacidade de decisión. Hai, en troques, adestra, 
dores rrioi profesionais que controlan rudo o referente a es, 
tratéxias, fichaxes, adestramentos, alineacións, etc. Teñen 
bons contratos a médio prazo e só adestran grupos de certo 
nível económico con equipas de dirección profisional e 
que se desputan sempre os primeiros pastos clasificatórios. 
Só citar: un terceiro tipo de adestrador: aquel que se fuco 
forre no vestiário e pasou mesmo a controlar a propriedade 
da equipa de xe1to directo ou interposto e que se eterniza 
como dirixente político imune a perdas eleitorais por gole, 
ada, asubios masivos e tirada de almofadas. Sabedor de que 
está en posesión da verdade pode mesmo chegar a facerlle 
corte de mangas continuados ao próprio eleitorado que pa, 
ga a sua entrada ou conexión a TV.+ 

Xoán Comll, de costas, Xosé Cuíña e Horácio Gómez, presidente do Celta 
e fichado por Cuíña para o PP antes dos eleicións municipais. A N.T. 

'C d ,. d. a a vez ma1s, o 1scurso 
político pa~écese ao dos axentes 
deportivos e non se considera 

d " xogo suxo case na a 
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O Ministério de Meio Ambiente apenas gastará 1.000 millóns na Galiza 

Tocino promete investimentos 
sete veces superiores aos recollidos nos orzamentos 
A ministra de Meio Ámbiente, 
Isabel Tocino, visitou Galiza o 
pasado Mércores 3 de Novem
bro para asinar co Governo 
de Manuel Fraga un protocolo 
de i nvestimentos para o ano 
que vén. Tocino pactou co 
presidente investir 42.000 mi
llóns de pesetas en recupera
ción de águas residuais du
rante o 2000 e achegar 5.100 
máis para levar adiante un 
programa de protección do li
toral galega. Pero estas cifras 
anunciadas pola ministra ba
ten de fuci ños coa realidad e 
exposta nos orzamentos 
estatais, que só contemplan 
un gasto de 1.000 millóns para 
o próximo ano en obras hi
dráulicas e calldade das águas. 

O suposto convénio 
da costa 

Esta incríbel diferéncia entre o 
prometido para mellorar a calida
de das águas e o que realmente 
estabeleceu o Governo central 
para acometer este tipo de obras 
ainda queda máis patente cando 
se valora o investimento total do 
departamento de Meio Ambiente 
para Galiza no exercício 2000: 
6.479 millóns de pesetas. Oesta 
cantidade, en matéria de protec
ción de costas, o gasto está ben 
lonxe dos 5.100 millóns que o 
Estado di investir. Nos orzamen
tos aparece soamente unha can
tidade aproximada de 2.500 mi
llóns, menos da metade. 

o rio Lomo, no suroeste do país, 
para o que se queren destinar 
13.100 millóns. Mais logo, can
do se analizan cales van ser os 
proxectos concretos que, en 
matéria de saneamento se van 
realizar, como obras novas non 
aparece nengun. 

prevén para o 2001 un gasto de 
6.500 millóns (superando máis 
de seis veces o actual). 

Respeito ao suposto convénio 
para mellorar as costas que 
asinaron Isabel Tocino e o con
selleiro de Meio Ambiente da 
Xunta, Carlos del Álamo, as dú
bidas sobre a sua verosimilitu
de tamén son moitas. En pri
meiro termo, o Estado se com
promete a achegar 5.100 mi
llóns (que non constan en nin
gures tampouco) para un pro
grama de aconaicionamento do 
litoral, no que participa a Xunta 
con 900 millóns, que tampouco 
están en nengun orzamento 
dos existentes. Por outra ban
da, a conselleria de Meio Am
biente quer utilizar parte destes 
investimentos no seu programa 
Red Natura 2000, mais non se 
deu a coñécer en que medida e 
en que proxectos particulares, 
ficando ese investimento pai
rando un pouco por riba da roti
na administrativa. 

Outro dado curioso das prome
sas de Isabel Tocino é a falla de 
concrección en canto ás obras 
que se van acometer neste ano. 
A titular de Meio Ambiente só 
adiantou o proxecto para sanear 

A excusa que Tocino e o Gover
no Fraga tañen para faceren pú
blicas estes investimentos erra
dos é o que se considera "previ
sións orzamentárias do Governo 
central para os próximos anos". 
Oeste xeito, nos próprios orza
mentos deste ano aparece unha 
cifra que se supón vai ser a que 
o ministério invista neses outros 
anos para os que ainda non 
existe un proxecto de leí de pre
supostos. En matéria de calida
de de águas, os orzamentos 

Mais estas previsións son mera
mente orientativas e nunca abri
gan ao governo a facer nada. 
Se ternos en canta que o próxi
mo ano se pode producir un 
cámbio de governo en Madrid, 
parece alomenos precipitado 
contar xa cuns investimentos 
que non existen en nengunha 
lei. Normalmente, nen sequer os 
próprios políticos que calculan 
as previsións as tañen en con~a 
porque, sé cunha simple suma 
dos orzamentos aproximados 
de todos os departamentos, o 
orzamento total do Estado al
canza unhas cifras irreais, até 
tres veces superiores ás posibi
lidades das arcas públicas. 

Logo de analizar as promesas 
do Estado en matéria meioam
biental, parece que non está 
nen moito menos claro que se 
faga o investimento anunciado, 
e menos ainda de onde van 
sair os cartas; se se chegan a 
acometer tais proxectos. Máis 
ben parece unha chamada de 
atención dun ministério que a 
penas fixo nada en Galiza des
de a sua criación en 1996 e 
que, por exemplo, .non deu re-

. matado ainda planos tan im
portantes como a rede de sa
n ea mento e depuración de 
águas no país.• 
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O 'modelo americano~ de relacións laborais 
Na sociedade da "libre empresa", o "libre al, 
bedrfo" e demais liberdades formais, os traba, 
Uadores carecen dos máis mínimos direitos 
asociativos e sindicais, segundo reza o máis 
recente informe sobre violación de direitos 
sindicais feíto público pola Confederación 
Internacional de Organizaciós Sindicais Li, 
bres (CIOSL). 

A publicación coincide coas reunión prévias · 
ao comezo da Ronda do Milénio da Organi, 
zación Internacional de Comércio (OMC), 
onde a embaixadora dos Estados Unidos tivo 
a sarcástica ocorréncia de propoñer que "se 
respeiten os direitos laborais básicos no pro, 
ceso de liberalización comercial e globaliza, 
ción económica". 

Co cinismo que sempre mostran en política 
internacional, os Estados Unidos pretenden 
converterse en abandeirados dos direitos so, 
dais nos debates da III conferéncia da OMC. 
Pero o informe da CIOSL bota por terra tan, 
ta palabrería: "Nen o direito á folga nen o di, 
reito dos traballadores a organizarse en sindi, 
catos están adecuadamente protexidos pola 
lex'islación estadounidense. A lei non prote, 
xe aos traballadores cando o empregador está 
decidido a destruir ou impedir a representa, 
ción sindical". Esa é unha conclusión do in, 
forme, o que se pode ler en internet na se, 
guinte dirección: http: www.icftu.org). 

Segundo o informe da CIOSL, polo menos 
un de cada dez militantes sindicais que ten, 
tan de formar un sindicato é despedido ile, 
galmente. Mantéñense os métodos mafiosos 
e antisindicais que se expresan en que f110itos 
empresários contratan detectives e empresas 
de seguridade para apoiar campañas antisin, 
dicais, incluindo a vixiáncia dos activistas. 
En moitos casos se obteñen expedientes xu, 
diciais, histórias clínicas e búscanse debili, 
dades da vida persoal dos activistas para de, 
sacreditalos. 

As práticas mafiosas continuan coa negativa 
reiterada a que os representantes sindicais 
podan acceder á empresa para reunirse cos · 
traballadores durante as pausas de traballo. 
Está contabilizado que no 60% dos casos de 

· realización de campañas para constitución de 
sindicatos durante o ano pasado, os empresá, 
rios ameazaron con pechar ou transladar as 
fábricas en resposta á atividade sindical. Qn, 
de se negociaron convénios colectivos por 
prime ira vez, nun 12 % dos casos as fábricas 
foron pechadas despois de iniciada a nego, 
ciación. 

Un tércio dos empresários negócia "en apa, 
riéncia" con sindicatos recén criados. O 40% 
das negociacións de convénios colectivos fra, 
casan. E normal e legal a contratación de q;a, 
halladores de reemprazo durante as folgas. 

Nos casos de vitórias sindicais nas nego, 
ciacións colectivas, nun 80% dos casos os 
traballadores son reemprazados se o acorde 
non satisface ao empresário. 

A lexislación laboral estadounidense non cu, 
bre aos traballadores agrícolas, domésticos e 
gardas de seguridade, a lei só dá direito aos 
folguistas a volver ao traballo cando haxa un 
emprego vacante. Un 40% dos traballadores 
do sector público están privados de direito á 
negociación colectiva. Trece Estados da 
Unión non permiten en absoluto anego, 
ciación colectiva e outros trece só autorizan 
a negociación para algunhas categorías de 
funcionários. 

Con tales prácticas semiescravistas é normal 
que os Estados Unidos só suscreban un dos 
sete convénios básicos sobre relación laborais 
e direitos sindicais da OIT. -O único que sus, 
creben e o convénio 29 contra o traballo for, 
zoso e obrigatório. E iso po.rque se realizou 
toda unha guerra de secesión que acabou coa 
escravitude no século pasado. 

Moitos inxénuos admiradores do "american 
way of life" surpréndense ao coñecer estas 
misérias do país máis poderoso do mundo. 
Estados Unidos ainda está en panos no que 
se refire a direitos .fundamentais ... O século 
reru'atando e Clinton con esos pelos ... • 
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Caixa Ga/icia compra 
O 3,5% de PuLEVA 

A empresa Puleva, líder do 
sector lácteo galega logo da 
sua compra da compañia 
Leyma, está participada por 
Caixa Galic.ia logo de que 
esta entidade comprase o 
3,5 por cento do seu capital. 
Esta operación ascende aos 
2.800 millóns de 
invéstimentos por un total de 
1 o millóns de accións. Oeste 
xeito, esta caixa de aforras 
entra a formar parte no 
sector lácteo, ao través da 
Corporación Financeira de 
Galiza, organismo que 
controla. Mediante este ente, 
Caixa Galicia xa investiu 
neste ano en empresas tais 
como Banco Pastor, Zeltia, 
Azkar, Gas Galicia ou 
Telefónica Cable de 
Galiza.+ 

A UE denunciará · 
a Corea do Sul 
por axudar 
as empresas navais 

Logo das mobilizacións 
dos operários do sector da 
construción naval de todo 
o Estado para reclamar o 
fin das subvencións 
públicas (procedentes do 
FMI) ás construtoras 
coreanas, o Consello de 
ministros de lndústria da 
Unión Europea decidíu 
denunciar esta prática 
irregular diante da 
Organización Mundial do 
Comércio (OMC) e do 
próprio FMI. A situación 
criada era tan absurda que 
os próprios empresários 
españois que precisaban 
adquirir buques recibian 
ofertas do pafs asiático 
_con rebaixa de até o 50 por 
cento respeito ao custo de 
construción no Estado 
español. Esta política 
fraudulenta do estado 
asiático fíxolles perder aos 
estaleiros 24.000 millóns 
de pesetas, cando ademais 
deben máis de 18.000 en 
concepto de axudas 
públicas irregulares.• 

Galiza, discriminada 
no Programa 
de Desenvolvimento 
Rexional 

Galiza é a única comunidade 
autónoma onde o 
investimento estatal é menor 
có autonómico. Ademais, de 
todas as autonomías 
consideradas de obxectivo 
en canto ás axudas da UE, a 
galega é a terceira pola cola 
no que se refire a Produto 
Interior Bruto (PIB). Pois 
ainda con todo isto, Galiza só 
obterá o 12 por canto dos 
investimentos do Programa 
de Oesenvolvimento 
Rexional (POR) que o Estado 
español lle solicitou ao 
Governo de Bruxelas. Esta 
contradición foi denunciada 
polo deputado nacionalista 
no Congreso Francisco 
Rodríguez, que considera 
que o POR non está servindo 
para acadar a converxéncia 
co resto de Europa.+ 
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* PAULA CASTRO 

O conselleiro '.de Agricultura, Castor Gago, comparecia no pleno 
do Parlamente;., para explicar os logros acadados na negociación 
do r~parto de cuotas resultantes da Axenda 2000. Segundo el 
mesmo afirmaba, o acordo foi o máis favorábel para Galiza. Sen 
embargo, can~o desde os grupos da oposición se pedíu que o 
governo asumise o pago da supertaxa, Gago, non só negou 
esta posibilid~de argumentando que eses cartos se destina
rian a moder~' izar os sectores produtivos, senón que mesmo 
indicou que t mpouco se asumiria no futuro. Diste xeito, o 
conselleiro rec ñecia que se repetirá o problema da sobreprodu
ción e mesmo ue o incremento de cuota acadado é insuficiente. 

"~ un absurdo ¡·cer que a super- taba ás críticas realizadas pola 
taxa a :poida s guir pagando o · oposición. Críticas centradas na 
governo galego. emos unha res- 1 insuficiente cuota acadada e na 
ponsabilidade sdbre o presuposto nula presión exercida polo gover- · 
e os orzamentos teñen que ser no galego para a solventar o pre-
para mellorar Gatiza e as estrutu- · blema da sobreprodución láctea. 
ras produtivas". Con esta · afirma-
ción arrincaba o conselleiro de Como alternativas, Gago propo-
Agricultura a sua réplica e respos- ñia o abandono de. explotacións, 

a venda de cuota e as xubilacións 
anticipadas. Ademais, insistia na 
necesidade de deixar as "utopias" 
e afirmaba que "este país ten que 
ter unha porcentaxe de povoación 
activa agrária superior ao de ou
tras comunidades, pero nunca 
manter as que hai neste momen
to. Non queremos un país de mi
séria e as porcentaxes van mello
rando porque hai un transbase do 
sector primário cara outros secto
res, como houbo anteriormente 
en outros países desenvolvidos". 

Estas afirmacións, a respeito ·da 
supertaxa e da situación crítica 
do sector agrário contradecían as 
suas próprias palabras. Negando 
a posibilidade de asumir nunca 
máis a supertaxa recoñecia im
plícitamente que o problema da 
sobreprodución láctea vai conti-

nuar e describindo a situación do 
sector agrário como de "miséria" 
negaba, de feito, os supostos 
avances conseguidos grazas á 
xestión do governo do PP. Alén 
diso, e recurrindo ás regras do 
mercado, reiteraba a nula inter
vención do governo na xestión 
da economía agrária ao asegurar 
que "a restruturación a están fa
cendo os nasos gadeiros en ba
se aos recurs.os próprios". 

Incremento de cuota 

Ainda que inevitabelmente o d~
bate derivou no problema da su
pertaxa, a comparecéncia do titu
lar de Agricultura estaba pensada 
para este explicar os resultados 
"magníficos" do reparto de cuota 
e o consecuente incremento para 
os gadeiros galegos. Un acordo 

'--:, ,-.- ... 

que foi criticado por todas as par
tes, agás polo próprio PP. 

1 

Á contra da avaliación apresen~ 
tada por Gago, coincidíuse na 
análise de que de forzar as ne
gociacións os resultados para 
Galiza terian sido máis benefi
ciosos porque negándose o re
presentante galego a aceitar o 
reparto proposto polo ministério, 
este nunca se teria pechado. 

Ao entender do portavoz do BNG, 
Emílio López, o conselleiro non 
só esqueceu defender as deman
das do sector senón que se limi
tou unicamente a satisfacer as 
necesidades do governo Aznar. O 
representante nacionalista custio
nou a alternativa das xubilacións 
como solución por entender que 
"non ternos ingresos suficientes", 
pero sobretudo invalidou os da
dos aportados polo conselleiro. 

Comparando a ·situación dos la
·bregos na UE, López asegurab~ 
que atendendo á renda média 
dun gadeiro europeu, este obte~ 
ria un 27,7% dos fundos públi
cos, un do estado un 28,6% e un 
galego só o 7,4%. Alé~destas 
notábeis diferéncias, p ra de
monstrar a precária situ ción na 
que queda o sector logo 

1 
as ne

gociacións, o deputado do BNG 
lembraba os dados de produción 
que baralla a própria consellaria. 

Segundo estes, en 1997 produ
cí ronse un total de 2.070 .982 
quilos de leite, cantidade que se 
incrementou nos dous anos se
guintes e que continuará avan
zando. En función desta cantida
de e, tendo en conta que a pro
dución por vaca é de uns 5_000 
quilos ao ano o resultado é que 
ainda co incremento de cuota 
obtido faltan máis de 40.000 qui
logramos por explotación. 

A conclusión para López, tendo 
en conta o medre da produción 
e o reparto de cuota aprobado, é 
que Galiza pasou de ter o 
30,60% da cuota do estado ao 
30,23%. Unha porcentaxe que 
demonstraria que, na vez de in
crementarse realmente diminuiu. 
O deputado nacionalista restá
balle credibilidade tamén ás al
ternativas oferecidas polo titular 
de Agricultura e. que se resumi
rian en 'vender as vacas, vender 
a cuota ou adicarse á produción 
de quiwis ou de flores". 

Pola sua banda, o representan
te socialista, Fracisco Sineiro, 
lembráballe ao 'conselleiro que 
coa cantidade de cuota obtida 
ainda quedarán 250.000 tonela
das de leite que se' venderán en 
negro ou en comprimido. Unha 
cantidade que se corresponde 
no mercado cunha cantidade 
entre 10.000 e 12.000 millóns 
de -pesetas "que vostede con
dea á economía submerxida" e 
que se está a pagar a 5 ou 6 pe
setas menos por litro. 

Sineiro tamén se referíu ao pro
blema da supertaxa indicando 
que até o momento nengun la
brego tivera que pagala e indicou 
que os problemas por sobrepro
d u ció n se reproducian, ao non 
ter sido satisfeitas as demandas 
galegas. Asegurou que o reparto 
provocará unha restruturación do 
sector que reducirá as actuais 
36.000 explotacións a 15. 700 
"para que cadren os números do 
conselleiro" e que mentres na 
Galiza haberá que sacrificar va
cas para reducir a produción, en 
outras comunidades, grazas ao 
reparto de cuota aprobado polo 

. 9_o_n_s_e_ll_e}~~ _g_aJ~g~. · "P<:>~erase 
producir ex -novo".• · ·· - - · -
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Sen médico 
de 
reabilitación 
psiquiátrica 

Desde o día 1 de Novem
bro os pacientes do servizo 
de reabilitación psiquiátri
ca do Hospital Rebullón, 
en Vigo, están sen médico. 
A razón é que o SERGAS 
non cobre cun sustituto o 
periodo vacacional do titu
lar. O servizo comprende 
duas unidades de reabilita
ción, unha residencial, un 
ha de coidados especiais, 
cinco pisos protexidos e in
cluso pacientes que están 
no seu domidlio. En total 
máis de un cento de perso
as que ven suspendidas as 
suas terápias ou programas 
de reabilitación e aos que 
se lles modifican ou cance
lan os permisos. 

Vários afectados apresen
taron as suas queixas por 
escrito na oficina de aten
ción ao usuário e a Xunta 
de Persoal da Área Sanitá
ria de Vigo denunciou a 
deficiente asisténcia que o 
Servizo Galego de Saude 
presta aos usuários desta 
comarca. O persoal explica 
que o Sergas, através da 
Xeréncia do Hospital Xe
ral Cíes, romou como me
dida, para aforrar os cartas 
da contratación dun médi
co psiquiátrica, que e te 
servizo de máis de 100 pa
ciente fo e atendido polos 
médicos da unidade de 
Agud e do Ho pital de 
Dia, unha emana cada un, 
pero ue esta atención , na 
prática, limf tase exclusiva
men te ás urxé ncias q ue 
poidan xurdir e ao papeleo 
burocrático. 

Con esta med ida, enga
den, non só non se atende 
a actividade terapeútica 
do servizo de reabilita
ción, senón que diminue a 
actividade asistencial na 
unidade de Agudos, que 
na actualidade, por outra 
banda, conta coa metade 
de facultativos que outra 
similar. Ao tempo, cando 
os pacientes utilicen o 
Hospital de Dia, situado a 
15. quilómetros do Rebu
llón, este servizo vai que
dar sen médico. "E dicer 
-sinala o secretário da 
Xunta de Persoal- o Sergas 
por aforrar, prefire que 
queden sen a sua atención 
normal tres servizos de 
asisténcia psiquiátrica, o 

•que nos confirma que o 
único critério que utiliza é 
o economicista, sen ter en 
conta para nada a cµalida
de asisteneial". • 

-0- CÉSAR LORENZO GIL 

Hai unhas semanas a Xunta 
de Galiza recoñecia que arqui
vaba, como norma xeral, to· 
das as denúncias por barrei
ras arquitectónicas que che
gaban ás suas dependéncias. 
Con esta confesión, o colecti
vo de minusválidos físicos, os 
máis afectados pota inadapta
ción ás cadeiras de rodas das 
cidades, ven como unha das 
suas reivindicacións máis bá
sicas fica no esquecimento da 
maioria que pode andar a pé. 

Para unha persoa que ten que fa
cer todos os seus desprazamen
tos nunha cadeira de rodas, a ci
dade é un labirinto sen saída, ca
da rua pode converterse nunha 
trampa na que calquer atranco 
(os atrancos que os que van a pé 
nen ven) pode deixalos bloquea
dos á sua sorte. Estas dificulda
des non só as sofren á hora de ir 
dun lugar para outro, senón can
do queren subir nun ascensor, ir 
ao servizo dun local público ou 
asistir a un espectáculo calquer. 

SOCIEDADE 

O problema afecta cada dia a 
·máis persoas. O incremento das 
lesións de coluna vertebral rela
cionadas cos acidentes de tránsi
to aumentou o número de para
pléxicos, tetrapléxicos e demais 
minusválidos que teñen que 
adaptarse en moi breve tempo a 
unhas condicións radicalmente di
ferentes ás que viviran até entón. 

Delmiro Rodríguez é quiosqueiro 
en Vigo e é minusválido físico 
desde hai moito tempo. Casado 
tamén cunha minusválida, Delmi
ro coñece á perfección cales son 
os monstros cos que cada dia se 
ten que enfrontar se quere facer a 
sua vida normal de todos os dias. 
"Para quen camiña normalmente 
faise imposíbel calibrar a cantida
de de problemas que nós atopa
mos para poder facer causas que 
se supoñen ordinárias e doadas. 
Cada acto que pretendemos fa
cer, témolo que pensar da manei-

. ra axeitada para que non se nos 
faga demasiad~ complicado". 

Rodríguez sabe de primeira man 
o mal que se fan as causas des-

de a administración no relativo á 
adaptación da arquitectura urba
na ás necesidades dos minusváli
dos. Para el, o xetta de acometer 
as obras roza o ridículo e ten 
moito de cinismo oficial. "É certo 
que, desde hai vários anos, se 
construen rampas ·que teñen por 
obxecto permitimos o acceso, pe
ro na prática non serven para na
da". Este tipo de rampas constrú
ese sen comprobar a· sua efectivi
dad e. Normalmente son dema
siado estreitas e encostadas co
mo para poderen transitar por 
etas cadeiras de rodas. "Os úni
cos que saen beneficiados por 
elas son as persoas que levan 
aos bebés no carriño, e ainda asi, 
cústalles, porque hai que levantar 
as rodas dianteiras". Rodríguez 
pensa que as únicas rampas que 
se fan convenientemente son as 
destinadas ás saídas dos coches 
dos garaxes. ''Todo nas cidades 
está deseñado para os automó
beis. Por iso os seus accesos 
son os mellares tamén para nós". 
Mais é realmente perigoso para 
unha cadeira de rodas utilizar as 
mesmas entradas cara a unha 
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beirarrua que un veículo, dada a 
diferéncia de velocidade e de po
sibilidades de reaccionar a tem
po. Os minusválidos tamén están 
discriminados cando queren facer 
cousas tan "naturais" como dar 
un paseo por un parque. Os es-· 
pácios de lecer non teñen carrei
ros polos que poder ir en cadeira 
e os carris especiais, como os 
destinados a ciclistas, son incó
modos e pouco atractivos. 

Nen teatro nen ascensores 

Non só o feíto de camiñar polas 
ruas é unha aventura cotiá para 
os minusválidos. As barreiras ar
quitectónicas esténdense ao 
transporte e, especialmente, aos 
recintos fechados. Actualmente 
os autobuses urbanos das cida
des de Galiza só teñen un ou 
dous veículos axeitados plena
mente aos minusválidos, especí
fico para percorridos concretos e 
totalmente tora da normaUdade 
da compañia. Ultimamente ta
mén xurdiron os autobuses de 
plataforma baixa, accesíbeis en 
princípio para as cadeiras de ro
das, pero moitas veces inúteis 
por mor da imposibilidade de 
cinxirse ao bordo do asfalto. Ta
mén existen táxis adaptados aos 
minusválidós, pero son moi es
casos e o seu servizo ten dema
siada demanda como para que 
sexan eficaces á hora de des
prazarse. Feítos máis lamentá
beis ainda son as fallas de sen
sibil idade dos condutores que 
utilizan impunemente as prazas 
de aparcam·ento destinadas para 
os coches de minusválidos e 
que "sempre están ocupadas". 

Delmiro Rodríguez afirma que a 
sua ratina vese afectada por inu
merábeis atrancos que limitan as 
suas posibilidades de adaptación 
e de normalidade social. "Non po
des ser normal de todo se non 
tes acceso a un teatro, a determi
nados ascensores e incluso a de
terminados centros comerciais". 
Para un minusválido é toda .unha 
epopeia poder utilizar un cuarto 
de aseo dunha cafetería, case 
nunca adaptados para eles; es
pectáculos como o. teatro ou o ci
nema xa están tora das posibili
dades dos minusválidos por cau
sa, unhas veces da falla de lugar 
na que colocar as cadeiras ou 
porque, simplemente, non existe 
nengun meio de acceso até a sa
la; os problemas chegan á pró
pria vivenda. Incluso aquelas ca
sas que a Administración cons
true pensando nas necesidades 
dos minusválidos carecen da 
adaptación necesária. "Os ascen
sores son demasiado pequenos, 
con portas auxiliares que non se 
poden abrir desde unha cadeira. 
As portas non están pensadas 
para as nasas eivas e cando non 
bate a cadeira contra o marco, 
pásase fatal para lograr manter a 
porta aberta", afirma Delmiro. 

Para el, as solucións para os pro
blemas dos minusválidos deben 
tomarse tendo en canta realmen
te os seus problemas e atenden
do con prioridade léxica as suas 
diferentes dificuldades. Segundo 
a sua experiéncia, os arquitectos 
e enxeñeiros son capaces de 
.adaptar de xeito ·preciso casas e 
recintos públicos aos problemas 
das cadeiras de rodas. "A dia de 
hoxe xa hai edifícios, como o 
meu, que están feitos perfecta
mente e hai tamén lugares, como 
o Estádio de Balaídos, onde os 
minusválidos poden acceder sen 
o máis mínimo problema".• 
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Nas 'campañas de publicidade' faise asinar aos menores sen o permiso dos pais 

·Defensa non cubre as prazas· do exército profisional 
-o- CÉSAR LORENZO GIL 

Desde que o Governo Aznar 

gresar como soldado por cada 
praza existente. 

decidiu acabar co servizo mi- A situación vese con preocupa-
litar obrigatório no 2002, xur- ción desde a cúpula do estamen- . 
diu en Galiza unha nova diná- to armado español. Co fin de re-
mica, tanto no movimento an- mediar isto, o ministério de De-
timilitarista, que ficou algo tensa ampliou ail"lda máis a sua 
descolocado logo de que se campaña de captacíón de aspi-
cumprise a sua máxima rei- rantes. Se nun princípio o exérci-
vindicación, como no próprio. to optou por unha publicidade 
comportamento do Ministério agresiva en todos os meios, in-
de Defensa respeito á obten- efuso criando un programa de te-
ción de reclutas. A dia de ho- levisión chamado Código alfa, 
xe, o exército profisional non que tentaba transmitir a idea de 
é quen de cubrir todas as· pra- que ser soldado é a mellar ma-
zas que oferece e a ·situación neira hoxendia de ser solidário, 

. pode ser ainda máis curiosa de aprender un ofício con futuro 
se os políticos deciden adian- e atapar causas tan importantes 
tar o final dos sorteos da mili éomo a amizade. Agora isto é in-
para o ano ~000. suficiente e as novas técnicas 

son moito máis radicais e uncen,.. 
O nacimento do exército prÓfisio- tes. Ademais .dos anúncios, De-
nal foi considerado como unha tensa optou ·por facer publicidade 
boa nova polo movimento de ob- directa en coléxios, facilitando a 
xección de consciéncia e pela sinatura da solicitude no próprio 
maioria da mocidade, os máxi- centro público, moitas veces sen 
mos prexudicados pota chamada o perl)1iso dos seús próprios 
a filas obrigatória. Por outra ban- pais. E tal o dispositivo co que 
da, os analistas militares confia- • canta o ministério que é capaz 
ban en que unha profisionaliza- de enviar un autobus, que inclue 
ción da milícia repercutiria no todo tipo de información sobre a 
ben da própria institución, que oferta militar, a calquera concello 
poderia enfrontarse ás suas de- _ . que, alomenos sexa quen de 
mandas cun carpo· ben prepara- . captar a dous supostos interesa
do e voluntário. Mais a idea dun dos en ser aspirantes. Incluso 
exército profisional non contaba ; entre os rapaces que están ac
coa apatía social e a baixa de- : tualmente facendo a mili se es
manda, que está exixindo un tra- tende a campaña. Aos xa unifor
ballo de publicidade nunca antes ;mados oferéceselles a continui
praticado por unha institución pú- ·dade no carpo sen pasar nengun 
blica para poder garantir a viabili- control engadido. 
dade do novo modelo militar. 

A pesar de que no ano no que 
xurdiu a idea governamental 
moitos mozos se apuntaron ás 
probas físicas que organiza De
fensa e ingresaron nos cuarteis 
de instrución, ano tras ano, o 
número de aspirantes estase re
ducindo paulatinamente. Se as 
previsións dos responsábeis mi
litares para que tivese éxito o 
novo exército estaban nunha 
meia de 5 aspirantes por poste 
oferecido, actualmente só hai 
1 .~ pe~soas interesadas en in~ 

A intención de fundo é impedir 
que a falla de vocacións abrigue . 
a reestruturar o proceso de pro
fisionalización total. Para conse
guir un aumento rápido de reclu
tas, Defensa xa anunciou que a 
partir do ano ~que vén, todos os 
dias son bons para inscribirse, 
incluso os Domingos. Tamén se 
estuda reducir a: dificuldade das 
probas que se .deben pasar, que 
xa eran moi fáciles. 

Mais a desesperación e a crise 
dos exércitos non é só . un pro-

. A falta de vocacións militares está a deixar en cadro o Exército profisional. AN.T. 

blema do Estado español, se
nón que se estende por toda 
Europa. Países como Gran Bre
taña xa están procurando solda
dos entre os presidiários máis 
novas, coa única exixéncia de 
que non estean na cadea por 
delictos de sangue nen por cau
sa das drogas. Mais, cal é o mo
tivo do desinterese social nun 
país onde se sofre tanto o paro? 

En primeiro lugar están os bai
xos salários, que están ao redor 
das 100.000 pesetas mensuais. 
Logo persiste a imaxe ruín que 
posue o exército. A idea dunha 
disciplina absurda e antidemo
crática, onde os galóns se impo
ñen sen nengunha razón e se 
denúncian constantemente tra
tos vexatórios para os soldados 
decepciona a mocidade.+ 

NOVIDADES 

O OUTRO LADO DA MÚSICA, 
A POESÍA 

CACIQ\JISMO E ELECCIÓNS 
NA GALIZA DA II REPÚBLICA 

Relación entre ambas artes na 
historia da literatura galega 

LUISA VILLALTA 

A historia da música e da poesía son a 
mesma historia, reverso e anverso da 

exclusiva mo~da que cada época e 
cultura acuña como representación de 
si mesma. O outro lado da música, a 

poesía restitue a pr"imitiva unidade 
desenvolvendo un ponto de vista 

inédito na interpretación dos textos 
literarios galegas. Páxinas nas que os 

poemas vólvense sonido: • 
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EMILIO GRANDIO 

SEOANE 

Unha investigación rigurosa sobre os 
comportamentos clientelares mantidos 
palas redes caciquiles da Restauración 
ao longo da 11 República. Un xeito de 
actuar que marcou fondamente os 
procesos electorais da etapa 
republicana e foron quen de manter 
unha tensión social que .deturpou en 
non poucos casos a práctica 
democrática para desfavorer 

. principalmente ás organizacións e 
partidos galeguistas e obreiros. 

l 1 DE NOVEMBRO DE 1999 

A reorientación 
1 

do antimilitaris.mo -· · 

Non só o estamento armado ten 
dificuldades de adaptación ás 
novas condicións. Desde o mo
vimento antimilitarista son vá-

. rios ·os aspectos que dan fe dun 
esgotamento do seu sistema de 
actuación e do interese mesmo 
da sua exlsténcia. 

A base deste movimento foi, por 
unha banda, o recoñecimento 
do direito á obxección de 
consciéncia e, pota outra, o fin 
do sorteo do servizo militar e da 
leva obrigatória, un dos grandes 
cabalos de batalla sociais, que 
sofreu Galiza desde hai vários 
séculos e que condicionaron a 
sua economía. Mais unha vez 
eliminado este sistema, para 
que serve o antimilitarismo? 

Desde as diversas asociacións 
antimilitaristas galegas a respos
ta empeza a estar clara, mais ain
da non totalmente desenvolvida. 
A intención de todo antimilitaris
mo é a supresión dos exércitos e 
iso ainda non está nen moito me
nos conseguido. Con este cám
bio de ollada, estes grupos 
tamén consideran útil mudar o 
modelo polo que se guiaron até 
agora, tanto no plano das mobili· 
zacións como no do estrato so
cial ao que se dirtxian. 

Nunhas xornadas sobre a paz 
no novo milénio que organizou o 
Consello da Xuventude de Gali
za entre o 5 e o 7 de Novembro, 
debateuse cales son os mellares 
métodos para revitalizar o movi
mento de obxección e adaptalo 
á nova realidade. Ali chegouse á 
conclusión de que son vários os 
aspectos que se deben ter en 
conta para lograr unha perfecta 
reorientación. Unha das estraté
xias consiste en abrir este movi
mento á sociedade, engadindo 
colectivos non incluidos antes, 
como as mulleres (que agora si 
poden entrar no exército 
profisional) ou os estudosos de 
temas socíais e xeopolíticos, 
que ben poden criar unha 
corrente de opinión, 
científicamente correcta, favorá
bel á desaparición das organiza
clóns militares. 

Dentro da reorganización, o anti
militarismo pensa que é mol inte
resante atinxir sindicatos e parti
dos políticos para que estes se 
teñan que involucrar nun proce
so social vivo ao que non poder 
dar as costas. Segundo estes 
grupos, "neste mundo onde 
todos son centristas, a posición 

, respeito aos exércitos si que é 
: unha división válida entre 

direitas e esquerdas". Ao mesmo 
tempo, para loitar contra as cam
pañas publicitárias que antes se 
comentaban, o movimento de ob
xección xa empezou a facer con
tracampañas, como a captación 
de coléxios obxectores, que asi· 
nan xa a sua negativa a formar 
parte da milícia antes de que De
fensa chegue na busca de solda
<:tos. Tamén se están distribuíndo 
folletos explicativos da realidade 
do exército profisional e das con
dicións que teñen que vivir aque
les que ingresen nos cuarteis. 

Para os grupos que puxan a prol 
da paz, é preciso tamén eliminar 
pouco a pouco a asunción 
social da milícia. Desde estas 
asociacións crese vital separar 
as ideas de guerra e humanita
rismo e considerar calquer con- · 
flito co'11o un grave problema 
que afecta a todo un país, sexan 
cales sexan as excusa·s que se 
busquen para inicialo. ~ 
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Suso Vaamonde 
! 

'As miñas ideas seguen senda clandestinas' 
*PAULA BERGANTIÑOS 

MAIS DE TRES DÉCADAS "FACENDO PAÍS" -COMO EL GOSTA Dl
CER-L co" voz QUE RECOLLE POESIA E A MÚSIC~ QUE NASCE !JA 
GUITJ'RRA DEITADA NAS MANS DESDE QUE TINA POUCO MAIS 
DE D~Z ANOS. DESPOIS DE SOFRIR CADEA E EXÍLIO, SUSO VAA
MONUE, RECOÑÉCESE ORGULLOSO SOBREVIVINTE EN ACTIVO 

D~spE"s de 30 anos de traxec
tó~ia, que escolle interpretar 
ou'co pór? 

Non sei se fun primeiro compo
sitor ou cantante . Sempre m~ 
encantou cantar, desde peque
niño, pero desde moi axiña qui
xen interpretar cousas miñas. O 
que pasa é que empezo a ler un 
librQ e topo poemas que de re
pente me peden música. Asi, na 
casa, amoréanse feixes de com
posicións sen editar. 

Empeza moi novo a f~cer 
co111posicións. 

Creó que foi culpa dos Beatles. 
Escoitenos e quixen tocar as 
suas cancións. O meu viciño de 
enfrente tiña unha guitarra e pe
dinlla prestada. Con trece anos 
xa tocaba. Un dia musiquei o 
poema dun amigo do coléxio 
adicado á muller galega. Anda- . 
ba nun grupiño e tocabamos 
nos guateques. A finais dos se
senta fixemos un trio, Marco Ba
lorento que durou pouco. Empe
cei a facer as miñas cancións, a 
musicalizar poemas a meiados 
dos sesenta e até hoxe. 

Eran cancións ben compro
metidas. 

Sempre, porque o primeiro que 

escoitei en galego foi o Vence
remos nós de Luis Olivares, un 
disco que me pasara o Padre 
Seixas nos Xesuitas. Tiña deza
sete anos e xa daquela tiven 
claro que me gestaba esa letra, 
chamoume a atención, sentiame 
moi identificado. Tamén coñecin 
pronto a Celso Emílio Ferreiro. 
Con Manuel Maria, participei no 
1969 nun acto no que el recita
ba e eu cantaba. Nese tempo 
topeime tamén con Moscoso 
que foi o que me meteu en Vo
ces Ceibes. 

Preparábase o bo momento 
que ia viver a canción de au
tor. 

Eso foi moi posterior. Ao prínci
pio pasámolo moi mal porque 
existia moita censura, facianse 
poucas actuacións, en sítios re
ducidos e con moito niedo por
que o que faciamos podia cos
tamos ir a cadea e apañar unha 
malleira. Eran un circuito bas
tante pechado, tiñamos que disi
mular porque incluso do próprio 
público podia sair unha denún
cia. Unha vez en Acebeda do 
Rio ao acabar de cantar, venme 
a parella da garda civil e péde
me que os acompañe. Papei un 
susto terríbel e resulta que un 
deles era pai dun dos mozos 
que organizara o concerto e le-

DA CANCIÓN DE AUTOR. EN XUSTIZA POR ÜNHA TRAXECTÓRIA 
QUE HOXE O LEVA A DENUNCIAR PROBLEMAS COMO O DA 
NORMALIZACION LINGÜÍSTICA, DO ENCORO DO ÚMIA OU DOS 
CABOS DE ALTA TENSIÓN EN MERZA, AMIGOS E COMPAÑEIROS 
PREPARAN UNHA HOMENAXE PARA O VENRES 12 EN SALVATERRA. 

vábanme a cear á sua casa. Pe
ro tamén me rifaron porque un
has mulleres foron dicirlle ao cu
ra que eu cantara coplas ver
des. Mezclaba temas pícaros 
para despistar e no meio largar, 
ao millor, o Monólogo do vello 
traballador. Daquela xa cantaba 
o pousa, pousa e cousas asi e 
talar de cregos podía dar dis
gustos. Autocensurábaste moi
to, artellabas algunha trampa e 
o certo é que a veces eran un 
pouco parvos. · Apresentábanse 
os títulos por triplicado traduci
dos ao castelán e eles mandá
ban un vixia ao concerto. Recor
do cantar temas bastantes du
ros anunciándoos ce lema dou
tr a autorizada. Outras veces 
censuraban por censurar, ainda 
que unha delas tora a Rianxeira. 
Con Voces Ceibes xa me tiñan 
máis fichado. Do disco que gra
vei no 1977 ainda foron censu
radas tres cancións e Franco xa 
levaba máis dun ano morto. Os 
tempos cambiaron pero moitas 
veces hai letras que antes can
taba e que agora non canto por
que teño medo a un disgusto 
estúpido, porque para min as 
ideas seguen sendo cousas 
proibitivas neste país. As miñas 
seguen senda clandestinas e 
entón teño que disimular moito. 
Autocensúrome, porque non po
do dicer todo o que quixera. 

Daquela non se trataba tanto 
de viver da música como de 
facer país. 

O compromiso que para min 
existía entón segue presente 
hoxe. Nunca quixen viver da 
música porque sempre tiven moi 
claro que sacar cartos con este 
estilo de composicións era moi 
difícil. /De feito sempre traballei 
neutras causas. Ao princípio 
meu pai tiña un almacén e podia 
ir facer actuacións sempre que 
queria. Pero iso tamén me limita 
porque non podo pagar os músi
cos que quixera. 

No 1981 ten que marchar do 
país e regresa no 1984. Cam
biaran as col.isas á volta? 

Os que cantaran conmigo dei
xárano, non apareceran noves 
e o compromiso co idioma xa 
non era o mesmo. Sen embar
go seguen existindo proble
mas, o encaro do Úmia, os ca
bles de Merza, a lei de normali
zación lingüística son só exem
plos. Antes anunciaban unha 
actuación de Suso Vaamonde 
e Fuxan os Ventos en Caldas 
de Reis e ian todos, agora van 
uns e outros quedan na casa. 
Sen embargo o país precisa 
que todos os que daquela se 
mobilizaban en contra da dita-
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dura se sigan xuntando para 
protestar, e que queden na ca- , 
sa os que teñen -que quedar, 
os que ir.ian ver a Pantoja. 

Ten afirmado que en Galiza 
ternos os menores letristas; 

E sígoo dicindo. Eu sempre fun 
un devorador de poesia. Surpre
sas como a de Blanco Torres, 
onde vai que tiña lido eu cousi
ñas del porque vou a unhá bi
blioteca, busco, leo. Teño unha 
tente para facer cancións inago
tábel e compostos na actualida
de conservo máis de 200 temas 
inéditos. Ademais dos grandes, 
hai xente que desapareceu hai 
moitos anos, sen pena nen gló
ria, que se vai recuperar;ido pou
co a pouco, por un centenário, 
porque unha Deputación saca 
un libro cu porque se lle adica o 
Dia das Letras. Pero claro, cada 
ano é un só. Se tora ao revés, 
con 365 dias para sacar libros 

. en galega e un adicado ás letras 
casteláns seria fabuloso. Sigo 
sendo moi utópico. 

Antes da chamada transición 
a música formaba parte da vi
da política, mudou iso agora? 

Convocábase un mitin e chama
ban sempre a algun. Participa
bamos nas semanas culturais, 
festas. Habia moitísima activida
de cultural que se facia na rebo
tica dun bar. De non haber Casa 
da Cultura nunha vila buscába
se unha sala grande. Agora se 
un concelleiro considera que 
non es dos seus, boicot catro 
anos. Unha comisión de festas 
ten catro millóns de orzamento 
e trae a Azucar Moreno. Para as 
Semanas Culturais ou .semellan
te, os organizadores pergúntan
se a ver que grupos subvencio
na a Deputación. Ou levan un 
grupo celta de aqui que está de 
moda e sete de fóra. 

Tamén tiñan contacto on ar
tistas doutras nacionali ades. 

Organizábanse Gale.uz as. O 
PC tamén programou moi as ac
tuacións internacionais n s que 
estabelecias contactos. anta
bamos en todas as esq inas. 
Eu, no 1973, cheguei at · San 
Lucas de Barrameda. Est ba na 
mili e xurdírame unha act ación 
para a colónia galega a ravés 
dun amigo co que contac ei en 
Cádiz. Cantei disfrazado e cu
ra porque con eles met~anse 
menos e quince anos de~pois 
en Lugo, veume saudar un ra:
paz que me coñecera ali. Rega
loume un casete daquela actua
ción que ainda conservo. Aque
las l~tras podían significar tran
quilamente 12 anos de cadea. 

Como valora o momento da 
música galega? 

O boom actual, do cal me alegro 
moitísimo, dame medo. Apartir 
do 1975 viñeron as multina
cionais. Gravamos Fuxan os 
Ventas, Emílio Cao, Pilocha, Bi
biano, Milladoiro, Maria Manue
la ... até que lles servimos. Can
do os cantautores deixamos de 
ser unha moda, acabouse. En 
canto lles deixen de funcionar 
estes grupos vai pasar o mes
mo. Non sei cantos podarán se
guir. De feito os que funcionan 
realmente son tres e aos que se 
lles respeta o caché rigurosa
mente un e meio. Por outra ban
da talamos de música instru
mental, que é máis comercial 
porque non ten a palabra en ga
lega. Preocúpanme tamén os 
que veñen detrás, aes que lles 
vai ser moito máis difícil.• 
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O modelo de REPSOL servíulle de propaganda a Autopistas 

As gasolineiras de Foster 
xa as deseñara o exiliado Félix Candela 
* x.c:. 

As gasolineiras do arquitecto 
Norman Foster para Repsol, 
a primelra das cales foi inau
gurada recentemente na Ga
liza, ten un escandaloso pa
recido con proxectos do ma
drileño, refuxiado en México 
no franquisme>, Félix Candela. 

Autopistas quixo reivindicar co
mo própria a reinauguración da 
estación de servício de Rande, 
a primeira que Repsol abre co 
novo deseño unificado que re
alizou para a transnacional pe
troleira o prestixioso arquitecto 
Norman Foster. AuoASA trataria 
asi de facer unha operación de 
imaxe no sítio máis conflitivo 
da rede de autoestradas do 
Estado, onde os viciños do Mo
rrazo se mobilizan nestes me
ses a prol da gratuidade da 
Ponte de Rande. 

A obra de Foster, de dubidosa 
utilidade cunha meteoroloxia 
como a nosa, é debedora, can
do menos, das ideas de Cande
la para o Parque Industrial Gre
at. Southwest de Dallas en 
1958, segundo a revista Diseño 
Interior, que asegura "que sir 
Norman é un grande arquitecto 
ninguén o dubida, pero para 
esta viaxe non farian falla 
tantas alforxas -español ou ca
merunés, q!::Je máis ten- pode
ria ter desenvolto unha idea 
que xa se lle ocorrera a Félix 
Candela no 1958". 

Candela estivo en Santiago e 
1975, nuns actos do Coléxio de 
Arquitectos de Galicia, e alí fixo 
a sua autopresentación. Pasou 
a guerra en Madrid, a sua cida
de natal, e despois da Batalla 
do Ebro, na que participou, pa
sou catro meses nun campo de 
concentración e finalmente exi-

Félix Candela. 

liousg en México, país no que, 
como outros moitos refuxiados 
políticos, puido aportar o seu ta
lento de arquitecrto formado na 
República a un país en pleno 
desenvolvemento, Autor dunha 
manchea de proxectos en Méxi-

ca, naquela intervención com
postelá explicaba as suas con
cepcións arquitectónicas, e xa 
daba canta da técnica dos pa
rau gas invertidos que tanto 
usou, e que en parte agora to
ma Foster para a REPSOL.+ 

Comparte o galardón con Manuel de las Casas, tamén proposto polo Coléxio de Arquitectos de Galiza 

César Portela acada o Prémio Nacional de Arquitectura 
pola estación de autobuses de Córdoba 
O arquitecto pontevedrés César 
Portela foi galardoado co Prémio 
Nacional de Arquitectura polo 
deseño da estación de autobu
ses de Córdoba. O proxecto foi 
seleccionado entre 65 propostas 
quedando tamén como finalista 
o Auditório de Vilalba, tamén da 
autoría de Portela. Comparte o 
prémio con Manuel de las Ca
sas, recoñecido polo edifício de 
Ciéncias da Sayde da Universi
dad e da Coruña, dándose a 
coincidéncia de que as duas fo
ro n propostas polo Coléxio de 
Arquitectos dE; <;3ali~q..n 1 l'.::'.J • . ;',1: 1 

O arquitecto César Portela Portela atopouse tamén coa ne- que valorou o xuri do prémio e 
afondou na cultura andaluza á cesidáde de conservar os xace- tamén que fixo que Portela fose 
hora de deseñar a nova esta- mentas históricos de grande va- reclamado para vários proxec-
ción de autobuses co(dobesa lor que agramaron no solar da tos máis en Córdoba, unha cida-
de xeito que conseguiu conser- edificación, entre eles restos de na que o chan conserva aín-
var a sábia tradición da arqui- dunha mezquita e un acueduc- da unha grande riqueza históri-
tectura árabe. para acadar espa- to. Por veces o número de ar- ca. O arquitecto ten apontado 
zos frescos que fixeran fronte queólogos era maior ao de que hai persoas "que durmen ali 
aos rigores da calor do verán. obreiros e en quince dias mu- a sesta porque fóra abatan de 
Na inauguración da obra gaba- dou o proxecto para integrar as calor, a funcionalidade é funda-
ron de Portela a sua capacida- ruinas no moderno edifício polo mental nunha obra como esta e 
de para entender o mundo an- que pasarán sete millóns de vía- para isa nada mellar que estu-
daluz e tempo levaba daquela xeiros ao ano. Esta capacidade dar as solucións que se teñen 
xa o arquitecto visitando pátios de integración que combinou a dado na história, traballar cos 
e ruas, escoitando cantaores e conservación histórica e a eficá- seus materiais e respectar a 
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Celébrase 
o Día da Compostaxe 

Impulsado pala Federación 
Ecoloxista Galega o 7 de 
Novembro celebrouse en 
máis de vinte localidades o 
Día da Compostaxe. A FEG 
instalou mesas informativas 
nas que se amosou e 
distribuiu compost e nas 
que se recolleron 
sinaturasen apoio da 
reciclaxe dos resíduos 
sólidos orgánicos. Adega, 
que tamén participou 
nestes actos, aproveitou a 
xornada para apresentar un 
informe sobre dioxinas e 
saude e un caderno 
monográfico adicado á 
compostaxe. Os 
ecoloxistas propoñen a 
todos os concellos que 
promovan a elaboración e a 
utilización do compost e 
que desboten plano 
Sogama.+ 

Cridcas ao fiscal xefe 
do Tribunal Superior 
por desacreditar 

' ' . os XUIZOS con xun 
A asociación Xustlza e 
Sociedade vén de criticar 
ao fiscal xefe do Tribunal 
Superior, Garcia Malvar, 
por duvidar das 
senténcias dos xuízos 
con xúri. Sinalan que o 
Tribunal do Xúri é a 
máxima expresión da 
afirmación constitucional 
segundo a que a xustiza 
emana da cidadania e 
que o seu veredlto 
merece idéntico respeito 
que a senténcia dun 
tribunal profisional. 
Tamén critican ao fiscal 
por non respeitar a 
presunción de inocéncia 
do acusado polo crime 
dun matrimónio en Ferrol 
e facer responsábel 
deste asesinato ao xúrl 
que o declarou inocente 
nun xurzo anterior. 
Engaden que as 
declaracións de Garcia 
Malvar resultan máls 
preocupantes en canto 
quen as realiza ven 
promovéndose desde 
alguns sectores como 
futuro Valedor do Povo. • 

Xornadas de aténción 
á diversidade na ESO 

O 6 de Novembro 
celebráronse en Santiago 
unhas xornadas de 
atención á diversidade na 
ESO que, organizadas pola 
CIG e a AS-PG, reuni~oa a 
especialistas das 
diferentes nacións do 
Estado. Os máis de 400 
ensinantes matriculados 
puxeron dé manifesto que 
na Galiza, a Consellaria de 
Educación ainda non puxo 
en prática as medidas que 
recolle a LOXSE para que, 
unha vez facerse efectivo o 
ensino obrigatório até os 
16 anos, dar resposta 
axeitada ás necesidades, 
inquedanzas, motivacións 
do alunado que apresenta 1 

distintas capacidades, 
intereses, prodecéncia 
cultural e social.• coñeyerlPPc.fl rtQl:l{e~ps ;)')'TI':' _. . 1. ;u pjq J4nciqm~!, .4 unhji)d9._~ .r,gzgf!Ro i :r ~P.f~ ~~n.tr.~ ~ cj<¡f_qº-e'~.1t1 
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Carod-Rovira quer preservar a ·identidade para o fin do pujolismo 

ERC absterase na investidura de Puiol 
-0- A. EIRÉ 

"O si, non; o non, si; a absten
ción, depende". Oeste xeito 
definia a posición de Esquerra 
Republicana de Catalunya o 
seu secretário xeral, Carod 
Rovira, antes de se entrevistar 
o 1 O de Novembro con Jordi 
Pujol. A dirección de ERC de
cidirá o Sábado a posición 
que van tomar a próxima se
mana na Investidura do presi
dent, pero todo semella indi
car que será unha abstención. 

O panorama político do Principat 
de Catalunya que levará á inves
tidura de Jordi Pujol como presi
dent, está condicionada por duas 
circunstáncias con peso prepon
derante. Por unha parte, a proxi
midade das eleicións xerais. Pola 
outra, o fin do pujolismo e a rea
daptación do campo político, so
bre todo do nacionalista. Ambas 
as duas xogan como factores 
fundamentais nas votacións que 
se van celebrar no parlamento a 
próxima semana. 

O comité de dirección de CiU 
deulle un mandato claro a Jordi 
Pujol a pasada semana: "negó
cia con ERG a tua investidura 
como president"'. Ante as próxi
mas eleicións xerais, CiU non 
quer aparecer como sócia do 
PP, pois sabe que pode pagalo 
eleitoralmente. Ademais, polo 
de agora, considera que a derei
ta española depende deles en 
Madrid, asi que a peaxe que Pu
jol deberá de pagar en Catalun
ya a Aznar será moi cativa. 

Desde ERC afirman que o pacto seria máis doado se Pere Esteve, na fotografia, liderase CiU. XAN CARBALLA 

Pero ERG non quer que a socie
dad e os contemple coma un 
apéndice de Pujol. Carod Revira 
insiste en apresentarse como un
ha opción que nada ten que ver 
con CiU, unicamente que ambos 
partidos son nacionalistas, "pero 
tamén PP e PSOE son espa
ñois". ERG pretende collar a 
franxa eleitoral da esquerda ca
talana, republicana e con tradi
ción anarquista. Todo o quepo
deria ser o movimento rupturista. 

De CiU pensan, ou asi o afirman, 
que o único que pretenden é po
ñelos nun apreto e que sexan 
eles os que se neguen a pactar, 
mentres Pujol queda como o dia
logante, o bó, antes as bases na
cionalistas que se disputan. Pero 
non é unha disputa só momentá
nea. Carod Rovira ten moi en 
conta que o pujolismo entrou na 
sua última fase. Pensa que CiU 

foi unha boa idea para un tempo 
determinado, pero que non terá 
virtualidade política desaparecido 
Pujol da cena. Afirma que Con
vergencia e Unió se separarán. 
O que ainda non sabe é quen se 
quedará co control de Conver
géncia, se serán "os partidários 
da Declaración de Barcelona", 
con Pere Esteve á cabeza, ou 
serán os "oligarcas cataláns". 
Cos primeiros seria máis factíbel 
o entendimento, pois ERC quer 
sumarse ao "movimento renova
dor do Estado sen abandonar o · 
proxecto independentista". 

O que si semella ter claro Carod 
é que ERC pode ocupar parte 
do espácio eleitoral de Conver
géncia dentro de catro anos. Por 
iso fuxe aos acordos con CiU 
que o podan atar nesa estratéxia 
unificadora. O único que poderia 
facelos mudar de posicionamen
to seria que Convergéncia, Pu
jol, fixese xestos de inequívoco 
nacionalismo que eles pudesen 
rentabilizar ante o eleitorado ou 
vender como vitória sua. 

Neste senso, apresentaron publi
camente e ante notário as doce 
condicións que lle pedirían a Pu
jol para 1 apoialo. Pero as verda
deirame~te importantes son, co
mo nos ,explica Carod, as re-

ferentes á modificación de Lei de 
Caixas de aforro de Catalunya, 
para que invistan máis na nación, 
o control dos altos cárregos e 
contratación da Administración, o 
desenvolvimento dun novo siste
ma educativo, un plano de reacti
vación da indústria cinematográfi
ca e o control democráticos dos 
médios públicos cataláns... Quer 
dicer, aquelas que se refiren a.o 
ámbito catalán e que o governo 
autónomo pode pór en marcha 
sen a dependéncia de Madrid. 

Precisamente os acordos con 
PP ou PSOE son os que tan te
mer tamén a ERG á hora de 
apoiar a Pujol, mesmo coa sua 
abstención. As eleicións xerais 
están ao pasar a última folla do 
calendário deste ano. En ERC 
non se mostran tan preocupa
dos, segundo afirman, pola ima
xe eleitoral, senón como calquer 
acorde adoptado agora pode 
mudar logo de Marzo, se cám
bian os resultados eleitorais. 
Qué pasa se o PSOE pode for
mar governo co apoio de CiU? 
Carod Rovira pensa que o o PP 
non vai conseguir a maioria ab
soluta e CiU, PNV e BNG lle po
derian dar a presidéncia a Almú
nia. A situación en Catalunya 
seria moi outra. O entendimento 
entre Pujol e Maragall impres-

Xadrez petrificado 

cindíbel. De darse este suposto, 
en que situación quedaría ERG? 

Pero para ERC, despois da 
campaña de propaganda que 
puxo en marcha CiU para con
vencer aos cataláns que eles 
queren pactar cos republicanos 
e non co PP, oferecéndolles 
mesmo listas conxuntas para as 
xerais, é moi difícil atrancar a in
vestidura de Pujol e darlle vela 

. ao Maragall, pois parte das suas 
bases non o admitirían. 

Así as cousas, todo semella in
dicar que ERC decantarase fi
nalmente por unha abstención 
que posibilite a investidura de 
Pujol cos votos do PP ou, mes
mo, sen eles nunha segunda 
volta. Pasadas as eleicións xe
rais de Marzo, segundo os re
sultados e a evolución de CiU, 
mesmo a formación de Gover
no, ERC estudaria de novo a si
tuación e poderíanse producir 
outros acordes. Os resultados 
das xerais terán moita incidén
c i a á hora de decantarse as 
posturas internas tanto en CiU 
como en ERC, pero tamén. no 
PSC-PSOE. De momento, a pa
labra final teraa a dirección de 
ERC que se reunirá o Sádado 
día 13, dous dias antes da se
sións de investidura de Pujol. • 

Hai unha tentación irresistíbel nas elites do 
Estado español a reducir o campo de xogo do 
que é discutíbel, do que admite posicións dis, 
tintas e mesmo antagónicas. Se levarmos ao 
estremo a ideoloxia ambiental, a política so, 
bexa, é un atranco, algo que cumpre extermi, 
nar. lsto é o que hai, moumean,se uns a ou, 
tros nos corredores do Congreso, nos salóns 
da boa sociedade, nas bancadas dalgun audi, 
tório universitário cando algun santón de 
moda apresenta o último ensaio posmoderno. 

mo predemocrático, só cabe agardar o <litado 
do Chefe e logo limitaMe-a cumprir as ordes 
como bon vasalo, vasalo que consulta acotio 

1 
as páxinas web e fala como un poseso por un 
•teléfone móbil, mas vasalo ao fin de contas. 

direitos das nazóns que, malia todo, subsis, 
ten no Estado. As elites xa teñen enviado 
arautos aos nacionalistas bascos:. ninguen 
en Madrid vai mover peza, o xadrez está 
petrificado. 

.f_ I 1 ,1 , ~ .:,¡ 1 J.t t ') ,1 

Reducido o campo de xogo a un minimalis, 
.1 

Eis a cuestión basca, inadiábel por ser sín, 
toma da predemocrácia na que vivemos. 
As elites largan mensaxes entre liñas: non 
hai posíbeis diferenzas entre os partidos 
maioritários, o guión é único, non hai fen, 
das •entre os' c:iue -se auto titulan como-·de-> 1 

mócratas, aliados na mesma negación dos 

Non cabe agardar nada do actual réxime Pº' 
lítico español se non se estiI~rnla conve, 
nientemente desde as marxes, a periféda, do 
sistema. 

.Jst0 é-, a esperanza da democr-ácia pasa•pelas . 
nazóns hoxe negadas.• 
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Duas liñas sobre 
o proceso de paz 
enfrentan 
ao Governo central 

No Governo central hai duas 
liñas sobre o proceso de paz 

_ que agora saltan á lus, ainda 
que xa foran denunciadas 
por A Nasa Terra. Dunha 
banda está a liña política, de 
carácter posibilista, de Mon
cloa e os asesores de Aznar; 
e doutra a liña policial de 
Mayor Oreja e a cúpula poli
cial. Aznar e o seu asesor 
José Antonio Zarzalejos con
fían nas posibilidades _da ne
gociación e non consideran 
ao nacionalismo intrinseca
mente negativo. Mayor Oreja 
dedícase a torpedear o pro
ceso detendo a persoas que 
participan nas negocia<;:ións, 
xa qúe ten intereses 
eleitorais en perpetuar o 
conflitó. En Interior ademais, 
a cúpula policial prefire que 
non continue o proces~ de 
paz polas fontes de financia
mento alternativo que supón 
a guerra en Euskadi. Mayor 
chegou a dicer que a decla
ración de paz de ET A é unha 
ofensiva nacionalista, aoque 
respostou o portavoz do 
PNV, Joseba Egibar, dicindo 
que Mayor "combate o 
nacionalismo porque ere que 
a semente da violéncia está 
aí". Para Egibar, Mayor Ore
ja ten "unha mentalidade 
franquista".• 

Demiten dous cargos 
de Fomento que 
adxudicaron obras 
do AVE ás suas familias 

Dous directivos do Minis
tério de Fomento adxudi
caron a empresas coas -
que estaban relacionados 
obras do Tren de Alta Ve
locidade entre Barcelona 
e Madrid por valor de 
5.600 millóns de pesetas. 
Os dous implicados demi
tiron imediatamente des
pois de que o pasado 
Luns fose desvelada a 
irregularidade. As 
responsabilidades non 
chegaron máis arriba no 
Ministérió e a oposición 
pediu explicacións ao mi
nistro Rafael Arias Salga
do.• · 

Segundo Almunia, 
Rato sabia_ do reparto 
dos cartos 
dos cargos de Telefónica 

1 

Cen directivos de Telefóni
ca van repartise 45.000 mi
llóns de pesetas nunha 
operación relacionada coas 
_ opcións de compra de 
accións que lles dá a com
pañia, pero é algo que non 
ignoraba nen o Governo 
nen Rodrigo Rato, segundo 
denunciou o socialista Joa
quín Almunia, que afirmou 
que en todas as empresas 
privatizadas polo Governo 
de Aznar sucede algo 
semellante e os presidente§ 
das mesmas es1án a 
enriquecerse por esta via. • 



20 MUNDO 
N2 908 - ANO XXII ANOSATERRA 11 DE NOVEMBRO DE 1999 

TRÁXICAS DIFERÉNCIAS: O CASO CHECHENO E KOSOVAR 

¿Que teñen de diferentes os morros causa, 
dos polas bombas serbias no mercado de Sa, 
raievo e os corpos desfeitos polas rusas no 
de Grozni? ¿Onde está a distinción entre a 
limpeza étnica no Kosovo e o exterminio de 
civís en Chechenia? ¿Por que os EE UU e 
os seus aliados na OTAN dedicaron múlti, 
ples esforzos e medios para deter a sangui, 
ñenta represión serbia no Kosovo e mante, 
ñen o máis absoluto silencio sobre a brutal 
matanza de indefensos chechenos? ¿Cal é a 
sutil medida pola que podemos distinguir 
entre as masacres que obrigan a unha "in, 
tervención humanitaria" e aquelas que po, 
demos ignoran sen sentirnos moralmente 
perversos? ¿Hai algunha relación entre a de, 
bilidade rusa ante o ataque da OTAN a 
Serbia e o sllencio cómplice das potencias 
occidentais na segunda guerra de Cheche, 
nía que algúl).S, como o primeiro ministro 
Putin, mesmo interpretan como apoio?¿Son 
menos lexítimos os votos que elixiron a Mi, 
losevic que os que lle deron a presidencia a 
Boris Ieltsin? ¿Os "morenos" caucásicos non 
merecen nin a beneficencia internacional 
en forma de axuda humanitaria? 

As incógnitas son moitas e a eufemística, 
mente denominada "comunidade interna, 
cional" debería xa comezar a dar algunha res, 
posta e a aclarar se o denominado "dereito á 
inxerencia" é algo máis que a lexitimación 
da intervención dos grandes contra os pe, 
quenas, por moi malvados que. estes sexan. 

Chechenia e Kosovo forman, ou formaban, 
parte de Estados legalmente constituídos. 
O país norcáucasico é, ou era, un dos 89 su, 
xeitos que constitúen a Federación Rusa, 
entre os que tiña o nivel máximo de reco, 
ñecedi.ento ' ao ser considerada como repú, 
blica. O Kosovo unha provincia autónoma 
da República Federal lugoslava, se ben des, 
posuída da autonomía por Milosevic. Nin 
Chechenia nin o Kosovo se atopaban a 
gusto dentro dos estados nas que están, ou 
estaban, integradas. Mais Rusia non é Ser, 
bia, ten dereito de veto no Consello de Se, 
guridade de Nacións Unidas, é membro do 
Q,8, unha potencia, aínda que en horas 
baixas. Boris Ieltsin é o primeiro presidente 
de Rusia elixido por sufraxio, ao igual que 
Milosevic. Os dous iniciaron accións mili, 
tares para rematar co que denominan "ac
tos terroristas" de grupos armados de inspi, 
ración arredista e confesionalidade musul, 
mán. Salvadas as distancias a semellanza 
entre a UCK e os wahabíes de de Shámil 
Basáiev son evidentes. ¿Por qué os bombar, 
deos rusos son comprendidos polo secreta, 
ria de Estado adxunto, Strobe T albott, xa 
que se enfrontan "a unha ameaza moi peri, 
gosa, o extremismo e o terrorismo", men, 
tres a represión serbia no Kosovo foi mere, 
cente de múltiples iniciativas diplomáticas, 
conferencias pacificadoras e, finalmente, 
dun ataque desproporcionado e discutible 
tanto política como xuridicamente? ¿Onde 
están os pronunciamentos dos gobemos da 
Unión Europea, do Secretario Xeral da 
ONU ou dos intelectuais que gustan de 
xestos moralistas?. Mais mentres Milosevic 
é considerado, con todo merecemento, un 
perigo para a estabilidade nos Balcáns, lelt, · 
sin é o garante do desmantelamento do es, 
tado soviético e da brutal acumulación ini, 
dal do capitalismo ruso. Occidente sabe 
ben que o único que podería molestar aos 
actuais dirixentes moscovitas sería que se 
puxeran en cuestión as veleidades imperiais 
que seguen a manter sobre o espacio ex so, 
viético, agás os países Bálticos. 

• A PREPARACIÓN DO POST-IELTSINIS
MO. ¿Que pretende Rusia? ¿Por que Boris 
Ieltsin se negou reiteradamente a recibir ao 
presidente checheno? ¿O gobemo de Mos, 
cova solicitou algo ao presidente Aslán 
Maskhádov como, por exemplo, a colaba, 
ración coa detencíón dos terroristas que 
colocaron as bombas en Moscova e outras 

CARLOS MÉIXOME 

Unha muller chechena deses~iada. diant.e das ruinas causadas polo exército ruso en Gro:mi. •'-: r:. : , .- . . - ~ 
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~~;- _f_~ ,,_ •. ~::;._· 

cidades rusas?. ¿Quen colp_eteu realmente 
os atentados? ¿Por que d'se''int~re'se en iden, 
tificar aos milicianos de...::Ífasáiev co gober, 
no de Grozni e todo o pdb.o: checheno? 

O temor e odio aos éaucásicos, sensáci6ns 
con cerras cóincidencias coas que Jevaron 
aos suízos a· ápoiar a Blocher ante a presun, 
ta ameaza ·albano,kosovar ou aos austríacos 

- - a Haider para deter aos ¿Nada sabía Moscova ;:. _ : 
do irreconciliábel en; - . - _ . : . emigrantes do Leste, 
frontamentoentreBa< _._, ,E-- ~·~ -__ ,, -
sáiev e ~askhádov? ¿A•'~--·.- _ n cl<!ye petrohfera 

-xunto co "chauvinis-
· mo 'gran,ruso", .que di, 
ría Lenin, encirrados 
polo inicio da guerra, 
converteron a un se
cundario primeiro mi, 
nistro en firme candi, 
dato á Presidencia da 
Federación. Putin se, 
mella ser o gran bene
ficiado, a súa populari, 
dade pasou de ser prac, 
ricamente nula ata 
converterse nun dos 
políticos mellor valo
rados segundo se des, 
prende de diversas en, 
guisas de opinión. 
Neste ambiente nin, 
gunha das forzas políti, 

que razons obedeceu e ., -;; ~- ·- · d_. - , -_ · . d 
quen inspirou a acción-~y po erfase enten er 
de Basáiev, durante o ,, ,.., 
mes de agosto, en Da, tamen O estrano 
guestán, que está no · d · · 
inicio desta segunda asas1nato o pnmeiro 
guerra? ¿Cómo é posi, 

· ble que os wahabíes de 
Basáiev tivesen o máis 
moderno armamento 
ruso, fabricado en Tu, 
la, que aínda non está 
a disposición do exerci
to?. Tamén neste as, 
pecto as incógnitas son 

ministro armenio, 
o caos xeorx1ano e a 
recente denuncia dos 
intentos de Moscova 

de involucrar a 
moitas. 

Chechenia é moito 
máis pequena que Iu, 
goslavia e conta con 10 

Xeorxia no conflicto 
checheno" cas rusas se atreveu a 

criticar o bombardeos 
nin a invasión terres
tre, só Eugueni Prima, 
kov, sen oporse aberta
mente, deixou caer un-

veces menos habitan, 
tes, non chega ao mi, 
llón, como para ser 
considerada unha seria 
ameaza para o "xigantesco oso ruso". A 
guerra de 1994,1996 provocou 80.000 mor, 
tos. Esta vai camiño de converterse nunha 
carnicería ainda maior. As ringleiras de re
fuxiados son semellantes as que vimos no 
Kosovo, só que aqueles dirixíanse cara Ma, 
cedonia ou Montenegro onde podían ser 
recibidos con cerras- garantías e os cheche, 
nos camiñan cara lngushetia, xa que as de, 
mais fronteiras están pechadas agás a prac, 
ricamente inaccesible de Xeorxia, e son de, 
ma~iados para ser acollidos nas pobres casas 
dos ingushes. 

As claves para comprender a interven, 
ción rusa en Chechenia pasan polas es, 
tratexias de poder ante as eleccións á Du, 
ma de decembro e as presidenciais do pró, 
ximo xullo. Son os intereses de Putin e 
Ieltsin os que desencadearon a actual gue, 
rra. Dende que esta comezou pasaron a 
segundo plano as denuncias sobre corrup, 
ción que tiñan chegado a afectar directa
mente ao presidente ruso e a oposición 
quedou neutralizada. 

ha evidencia, que a cuestión chechena é 
un problema ruso, porque "tanto as armas 
dos soldados como dos terroristas son ru, 
~as". Os xenerais tamén están ledos por po- · 
der lavar o honor ofendido en 1996 e nes, 
tes momentos son o mellar apoio co que 
conta o primeiro ministro. 

Unha Rusia con Putin na presidencia é a 
única garantía seria que ten l~ltsin para non 
verse sentado no banco dos acusados. Putin 
é quen pode garantirlle a inmunidade cando 
teña que abandonar o Kremlin e o único dos 
posíbeis candidatos disposto a protexer á 
corte de rasputíns que o rodea, popularmente 
coñecida como "A Familia". Só no marco 
desta loita política polo pod~r moscovita te, 
ñen explicación as constantes negativas do . 
Kremlin a dialogar co presidente Mashká, 
dov, baixo o pretexto de que non había na, 
da que falar xa que, en palabras do elocuen
te xeneral ruso Ivachov, está é a "solución 
final". Non debe u caer na conta de que em, 
pregou a mesma expresión coa que os nazis 
se referían ao exterminio xudeu. 

Agora ben, na permanente cerimonia de 
confusión que é a política rusa todo é posi, 
ble e as safdas de Ieltsin imprevisíbeis, den, 
de presentar a Putin como responsábel se as 
causas se toreen ata empregar a guerra co
mo desculpa para aprazar as eleccións. 

• o PETRÓLEO EN DISPUTA. ¿E o silen, 
cio occidental, como se entende?. Amais 
de por non incomodar a Ieltsin, por que 
gorentan ambiciosos os múltiples benefi, 
cios que o petróleo e o gas do Cáucaso po, 
de reportar. Unha Unión Europea deficita, 
ria nestas materias primas, que prepara a 
súa ampliación cara o Leste, necesita das 
mesmas para manter o seu nivel de desen, 
volvemento. A oferta é abondosa nas bei, 
ras do Caspio, a demanda tamén na banda 
occidental de Europa, só fai falla acercar o 
producto aos consumidores. Só as reservas 
petrolíferas de Azerbaián calcúlanse en 
1.500 millóns de tonelada . Dende 1995 a 
batallas entre as petroleiras son encarniza, 
das e os contrato asinados multimillona, 
rios en dólare . As compañías norteameri, 
cana leváronse a parte mái ubstan ial e 
provocaron o enfado ruso que ameazou 
con apoiar a Armenia no conflicto de Na, 
gomo Karabakh, o que lle permitiu canse, 
guir unha parte do pastel en reparto coa 
italiana Agip e a norteamericana Pennzoil. 
A británica BP, os noruegueses da Statoil, 
os turcos de TP AO tamén teñen a inado 
espectaculares contratos de explotación e 
transporte dos combustibles. Bakú tam, 
pouco quere pechar as porta aos poderosos 
veciños iranianos. As compañías rusas 
( Gazprom, Lukoil e Rosneff ) teñen que 
pelexar os contratos ante os gobernos de 
Azerbaián e Kazakhstán. 

O problema está no transporte, un dos oleo, 
duetos pasa polo sur de Chechenia e chega 
ao porto ruso de Novorsiik, o outro atravesa 
Xeorxia ata Batumi. Ambas cidades portua
rias situadas no Mar Negro. A tentativa tur, 
ca de acercar o petróleo do Cáucaso ao Me, 
diterráneo, a través do seu territorio, canta 
co apoio norteamericano, coa oposición ru a 
e con diversas dificultades: pasar polo Kur
distán, as outras víctimas esquecidas, ou ben 
por Armenia, en conflicto con Azerbaián. 
Tanto para as compañías rusas coma para as 
occidentais controlar a zona de p o d ole
oductos é imprescindible. En clave petr lefe
ra poderíase entender tamén o e traño asasi
nato do primeiro ministro armenio, ca s 
xeorxiano e a recente denuncia dos intent s 
de Moscova de involucrar a Xeorxia n con
flicto checheno feíta polo presidente Eduard 
Xevarnatze , e en xeral os conflictos dunha e 
outra beira do Cáucas . O p ible acord , 
que tomaría corpo na próxim reunión da 
OSCE en Ankara, entre os gobemo azer( e 
turco sobre a construcción do oleoducto por 
Turquía non faría máis que votar leña na fo, 
gueira do Cáucaso 

Dende a victoria negociada de 1996 o pre, 
sidente Maskhádov non foi capaz de impar 
a súa autoridade e tivo que enfrontarse ao 
seu rival Basáiev, quen derrotado nas elec, 
cións seguiu recrutando milicianos co 
apoio de Arabia Saudita e outros países 
árabes. A aventura de Basáiev en Dagues, 
tán pretendía abrir unha saída a unha 
Chechenia independente rodeada de terri
torios controlados por Moscova e tamén 
demostrar a incapacidade Maskhádov para 
consolidar a independencia chechena. O 
ataque ruso pode unificar aos chechenos e 
Maskhádov, ex xeneral soviético ao igual 
que o fundador da Chechenia actual lókar 
Dudáiev, sabe que nas beiras do Terek que
daron atascadas as tropas de moitos tsares, 
o Exercito Vermello e a Vehrmacht alema, 
na. O mesmo pode pasarlle ao desesperado 
Boris e ao belicoso Putin. • 

CARLOS MÉIXOME é membro do Instituto Galego de 
Análise e Documentación Internacional (IGADI) 
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Gorbachov acusa a Ocidente de incumprimento dos -acordos e oportunismo Pujals vende Telepizza , 
para financiar 

A dez anos da abertura do Muro de Berlin a integración o anticastrismo 

de Europa segue pend~nte 
}i-~ .. ~ ~ 

* MANUEL ALONSO 

O nove de Novembro de 1989 
comezou o- derrubamento do 
Muro de Berlin, erixido en má
ximo símbolo da Guerra Fría. 
A perestroika lanzada polo 
daquela secretário do Partido 
Comunista da Unión Soviéti
ca, Mijail Gorbachov, chegaba 
a un dos seus momentos cu
mes, e a xeopolítica do mun
do abriase a unha perspectiva 
de esperanza que o tempo 
non convalidou ainda. 

A rapidísima unificación de Ale
mánia tivo na caida do Muro o 
seu fito principal. A apertura nos 
paises do leste levaba xa catro 
anos facéndose realidade, nun
ha onda que Moscova non só 
consentia senón que mesmo 
alentaba, dentro da nova políti
ca exterior do tandem Gorba
chov-Shevarnadze. Só pasaran 
uns anos desque a instalación 
de misiles SS-20 e Crucero en 
ambas metades de Europa co
locaran ao mundo nunha peri
gosa senda de crise pre-bélica. 
Foi daquela cando os novas di
rixentes soviéticos lanzaron no
vas opcións de desarme mútuo, 
ben fose por esgotamento eco
nómico ou por convicción de su
pervivéncia, o certo foi que xe
raron unha nova onda de espe
ranza no continente. 

Conceitos de entón parecen ho
x e esquencidos no caixón . 
Fronte á agresividade da OTAN 
a idea da "Casa Comun Euro
pea" fíxose forte a meados dos 
80, e a caida do Muro, sen que 
as autoridades alemás movesen 
á contra praticamente un dedo, 
non poderá interpretarse como 
improvisación. A ROA autodisol
veuse a unha velocidade que 
ninguén previa e a situación pa
ra os Estados Unidos en Europa 
non enxergaba un futuro óptimo. 

A secuéncia da caida do muro 
está contada a fartar. Nunha 
recente entrevista, Mijail Gorba
chov asegurou que a sua políti
ca tiña tal apoio popular que 
sabia que podia garantir que as 
tropas soviéticas non ian inmu
tarse coa nova situación políti-

Porto de Brundemburgo, en Berlín. 

ca. Todo mudou despois ca gol
pe de Agosto de 1991, en que o 
devalo da sua posición interna 
levou por diante grande parte 
das reformas e a própria exis
téncia real da URSS. 

Unha nova xeopolítica 

Con leltsin empoleirado no 
Kremlin, Occidente comezou a 
esquencer os compromisos asi
nados, como demonstrou axiña 
o lento polvorín fomentado nos 
Balcáns, que serviron para que 
a OTAN, que tiña perdido a sua 
razón de ser e mesmo se pacta
ra a sua non expansión cara o 
Leste, adopte agora un papel 
hexemónico e intervencionista a 

mantenta, cos ollas posta na tu
te! a americana de Europa e o 
control de rotas fundamentais de 
subministro enerxético, que son 
o transfondo real das guerras 
que sacuden desde hai unha dé
cada as nacións do Cáucaso. 

A convulsión que se produce 
neste tempo, cunha esquerda 
carente de referentes de fácil 
elaboración, é o outro grande 
debate neste comezo dun novo 
século. A apariéncia de trunfo 
total do capitalismo non puido 
ser celebrada como tal no ani
versário de Berlín, porque o pro
tagonismo de Gorbachov na ce
lebración non o permitiu. O ex lí
der soviético foi quen de saltar o 

formalismo da celebración para 
advertir que a prisión dos ex di
rixentes da ROA non era de re
cibo na nova situación, unha 

- maheira de facer público o seu 
reprbche á atitude oportunista 
de Occidente, que só pensa coa 
mentalidade_ imediatista do capi
talismo máis depredador. 

A poücos rneses dunhas elei
cióm~ en Moscova, os dirixente 
das poténcias reunidas en Ber
lin para celebrar, non teñen to
das as carta-s gardadas. Os 

-.p~i_ncipais ausentes de feito des-
-t~~ celebracións fo ron os pró-

-, prios -alemáns da zona oriental , 
que se conquistaron dereitos 

··· democráticos, ·viran descender 
abrumadóramente o seu nível 
de vida é·como se olla nos pro

. gramas de TV alemáns destes 
dias sinten frustrada unha espe

-"~ra!"lza- alimentada artificialmente 
- ·durante décádas. 

· Un xornalista arxentino, Atilio A. 
Barón, resumia a actual situa
ción nun especial que o xornal 
Página/12 adicou aos dez anos 
de Berlín: "a caida do muro puxo 
fin a un primeiro ciclo de insur
xéncia popular anticapitalista. 
Entusiasmada por . este "logro 

.. histórico" a burguesía proclamou 
urbi et orbi o fin da história. Nisto 
non hai demasiada innovación, 
pois este mesmo anúncio efec
tuouno a fins do século pasdo, 
na bel/e époque; volve_u facer o 
próprio na década dos vinte, pa-
ra rematar na Segunda Guerra 
Mundial e o Holocausto; e reinci
diu neste hábito nos anos cin
cuenta, ao decretar "o fin das 
ideoloxías". Cada un destes pe
riodos culminou con estrépito. 
Os signos da nasa época non 
son máis alentadores: nun mun
do completamente dominado pe
la lóxica do capitalismo neolibe
ral a polarización social acada 
níveis de catástrofe, as demo
crácias valéiranse de contido, a 
inestabilidade e incertidume dos 
mercados fan que ainda os seus 
máis grandes especuladores 
presintan un final -apocalíptico, e 
a paz, que segundo moitos 
acompañaria este trunfo · dos 
mercados, quedou sepultada no 
Golfo e os Balcáns". • 

O que era até agora 
proprietário da cadea de 
restaurantes Telepizza, o 
cubano Leopbldo 
Fernández Pujals, decidíu 
investir o gaño que vai 
obtér da venda das accións 
nesta compañia (uns 
60.000 millóns de pesetas) 
no financiamento de grupos 
anticastristas. Pujals 
pretende converterse, 
grazas ao diñeiro que 
posue, no novo líder dos 
contrarrevolucionários que 
viven en Miami e que 
ficaron algo desorientados 
lago da morte de Jorge Mas 
Canosa, un empresário e 
instigador que incluso 
utilizou a sua influéncia con 
José María Aznar para 
desestabilizar o réxime de 
Fidel Castro. A pesar de 
que Pujals ainda non 
aclarou de que xeito vai 
investir a sua fortuna, os 
seus primeiros pasos están 
procurando o apoio da 
prensa internacional 
apresentando unha 
Fundación pro direitos 
humanos que pretende 
denunciar torturas nos 
cárceres da illa. • 

Medra a tensión 
no Sáhara 

A situación política e 
social que se vive en El 
Aaiun, capital do Sáh-ara 
Ocidental é a máis grave 
desde que Marrocos 
ocupou o território en 
1975. A represión de 
Mohamed VI sobre a 
povoación tivo o efecto de 
criar protestas cidadás 
contra a policia de Rabat, 
un fenómeno moi 
parecido á intifada 
palestina. Mentres a 
Fronte Polisário pedia a 
celebración inmediata do 
referendo, o rei praticou 
unha dobre política. Por 
unha banda, castigou aos 
rebeldes duramente, 
ocupando policialmente El 
Aaiun; pola outra, 
destituiu ao seu ministro 
de Interior, Driss Basri, 
responsábel durante 20 
anos da política policial 
de Hassan 11. • 

Faite socio gr.a.tis __ chamando ó 
, .,-¿>~: 

9815-89534 
farémosche chegar a nosa oferta detallada sen compromiso nin custo ningún. 

O Club do Noso Mel envíache directamente ó teu-domicilio a selección dos 
mellares meles de (ialicia da colleita do ano, así como outros productos das 
abellas que -se usan tanto nunha alimentación saudable coma na medicina 
natural. ¡ASÓCIATE! 

CLUB .. DÓ NOSO 't•f EL .··cÓÓPERATIVA ERICA MEL. COSTA DE SAN MARCOS, 7 15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA • E-mail: erica.mel@corevía.com 
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'A Seguridade •• 
:1 nacional non 
1 consiste en matar ,. 
1 xente". O axente 
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o Instituto 
Padre Sarmiento 
publica unha 
esquela de Antón 
Fraguas en 
español. O 
Instituto tora o 
barco negreiro 
botado no 36 para 
sálvar ~os restos L 
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Máis sobre Oleiros 
As Asociacións Veciñais de Olei
ros, constituidas en Plataforma 
reivindicativa, veñen editando un 
periódico que pode presumir de 
publicar as colaboracións que lle 
son enviadas desde calquera ten
déncia política. Minte pois, o res
ponsábel do BNG no Concello de 
Oleiros, Antón 
Tenreiro, can-
do afirma na 
sección "Aldea Na Platafonna . 
Global" do 21 
de Outubro, 
que na pre
campaña elei
to ral foi "se
cuestrado" .o 
seu artículo. 

de Asociacións 
Veciñais hai 
persoasde 
todas as 

Para demos- tendénciase 
trar que non 
existiu tal se
cuestro, remití
mosll e a esa 
redacción un 

non ternos que 
facer nengun 
esforzo por 

e~emplar do amasamos 
periódico "Ve- tolerantes. 
ciños", no que 
se transcribe 
íntegro o arti-
go, como non 
podía ser doutro ·xeito. É máis, o 
comité de redacción, invitou a to
dos os grupos políticos a aprovei
tar as páxinas do periódico para 
expresar o seu ideárioo político. 

Na Plataforma de Asociacións 
Veciñais hai pluralidade e perso
as de todas as tendéncias, por 
tanto, non ternos que facer nen
gun esforzo por amosarnos tole
rantes. A actitude de sembrar esa 
falsedade, por parte do Sr. Ten-
reiro pode que agoche un proble
ma que si estamos detectando 
no BNG neste Concello, como é 
a falta de implicación na vida vici
ñal, e de participación no seo das 
Asociacións de Veciños, que 
existimos desde hai moitos anos 
por riba de tensións interpartidis
tas e de talante eleitoralista. 

Gustarianos saber si é que' o 
Sr.Antón Tenreiro non nos consi
dera focos de traballo dignos de 
representar aos veciños que pro
priamente nutren ás nosas estru
tu ras en todos os asuntos do
mésticos aos que a cotio Hes adi
camos tempo co único horizonte 
de menorar as nosas Parróquias. 
Non entendemos a necesidade 
dos políticos se non é a través da 
implicaicón cos viciños na mello
ra dos nosos cauces de partici
pación en demanda da calidade 
das prestacións públicas.+ 

As AsoCIAcióN DE V1c1Ños: 
A RIA DE PERLIO, SANTAIA DE 

LIÁNS, 0 HORREO DE IÑÁS, 
SAN ANTóN DE DExo, Os 

RUEIRos DE Nos, XoECER DE 
DORNEDA, SAN COSME DE 

MAIANCA 

Algumas propostas 
ligadas 
ao debate da língua 
Abriu-se ao público o debate, 
facto que o MDL considera posi
tivo, relativo a normativa actual 
do galego, que parece náo cum
prir as espectativas de ninguém, 
mas a questáo básica é a de 
sempre, considerarmos o galego 
urna língua independente do por
tugués (mas até agora esta visáo 
.o úrnico que..atingiu foi dialetiza-lo 
tace ao castelhano ou espanhol) 
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ou urna variante do portugués ou 
galego-portugues, evidentemen
te, nós estamos pela segund 
opgáo, a qual tem sido silenciada 
estes últimos anos, apesar de ter 
sido a maiori-
tária do gale-
guismo históri
co, dos ' lin
guístas, socio-
1 i ng u í stas e, 
como compro
vam os sur
prendente
mente pela 
imprensa, dos 
escritores "em 
galega". 

Embora seria 
necessário es
tende rmo-nos 
numa questao 
que merece, 
pela sua 
transcedéncia 
social e políti-

Hai que-ofertar o 
ensinodo 
portugués na 
Galiza para que 
asociedade 
possa aprender 
a escrita 
moderna e 
internacional da 
sua língua. 

ca, mais do que urnas linhas, 
oferecemos algumas propostas: 

1- Há indivíduos, organizagóes 
sociais, culturais, escritores, 

-". .. etc. que vem utilizando o portu
gues ou galego-portugués e que 
, declaragóes de intenc;óes apar
te, merecem o respeito dos seus 
direitos linguísticos, éste deveria 
ser o primeiro passo, e nao a sua 
repressao como até agora. 

2- Ofertar o ensino do portugues 
na Galiza para que a sociedade 
galega no seu conjunto possa 
aprender a escrita moderna e in
ternacional da sua língua para as-

- sim termos todos e todas a opor
tunidade e liberdade de participar 
neste debate. Oportunidade e li
berdade de utiliza-lo e de opinar. 

3- Este debate é muito enrique
cedor mas estas últimas opi
nióes de certos "persoeiros" da 
cultura galega, achamos, deve..: 
riam ir acompahadas de passos 
reais a nível prático.+ 

ARMANDO RIBADULHA 
PORTA,VOZ NACIONAL 00 

MOVIMENTO DEFESA DA LÍNGUA 

O 'fenómeno Rivas' 
. -Cincoenta e cinco milleiros de 

exemplares vendidos f Na- lista 

de máis vendidos nesta revista 
de 5 tíduos dous son de Rivas! 
Non penso que sexa perder o 
tempo pararse un momento a 
analisar o Fenómeno Rivas, 
porque cobrou tal envergadura 
que ameaza con cargarse a na
sa literatura e para máis "inri" 
curiosamente faino coa coarta
da de que a vai salvar. 

Os infelices que din que tal lanza
mento mediático é esaxerado pe
ro que é bo para a nasa cultura 
non ven o enganados que están. 
Non ven que non é marketing pa
ra a nosa literatura nacional se
nón mesmamente aire para ese 
globo mediático criado polo señor 
Polanco? "El País" queria ter un 
escritor seu da casa e de toda 
confianza que fose un superven
tas e xa o teñen, lanzaron con to
dos os seus medios a un dos 
seus e xa, pero a nós qué nos vai 
ou nos ven nese xogo. Din, curio
samente desde a prensa máis 
antigalega de Madrid, que a "li
teratura galega" é esa bollería 
con merengue, con coartada eco
loxista e progresista e nós traga
mos. Rivas é superficial e efectis
ta, que contraste entre a súa obra 

FEDEERHS . 

No caderno adicado a Uxio 
Novoneyra do número ante
rior, o pé de foto da páxina 3 
debía dicer "Manuel María, 
Maria Mariño e Uxio Novo
neyra na casa do Courel". 
Por outra banda, no artigo ti
tulado Deszafrados da páxina 
1 o falta unha liña. Onde di: 
"Cun celo e rapidez sulpren
dente a coordinación entre 
policía e servícios de guindas
tre facilitou o levantamento da 
cidade mentres os outros be
rraban e trataban de alcanza
lo"; deberia dicer: "Cun celo 
e rapidez sulprendente de co
ordenación entre policia e ser
vícios de guindastre facilitou o 
levantamento do furgón fune
rário e o seu traslado a toda 
velocidade polas rúas da ci
dade mentres os outros berra
ban e trataban de alcanzalo". 
Alcalá de Henares segue no 
í!le~~P-s(tio. • 

11 DE NOVEMBRO DE 1999 

tan breve e feble e,o espácio que 
ocupa na prensa! E un fenómeno 
comercial madrileño, fabricado ali 
e que a nosa xente traga como 
colonizada que é. Parodiando a 
aquel vello de Castelao, a nasa li
teratura xa non é nosa, (que é de 
PRISA) Por que non se pronún
cian os nasos escritores? Aceita-

. mos que Rivas é o gran autor ga
lego? Un pouco de seriedade e 
cordura se non é por respeito aos 
escritores vivos que sexa por res
peito aos mortos.+ 

FERNANDO REPRESAS GLEZ. 
(SANTIAGO) 

Ao señor Príncipe 
Son un admirador incondicional 
do seu xeito de facer política. 
Todavía me dura o abraio desa 
iniciativa sua do "metro lixeiro" 
para Vigo. Que ilusión nos su
puxo a moita xente. Moito máis 
sabendo, que os mil millóns por 
quilómetro que din que custa, 
son para o que sempre provin
cianamente chamamos tranvía. 

1 

A ledicia foi maior coa sua inic~· ti
va para rebaixamos as taxas u
nicipais aos vigueses máis des -
vorecidos. ! 

Que a sua ~
1 

proposta em-
piorara a nor- Só ll "' 
mativa vixente e pono un a 
non debe de- chata, 
sanimalo. To- minúscula ao 1 

dos sabemos ' 
que foi unha seu labourar 
argallada do político· que 
BNG. para • 
desprestixialo últimamente ! 

a vostede. od 
Non sei como t OS vostedes 
pode aturar se negan a falar 

· tanta megalo- galego. 
manía, prota
gonismo sen 
límite e mes-
mo difamación 
desta xente, que paciencia t~n 
que ter vostede Don Carlos. ¡ 

Non nos ·esqueceremos os vii
gueses de ben, da platafomfa 
prouniversidade que queria 
constituír o dia antes de que o 
rector Docampo asinara con 
Fraga a planificación universita
ria para os próximos anos. O de 
menos é que digan que queda~ 

/ 
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mas en evidéncia. Deixe que di
ga, nós sabemos que este rec
tor é un infiltrado dos nacionalis
tas, que só querían deixarnos 
ante a cidadama como unhos 
desinformados. Pero que saiban 
que nós non nos desanimamos 
asi como asi. Volveremos á car
ga con máis ánimos se cabe. 

Só lle poño unha chata, minús
cula, ao seu labourar político. 
Esta é que últimamente todos 
vostedes se negan a falar gale
go. Sabemos que é coa loábel 
intención de marcar distáncias 
con esos do BNG. Pero claro se 
ten vostede a carteira de Cultu
ra non resulta virtual. Eu opino 
que lla debíamos cambiar por 
outra máis acorde cos seus mé
ritos Don Carlos . Pero claro 
tampouco lles deixamos moitas 
para trocar. Case mellor nos 
quedamos como estamos. 

Xa me despido esperando se
guir véndoo a vostede todos os 
domingos ao erguerme. Refíro
me na primeira páxina de Faro 
de Vigo. As suas iniciativas fan
me encarar a semana con máis 
optimismo e boas intencións. 
Estamos en boas mans. • 

Teleprisom 
espanhola 

L OIS LAMAS 
(VIGO) 

"Os meios, de comunica90m ma
nipulam". E esta crenza tam es
palhada que corre o risco de per
der o seu potencial crítico por 
mor precisamente da sua enorme 
vaguidade. Todo metido no mes
mo saco, e o problema semelha 
resalto: já podemos acender no
vamente o aparato para, com a 
consciencia tranquila, agardar 
que a vacina de autocomplacen
cia cumpra a sua terapéutica mis
som. A influenga é bem mais do
ada em quem se ere immune. 

Pola contra há que fiar mais fino 
e, alem de geralizac;ons narcoti
zantes, analisar os mecanismos 
concretos desse complexo e 
abafante meio que nos arrodeia. 
Sirvam para o caso dous exem
plos. Estam especialmente próxi
mos, o suficiente para motivar 
estas linhas porque, lago de ob
servar com indignagom o primei
ro deles, e optar finalmente por 
girar a testa com nexo resignado, 
o segundo foi labagada engadida 
demonstradora da evidencia de 
que só ternos um par de meixe
las. Assi que cómpre respostar. 

O sábado 23 noite, na primeira, o 
já habitual panfleto titulado "infor
me semanal" operou um salto 
qualitativo. A paulatina degra
dagom que caracteriza aes seus 
sensibleiros e amarelistas docu
mentais veu desta volta consuma
da por umha entrevista cara a ca
ra, testemunha em vivo, do momo 
apresentador com os patrícios 
protagonistas máximos do novo 
fito das finam;as, da derradeira 
grande irmandade finisecular: a 
fusom entre os bancos Argentaría 
e BBV. Xestos comedidos, mas 
desenfadados; rictus de senhores 
respectáveis tam de trunfos mere
cedores; tace e discurso de quem 
fam o possível por criar emprego 
e só buscam ofertar um bo ser
vk;o aos seus clientes. 

Sobremesa do domingo 24, tres 
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canle pública despacha num tem
po récord os tópicos de turno (a 
ETA, os terremotos ... ) para agin
ha dar passo, a escassos treze 
minutos do iní-
cio, a emissom 
do mundial de 
motociclismo. Hojea nossa 
E assi perta de 
quinze minu- consciencia 
tos, o suficien- corre o risco de 
te para que o 
futebol nom vi- morrer de 
ra mermados • · 
os seus -polo mam~m. 
de agora- vinte 
restantes. En-
tanda-se bem: 
isto nom é síntoma dum incre
mento da afeiQom ao motociclis
mo (polo demais tam respectável 
como outras), mas síntoma em 
traca da irreleváncia informativa 
daqueloutros treze minutos ... 

Estes, entre tantos, som exem
plos nom dumha mudanga de 
estratégia senóm pola contra 
dumha tónica geral que avanc;a 
inexoravelmente. Apresentar a 
opiniom, particular, como a única 
possível. E o que é mais grave, 
apresentar o tema escolhido, 
parcial, como o único relevante. 
Carauta que, no seu protagonis
mo, tapa a totalidade da que for
ma parte, é a apoteose da comu
nicagom e a sua dinámica auto
verificadora: consciencia prática -
pero que nom é nunca manifes
ta, para nom rachar a sua eficaz 
mági;r de que no acto de comu
nicar algo, agacha-se o que nom 
se comunica. Alunado avantaja
do do velho Goebbles, sabem 
que umha mentira contada cento 
de vezes (ou menos) torna-se 
em verdade. Finalidade exclussi
va (porque exclue o que nom di 
de si própria) dessa tam cacare
ada "democrácia" que, por que 

será, somentes é mencionada 
em fórmulas de loubanc;a- ritual, 
nunca para qüestionar, melhorar, 
ou tam sequera describir. 

Se calhar chegue o dia em que 
botemos em falha o tempo no que 
as forc;as reaccionárias tinham de 
fazer polo menos o esforc;o de ar
telhar um golpe de Estado, porque 
contavam com a consciencia da 
cidadania em contra. Hoje a nos
sa consciencia 'corre o risco de 
morrer de inanigdm. • 

FERNANDO, LóPEZ PRADA 
· (Luoo) 

O efeito 2.000 
Ainda que isto poida sonar só a 
ordenadores, a causa vai moito 
máis aló. Un síntoma como tan
tos outros no devalar das cou
sas. O efeito da terceira via, c:ia 
que e pai Tony Blair e apadriña
do polo Aznar. Seica é por dice
lo así un híbrido de Reacciona
rismo cunha pinga de Socialde
mocrácia. Non pasará do 2000. 

Aumento da violéncia en toda 
forma. Fo-
mentada pola 
televisión, e a 
cada máis O fe" 2000 , afortalada na e ito e o 
sociedad. Mu- pensarnento 
lleres maltra- único, 0 tadas na casa 
como algo pa- consume e cala! 
ra muitos 
"normal", ou 
"as mulleres 
son-che boas e algo diso esta
lles ben" ... igual o parfuso se 
imporá como desafogo masculi
no. Submisión abrigada por lei, 
sen consideración de "ensaña
mento" nen os mesmos direitos 
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fóra da casa, nen violación por 
levar "vaqueiros". Francotirado
res infantís e adolescentes como 
resposta ao ianquizamento de 
parte da mocidade (ou non tan 
moza). Explotación legalizad~. 
accidentes laborais (moitos son 
crimes laborais). Bombardeos 
televisados cos seus "danos co
laterais" de mortes e destrución, 
saida de excedentes militares e 
promoción de novas "artes de 
guerra" para seducir a, marroqui
nes, indonésios ... demócratas 
todos. Caladiños ante tanta fa
me, andácios, xenocídios, de
gradación de milleiros de perso
as en todos os recunchos do 
mundo, só lembrados para en
cher reality-sháws e esrnolar na 
consciéncia pequeno burguesa. 

1 do afundimento 
: do Seminário de 
1 Estudos Galegas 
: baixo fago de 
1 morteiro dos 

fascistas que 
previamente 
roubaran o mellar 
do botin. O 
1 nstituto só se 
comporta coma 
un semi·nário cos 
defuntos. 
Diocesano. 

O efeito 2000 é, xa que logo, o ,, 1 
pensamento único, o consume e · 
cala! Todos ternos erras, máis 
ainda segundo as circunstáncias. 
Criamos odios e indiferéncias 
(ante a dor), mais sempre ternos 
que abrir unha porta ou unha 
fiestra... non se pode viver sem-

Carod Rovira 
quer un Estado 
Livre Asociado 
para Catalunya. 
"Como vai 
asociarse un 
republicano coa 

pre odiando e fechadas/os.• 

XEsus LóPEZ GALEGO 
(0 PoRRIÑo) 

Concepto 
do caciquismo 
Permitídeme facer unha pequena 
síntese do concepto do caciquis
mo: o caciquismo é un poder in
termedio de relación entre as per
soas e o Estado, no sistema caci
quil estabelécese un princípio de 
organización no médio da desin
terese política das nasas aldeas e 
parróquias, xuntando o campo co
as cidade e ao povo co Estado, 
pasto que os órganos lexítimos 

1 Coroa?", 
pefgúntanlle na 
rádio. "Nas 

Suso Sanmartin . 

rnstitucións 
-públicas 
europeas non 
interveñen os 
monarcas", 
explica Revira. 

i+lcl ~1-:. .... i1 ~+ Ll&t~ I~ = é Muitomais 
d) ~ ~ ~ ~ i-:. t- .,,. SUMAR 

CPLP que . Camilo J. Cela 
. montou unha de 
uniformes con 
entorchados, 
abrigos de 

. ~+\ntegra e i d_n_-t' 1_'~W'4> _________ _ 

P I R I EIS I E I N I T I A I Cll l Ó I N 
EN -A ·coRUNA 
DE 

"MARÍA CASARES" 

DE ARANrxA EsTÉVEZ 

XOVES 18 DE NOVEMBRO ÁS 20,15 HORAS 

NO CENTRO GALEGO DE ARTES DA lMAXE ( CGAI) 

COA INTERVENCIÓN DA AUTORA 

ARANrxA ESTÉVEZ. 

P 1 ~ 1 E 1S 1 E 1N; I T 1A 1C 1 1 1Ó 1 N 
EN 

OURENSE 
DE 

"IMAXES DA FATIGA" 
CRÓNICA GRÁFICA DO TRABAllO NA GALIZA 

DE DIONÍSIO PEREIRA 

MARTES 16 DE NOVEMBRO ÁS 20 HORAS 

NA LIVRARIA TORGA 

COA INTERVENCIÓN DE 

MAR.cos V ALCÁRCEL e 

DIONÍSIO PEREIRA. 

Organiza 
Clube Cultural "Alexandre Bóveda" e Outono Fotográfico 

da tar9e. O telediário. da mesma , · ~ · "''L--i ________________ lmll!I _____ ...... 
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.chinchilla e 
puñetas de 
Camariñas para a 
gala de Madera de 
Bojen 
Compostela. En 
tempos, Cela 
blasfemaba contra 
venerandas virxes 
locais para darlle 
unha grácia aos 
lanzamentos das 
novelas. Fraga, 
que lle cens.urara 
máis dun livro, 
topenaba canda o 
Duque de Lugo 
nas cadeiras de 
autoridades. 

O Terceiro 
Milénio anúnciase 
modernísimo. O 
dominical do Faro 
de Vigo 
represéntao con 
grande alarde 
cromático: "no · ano 
3000 haberá 
comunicadores de 
sobremesa para 
talar con outras 
:instáncias da 
:casa". Eran mellar 
'as idealizacións 
fu turistas do 2000. 
O Terceiro Milénio 
ven de porteiro 
automático. 

Euro, en Italiano, 
vento Leste. En 
galega, Soán, 
Habiarraposos, 
Patacón, Vento de 
Abaixo.+ 
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da ·vida democrática atópanse 
atrofiados ou, pior ainda, mortos 
abafados polo poder do PP. O fe
nómeno social do caciquismo é . 
ao mesmo 
tempo unh~. 
doenza e unha 
mostra de cre
cemento retar
dad o. Un dos 
síntomas do 
caciquismo é a 
falta de desen
rolo do estado 
constitucional 
ou a imposi
ción dunha 
constitución 
allea ás nece
sidades na
cionais máis 
inaparazábeis. 
Na Galiza, 
dende sempre, 
o caciquismo 
foi un instru-

O caciquismo é 
un poder 
sinistro no cal 
determinados 
políticos 
constituense 
nunha empresa 
mercantil para o 
asoballamento 
dopovo. 

mento alleo ao país, un órgano da 
colonización centralista. 

O caciquismo provoca un alon
gamento do estado de infáncia 
do povo, entendido como unha 
forma de sociedade primixénia 
de barbarie, no senso de rustici
dade e de falta de cultura euro
pea, senda o único rexime de 
governo da sociedade o chama
do patriciado natural. 

Pero na Galiza de hoxe o caci
quismo non é sinxelamente unha 
forma de estado de atraso, non 
se trata dunha tutela, senón dun 
secuestro da vontade da cidada:.. 
nia. O primeiro constituiria unha 
etapa social inferior pero san, 
existindo unha correspondéncia 
entre o estado etiolóxico do país 
mais as suas formas políticas no 
segundo caso non. O primeiro 
caso seria o governo polo pai e 
no segundo caso o manexo polo 
padrastro; o primeiro caso vai ser 
o dun "neno" coidado, dirixido e 
educado por unha agrupación, 
partido ou persoa posta ao serví
cio do povo, no segundo caso o 
"neno" estaría nas mans dunha 
cuadrilla de malfeitores. 

O sustantivo cacique vai levar 

consigo o adxectivo mao. O caci
quismo é un poder sinistro no cal 
determiriadds políticos consti
tuense nunha empresa mercantil 
p;:ira o asoballamento do povo. 
Unha tiranía exercida contra do 
conxunto da nación. O caciquis
mo supón a usurpación da orde 
legal, sendo es~a substituida pola 
arbitrariedade dun poderoso, o 
caciquismo é polo tanto un réxi
men persoal exercido nos nosos 
pavos polo método da corrupción 
política. O cacique aproveita a 
impoténcia das persoas que ato
pa e non ten máis lei ca o seu 
antollo arbitrário, caciqueé aquel 
que sen au.toridade somete a un 
povo a un xugo intolerable. Co
mo di a miña tia dos caciques: 
Cabalas tora i alma. 

Por certo o alcalde de Ourense 
pretende subir os impostas pola 
cara, un 30% na vivenda, 40% 
na recollida do lixo, 10% na cir
culación,,etc. ¡Cacique!+ 

GONZALO BRANCO 
(ÜURENSE) 

Organizar 
a emigración 
É incuestionábel que a emigra
ción galega en Madrid, hoxe, 
desestruturada e desorgaizada, 
sofre a caréncia dun país nor
malizado que extenda os seus 
azos políticos e administrativos 
alén das suas fronteiras, ali on
de os galegas por necesidades 
económicas tivemos que arrom
bar na percura de meios esis
tenciais, na i1usión de adequerir 
os meios materiais para sacar 
adiante ás nasas famílias, e a 
poder ser aforrar para algun dia 
tornar o país. Tornar os nosos 
tillos onde a morriña e a sauda
de nos manteñen ate despois 
de mortos sentimentalmente e 
racionalmente aferrollados. 

Como é de supor, só o naciona
lismo é quen de pór en marcha 
un programa de acción política 
xerador e estruturador. Só o na-

cionalismo poisque contén na 
sua vontade e na sua praxis, to
_qós os elementos vencellantes. 
E dicer contén un análise da 
que fermentan todas as ideas 
sentimentos e proxectos confor
madores do feíto nacional. 

Ate de aqui o análise mantén 
unha liña dun soio vieira, máis a 
partires de agora, na concreción 
da mesma, teremos de tacemos 
as seguintes perguntas: 

- Confórmase o BNG (falar do 
nacionalismo é máis amplo que 
falar do BNG, máis coido que 
n--estes intres, cos pés na realida
de política e social, ternos a abri
ga de dirixir a argumentación na 
direción da frente política que 
aglutina ao seu derredor a maior 
parte do mundo do nacionalismo 
galega) cun plantexamento dun 
certo sucursalismo, ou o proxec
to submerxe na realidade da 
emigración co obxectivo de irra
diar a todas as capas sociais? 

Como podemos ollar, se a cues
tión se conforma coa aceitación 
dun máis ou menos amplo su
cursalismo, entón, na miña con
sideración, xa non podemos fa
lar de proxecto nacional. Ora 
ben, se estamos a falar dun pro
xecto de calado social, con am
pla implicación e aportación da 
mesma, inclu-
sive coa sua 
autonomía po
lítica e capaci
dade de deci
sión, entón si 
estamos a fa
lar que o pro
xecto nacional 
fáise extensí
bel a todos os 
galegas, dei
xando á mar
xe a sua situa
ción territorial. 

A implantación 
dun proxecto 

A implantación 
dun proxecto 
nacional galega 
na emigración, 
ten que abranxer 
un amplo 
espazode 
xenerosidade. 

nacional galega na emigración, 
ten que abranxer un amplo espa
zo de xenerosidade, no cal debe 
vir sentado moi craramente que 
ideas e direitos fundamentais re-

Nome ..................................... Apelidos .......................... . 

Enderezo .......................................................................... . 

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

Povoación ............................... N.1.F ................................ . 
Província ................................ País. . .............................. . 

Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cedemos ele Pensamento e Cultura) 

PAGO DOMICILIADO: COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de A forros ........................................................... . 
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..... .................... ...... ............ : ...... : .. Nº Sucursal ........................ . 
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Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os 
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Cutturais 
Galegas S.A. (A Nosa Terra). 
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coñecidos pola Declaración Uni
versal dos Direitos Humanos, po
ta Comunidade Económica Euro
pea, polo Estado, polo Parla
m·ento da Galiza, polos Estatutos 
do BNG, etc, como é o deireito á 
liberdade de expresión: á liberda
de ideolóxica, á libre manifesta- . 
ción, etc. deberán seren garanti
dos refugando toda posibilidade 
de absolutismos, fraseoloxías e 
atitudes que nos poden lembrar 
ismos doutras épocas, que supo
ñen atrancos a unha normalida
de en evolución. 

Aceitando as regras do xogo de
mocrático, o desenrolo do pro
grama nacional non deberia to
par nengun atranco, pois que o 
basamento no que se fundamen
ta xa está feíto. As clases sociais 
que conforman as diferentes ca
pas da povoación, tamén. Ora
ganizacións culturais e lúdicas, 
anque febles e pouco desenvol
vidas, mais aí está o cerne que 
lles garante o futuro, tamén. En
tón cales son as razóns de que a 
emigración galega ainda non 
conquira a madurez política e so
cial para que poida funcionar co
ma un "corpus" que camiña nun
ha única direción no seu desen
rolo político e social?. 

A resposta é dunha sinxeleza cá
seque traumática. Simplesmente 
de vontade, e de xerar meios (in
fraestrutura) necesários, no cal 
se implique o conxunto da povo
ación, coma poden ser meios de 
comunicación, relacións laborais 
privilexiadas, acordes comer
ciais, desenrolo prioritário dun 
marco de relacións culturais, po
tenciamento e desenrolo da in
formación, e de actividades ade
ministrativas, Universidade, lúdi
cas e culturais co país, etc. 

Sen a xenerosidade que nos 
abriga, sen vontade que nos 
empurre, sen proxecto ilusiona
dor que poida abranguer a toda 
a comunidade galega emigrada, 
podémonos encontrar cunha 
pantasia que só quede niso. • 

CARLOS PIÑEIRO 
(MADRID) 

A l 
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Pensa nao é a sua primeira .no
vela, despois de ser coñecido co .. 
mo poeta e ter publicado relatos. 

É unha história que levaba tem
po na cabeza e xurdira vendo 
vestíxios daquel tempo na miña 
aldea, na memória popular, na 
arquitectura. Retallos dun pasado 
que non cadraban coa visión es
tereotipada que ternos do mundo 
rural, asociada ao atraso. Decidin 
que tiña que contar esa história e 
para iso precisaba do xénero da 
novela que era para min tamén 
un reto como escritor. 

No poemário O valo de Manse
lle relata e louba o traballo co
munitário dos seus viciños, ta
mén con elementos teatrais, e a 
sua narrativa é poética. 

A separación entre xéneros non 
é clara. Nesta novela hai narra
ción pero tamén teatro. A na
rrarividade volveu á poesía gale
ga actual e tamén a narrativa en 
moitos autores se fixo lírica. 
Non é difícil topar páxinas da 
novela especialmente poéticas. 

Recria o mundo rural do 3 6 e 
para iso recurriu a fontes orais 
de persoas que viviron naquel 
tempo. Que importáncia ten a 
documentación na novela? 

A obra situase desde San Martiño 
até Xullo de 1936 e para fabular 
esa etapa desenvolvin unha inves
tigación de carácer oral. A novela 
céntrase nos que morreron ou fu .. 
xiron por causa da guerra civil. Fa
lei con persoas maiores e pescudei 
na memória da xente. Chamoume 
a atención que ninguén me soube
ra dicer o nome do alcalde repu
blicano de Dodro. A guerra ainda 
pesa e mesmo chega a ser visíhel 
en moitas igrexas que manteñen 
os símbolos dos vencedores. 
Amáis desa comunicación directa 
coa xente recurrin ás cartas do 
mundo da emigración. Moitas das 
víctimas eran emigrantes retoma
dos que volvian con capital e pro
xectos novos de progreso, vence
llad ao galeguismo e a republi
canismo. A literatura que se pro
ducía na miña casa eran cartas a 
América. N n esquecer i xamais 
a irnaxe da mifia nai escf' bind e 
recibindo cartas e esa foi a primei
ra literatura coa que me atopei. 
Tamén ensaio e estudos obre o 
36 corno os de Lorenzo Pérez Prie
to ou Isidro Novo confirmáronme 
que había un mundo di tinto e 
non só o do campesiñado senón 
tamén o incipiente proletariado 
que tamén aparece na obra. Era 
unha época de progreso que o fas
cismo esmagou. 

Por que decide contar esa his
tória? 

As razóns son literárias e políti
cas. Toda literatura é política 
mesmo que non queira selo. 
Cando fago literatura intento 
porme no ronsel do noso sistema 
literário. Desde autores como 
Pintos, Rosalia ou Pondal esta
mos contribuindo a erguer a pá
tria desde a literatura e eu quero 
enriquecer a visión deste mun
do. Tamén escrebo por necesida
de de xustiza histórica. Gostaria
me poder apertar aos que morre
ron asasinados ou fuxiron e que 
son os protagonistas desta histo
ria que novelei e dicirlles que o 
seu sofrimento e o seu esforzo 

l- ---~--
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. Anxo Angueira 
'A primeira literatura coa que me atopei 

fo ron as cartas de América' 

-0- CARME VIDAL 

Ü BALNEÁRIO DE MONDARIZ E FRANCISCQ FERNÁNDEZ DEL RIEGO APARECEN EN PENSA NAó, A PRIMEIRA 

NOVELA DO ESCRITOR ANxo ANGUEIRA QUE RECRIA o QUE ACONTECEU NUNHA ALDEA IMAXINÁRIA DESDE 

O SAN MARTIÑO ATÉ XULLO DE 1936. 0 PASAOO SÁBAOO DIA 7 DE NOVEMBRO, ANGUEIRA RECOLLIA EN 

MONDARIZ BALNEÁRIO O PRÉMIO XERAIS DE NOVELA NUN ACTO NO QUE O PRESIDENTE DA ACADÉMIA ERA 

MANTEDOR LITERÁRIO. Ü AUTOR NON PODE DEIXAR DE REPARAR NA COINCIDÉNCIA E AFIRMA QUE LLE GUS

TARIA PODER DARLLE UNHA APERTA A TODOS OS QUE MATARON OU FUXIRON NAQUEL TEMPO DE ILUSIÓN 

CERCENAOO POLO FASCISMO E QUE SON OS PROT AGONISf AS DO SEU ROMANCE. Ü ESCRITOR BIEITO lGREXAS 

CON A NOITE DAS CABRAS 00 AIRE RECEBEU O PRÉMIO MERLIN E A ESCRITORA E DIRECTORA DO DIARIO 

CULTURAL DA RÁDIO GALEGA, ANA ROMANI ACAOOU O PRÉMIO Á COOPERACIÓN NO LABOR EDITORIAL. 

non foron baldíos. Estaría corn
pracido de que fora un romance 
de intervención no presente. 

Como se pode intervir a meio 
dunha novela? 

Dando unha visión de que Galiza 
é un povo que se viu sometido 
durante moito tempo a un aplas
tamento colonial do que a guerra 
civil é o último caso do que ainda 
non nos acabamos de recuperar. 
A literatura ten sempre unha di
mensión social e política. Ao lei
tor da rniña obra pode quedarlle 
que somos un povo en marcha 
que intentou e intenta resistir. A 
literatura é complexa. Ademais 
de contar unha história recriase 
un lugar que, neste caso é trasun
to da miña aldea, dos vales e as 
brañas de Laiño. Neste sentido 
tamén quixen actuar, oferecer 
unha visión distinta da paisaxe. 
Converter, en fin, a literatura ne
sa fantasia que ten os pés na terra. 

Reivindica a necesidade de que 
a literatura recolla a riqueza lé
xica que ainda vive na fala Pº" 
pular. Ai está o pensa do título 
da novela. 

Cómpre darlle vida literária ao 
galego que ainda vive na boca da 
xente. Non invento palabras, es
tán ai e abonda con escoitalas. 
Ás veces na literatura galega es
quecemos esa dimensión riquísi
ma da nosa língua. Admitimos 
que Valle Inclán utilice galeguis
mos, que nen sequer son norma
tivos, cando escrebe en castelán 
mentras nós renegamos dese ma-
terial cando empregamos o gale
go na escrita. Os escritores te
rnos que metemos na língua. . 

Era tamén unha teima de Novo
neyra, o poeta que defendia que 
a agonia do rural tiña que pasar 
á literatura fóra de prexuizos. 

Subscrebo a idea de Novoneyra e 
intento tamén contribuir a que 
ese mundo apareza retratado. O 
mundo labrego non foi tratado 
literariamente dun xeito apro
priado, criouse un esten~otipo 
que non se axusta a unha realida
de na que rural e urbano non -son 
opostos. Facer literatura do mun
do rural non implica cair no cos
tumismo, neses folclorismos moi
tas veces reaccionários cos que se 
tratou en moitas ocasións. Segui, 

PAULA BERGANTIÑOS 

mos tendo moitos complexos e 
os lingüísticos tradúcense en or
tográficos e iso estase a ver ta
mén no debate normativo actual. 

V osté fuco un alegato pola nor
mativa oficial cando recollia o 
prémio. 

Simplesmente <liante das polémi
cas queria manifestar o meu orgu
llo por empregar a normativa vi
xen te que me permite mesmo 
transgredila nun sentido, ao me
llor, totalmente inverso ao rein
tegracionismo. Quixen manifes
tar diante de posicións surpren
dentes, que escribin a miña nove
la na normativa oficial, que a 
transgredin indo cara á língua po
pular, con dialectalismo e expre
sar que estaba cómodo nela e en 
absoluto acomplexado. Non vexo 
a necesidade de caipbiala porque 
comprobo que todo o mundo está 
instalado nela. De todos xeitos, 
sempre e cando haxa unha nor, 
ma galega oficial vouna utilizar. 
A empresa de recuperar o noso 
idioma necesita a unión de todos 
e un sistema ortográfico ten que 
ser comun. Escribiría sempre na 
língua oficial, sexa cal for. • 

Lluís 

~ LOIS DIÉGUEZ . 

~u a despedida a sua voz, na 
Praza Luguesa de Santa Maria, 
baixo unha choiva encarraxada 
que non conseguiu espaventar a 
xente. Ali estaba, fiel, ateigando 
a praza, bai.Xo os paráguas e 
enfrontando o frío. Non sabíamos 
nós que o Lluis tivese tantos 
seguidores en Lugo. Noutras 
partes, si. Non eran curiosos, pois 
cantaron "a Estaca" en voz coral e 
sentida, novas e maduras, 
maduros e novas. 

Yomos nós testemuñas de 
vários recitais do cantor e nunca 
nos sentimos tan satisfeitos como 
no recital de Lugo. El chegou e 
comunicou xa desde o primeiro 
momento. Quizá se suiprendeu do 
que ali hahia, de como o se 
e aplaudían até o extremo de se 
ver obrigado, con sorrisos, a pedir 
que o deixasen acabar as frases 
( mais tampouco a petición se 
sentiu completa). Deciamos que o 
recital soou a despedida por aquel 
momento en que lle pediu aos 
seus músicos que o deixasen só 
con nós, co público, na 
intimidade, e non parece doado 

-qu_e un cantor poda ter 
intimidade ante moitos centos de 
persoa.S nunha praza pública. Pero 
así foi; Laura, a da canción, saiu 
con paso apagado seguida dos 
compañeiros e Lluís, ao piano, 
comezou a desfollar o libro en que 
xa se lle converteu a vida (A 
Estaca, Que tinguem sort, Ca11fÓ a 
Mahalta ... ) Lembranzas, 
nostálxias, un certo cepticismo e 
moita poesía con algunhas cores 
de esperanza. O século foi de 
sangue e de abuso e tiña que vir o 
2000 (Unafinestra al mar) cunha 
xanela azul á que os humildes lle 
podan poñer a paisaxe de fondo 
que precisen. Mais aquela frase de 
que posibelmente non 
volveríamos sentir as cancións 
que nos oferecia deixou-nos 
pensativos e tristes, impotentes, 
abourados polo corvo da cinza e 
da terra que chama 
irremediabelmente. 

~pois volveron os músicos, 
Laura, os Jordi, Rafa, humildes na 
sua mestria, e as cores das notas e 
da poesía para traer o esquezo do 
cuadro da intimidade á que 
asistiríamos, como se, a pesar 
cliso, a xanela do 2000 se puxera 
outra vez con fondo de ~ar plano 
e azul.Asiera. Novas cancións 
comentadas con fondo de 
contradición futura e desexo 
vello, até a despedida, que durou 
como outro meio recital, saindo e 
entrando, indo-se e volvendo, e a 

- praza chea de paráguas, fiel, 
estática, esperando máis, e xa 
dera a unha. Foi-se así, animado, 
unha miga canso, quizabes, 
emocionado. Lugo respondeu,Ue 
no san Froilán, e el devolveu-lle o 
mellor que un músico e poeta 
pode criar noxa vivido. "Se 
tardades un pouco máis chego 
aqui con caxato", dixo ao 
comezar. Había oito anos que se 
queria traer a Lugo. O cámbio de 
govemo, ao fin, fixo-o posíbel. • 
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• Xomadas de Í-Iistória 
Contemporánea de Galiza 

D.o 23 de Novembro ao 16 de 
Decembro vanse celebrar na.fa, 
culdade de Ciéncias da Educa, 
ción de Compostela, cada Mar, 
tes e Xoves, as Xomadas de His, 
tória Contemporánea de Galiza 
que organiza anualmente a 

G.Beramendi, Carlós Velasco, 
Bieito Alonso Femáridez e Xo, 
án Ramón Doldán . .A matrícula 
pode formaliza~e no local da 
CJG,Ensino en Compostela 

• · CIG, Ensino. Participan desta 
: · volta Xesus Xiráldez, Miguel 

-(981 59 46 86). O alto número 
de participantes en anteriores 
edicións obrigou aos organizado, 
res a estabelecer prazas 
limitadas.+ : Cabo, Dionísio Pereira, Xusto . .. ••....•.•.....••••.•••.•............••.•.•..•..•.•............•.....• 

Paula Carballeira. 

• Ciclo 
internacional 
de contacontos 
Durante o mes de Novembro 
vaise desenvolver na zona de 
Cervantes en Vigo, o I Ciclo de 
Contacontos que organizan os 
locais A Casa de arriba, (con 
actuacións os Martes), Caf e da 
Fala (Mércores) e A Fouce 
(Xoves). As sesións ·son ás dez e 
média e empezaron o Martes 9 
na Casa de Arriba con Alekos y 
Diego Parra de Colómbia, que 
actuaron o Mércores no Café da 
Pala e que estarán o Xoves na 
Fouce. Nas vindeiras semanas 
estarán, por esta arde, José 
Campanari (Arxentina) e as 
galegas. Paula Carballeirá e Eva 
Vila. Remata o 2 de 
Decembro.• 

•VEncontro 
Ourensán 
de Escritores 
Co lema Raros, toliños e 
estraf alários nas terras de Xan de 
Cova, os dias 17, 18 e 19 de 
Novembro a partir das 19,30 
horas celébrase na Aula 
Cultural Caixa,Ourense, o V 
Encontro Ourensán de Escritores. 
lnaugúrase coa conferéncia de 
Carlos Casares Vida, obra e 
milagres de Xan de Cava, autor 
do que se cumpren cen anos da 
sua marte e ao que se lle adica 
esta quinta edición. Continuará 
Alonso Montero que vai falar de 
Roque Gril:o, cura de Escomabais: 
un raro e apresentaranse os 
libros Bajo las más bellas estrellas 
e O mellar francés de Barcelona 
de Bieito Iglesias, que ven de 
receber o prémio Merlín de 

literatura infantil que concede 
Xerais. O segundo dia o 
programa inclue a conferéncia 
Tipos pop~lares ourensáns de · 
Anselmo López Morás e a mesa 
redond~ obre criación, arte e 
literatura na que van participar 
o pintor )\::aime Quesada, o 
crítico delarte Camilo Franco e 
o psiquiatra Davide Simón. O 
último dia Manuel Maria falará 
dos Tolos e raros.nas letras galegas 
e Manuel Outeiriño, Xosé 
Francisco Femádez Naval, 
Gonzalo N avaza e Xosé Carlos 
Caneiro de Os raros e a soberania 
estética da razón. Remata o 
encontro cun acto no Liceu á 
meia noite no que o grupo 
Sarabela interpretara anacos das 
pezas dramáticas compostas por 
Xan de Cava.·+ 

•Gañadores 
do II Concurso 
de Composición 
Coral 
Na tardiña do Domingo 7 de 
Novembro entregáronse os 
galardóns do II Concurso de 

_Coral Galega Cidade .de Vigo qúe 
organiza a Federación Coral 
Galega. Sentimentos Amorosos 
de Xan Manuel Iglesia$ Losada 
rec;:ebeu o pfimefro premié>, na 
modalidade de obra de nova 
cria\:ión sobre textos en galega, 
Diredes destes versos de Xurxo 
Alves Barbosa o segundo e 
Cando nos abrazamos de Xosé 
Galindo Alonso o terceiro. Na 
modalidade de harmonización 
dun tema popular ou 
tradicional a gañadora foi Vexo 
Vigo de Miguel Pardo 
Llungarriu e o segundo prémio 
foi para Na alma se me eravou 
de Xurxo Alves Barb9sa, 
quedando deserto o terceiro. Os 
coros que apresentaron as obras 
foron Abae Sonus, de Ferros, 
Polifónica Casino Mugardés, de 
Mugardos, Agramadas de 
Seixalbo, Ourense, Clásico de 
Vigo e Polifónico da Escala 
Municipal de Música desta 
mesma cidade. • 

•A . . ,,. 
comun1cac1on 
, Galiza--Portugal 
a debate 
Galiza e Portugal. A 
comunicación euro,rexiaqal no 
século XXI vai .ser o tema no 

• Homenaxe a Uxio Novoneyra 
Dentro do programa do Outono Fotográfico, o Martes 9 de Novembro 
iniciouse, na Libraría Torga de Ourense, o ciclo de apresentacións de li, 
bros que organiza o Clube Cultural Alexandre Bóveda co volume Oru1e só 
queda álguén para aguantar dos nomes, de Uxio Novoneyra, Federico 
Garcia Cabezón e Emílio Arauxo. Para homenaxear ao escritor do 
Courel recén finado, proxectáronse diapositivas con imaxes tomadas do 
libro, a audición duns poemas recitados por el en gravación do Arquivo 
Sonoro de Galiza e ó recitado dos seus versos a cargo do grupo Dolmén. • 

que se centre o Congreso 
Galaico, Portugués de 
Comunicación que se vai 
cele bar os dias 26 e 2 7 de 
Novembro en Santiag~ . 
Durante a primeira xomada 
Francisco Campo director da 
CRTVG e Xosé López·decano 
da Faculdade de Xomalismo de 
Santiago falarán de Os grupos 
multimédia portugueses e galegas 
diante do novo século e 
directores de diários e 
diferentes publicacións 
participarán nas conferéncias 
Os grupos multimédia portugueses 
e galegas diante do novo século, 
Os diários na sociedade global, 
Os diários locais e a 
comunicación euró,rexional, As 
publicacións locais na sociedade 
da información e As publicacións 

• Candidó Pazó no 

especializadas como veículo de 
achegamento entre os dous 
paises. O Sábado 2 7 diferentes 
investigadores falarán sobre a 
comunicación no espácio luso, 
galaico e directores de rádio e 
televisión sobre estes médios na 
sociedade global. T amén está 
prevista unha mesa redonda 
sobre os novos médios 
electrónicos en rede.• 

• O dia 12 fállase 
o Prémio Esquio 
O xuri do Prémio Esquío dará a 
coñecer o V emes 12 de 
Novembro, os gañadores da 
decimoterceira edición, tanto 

Maratón Europeu de Criación Teatral 
Candidó Pazó, ~utor, director de 
escena, conta,contos e actor, vai 
participar no Maratón Europeu de 
Criación Teatral que se celebrará 
en Bruxelas dentro do, programa 
de actos do ano 2000. E unha ex, 
periéncia teatral que organiza 
T emporalia, Maison du Spectacle la 
Bellane e na que van participar di, 
versos autores europeus, represen, 
tando aos paises con Capitalida, 
des Europeas da Cultura. O pro, 
grama terá como obxecto a escri, 
tura concertada de seis pezas de 
teatro de seis autores distin.tos, aos 
que se lles asignará seis tradutores 
para volcar as pezas ao francés e 
seis directores de diversas campa, 
ñias belgas que realizarán as res, 
pectivas postas en .escena que es, 

' tán programadas entre o ?3 e o 30 
de Setembro do vindeiro ano. + 
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en língua galega como castelán, 
<leste certame anual que 
convoca a Sociedade Cultural 
Valle Inclán de Ferrol e a 
Fundación Caixa Galiza. Os 
finalistas na modalidade de 
galega son Tránsito da auga, A 
pel no asfalto, Alén do fume, 
Hierofante, Morte do fadista, 
Cristal de azucre, Os costumes dos 
mortos, Acaso o inverno e Pan 
(libro de ler e desler) . • 

• Terra de lume 
representará 
a Chile nos Osear 
T erra de Lurrie película dirixida 
por Miguel Littín eco, 
producida e distribuida por 
Filmax, foi seleccionada como 
candidata ao Osear por Chile. 
Esta coprodución hispano,italo, 
chilena, que foi rodada entre a 
Fonsagrada e Santiago de Chile, 
La Patagonia, a Laguna de San 
Rafael e Matanza, en Chile, está 
basada nunha história do 
escritor chileno Francisco 
Coloane, adaptada ao cinema 
por Luis Sepulveda, e narra as 
peripécias de un ambicioso 
enxeñeiro rumano que chega á 
Patagónia no nome da raiña de 
Hungría, co obxectivo de acadar 
o poder a calquer prezo. Esta 
ambientada no século XIX e no 
reparto figuran, entre ourros, 
Jorge Perrugorria, Ornella Muti, 
Nacho Novó, Omero Antonutti 
e Uxia Blanco. O realizador, 
guionista e escritor chileno, 
Miguel Littín, xa foi nominado 
ao Osear por dous dos seus 
anteriores traballos: Alsino y El 
Cóndor (1982) e El chacal de 
Nahueltoro (1975). + 

• Encontro 
de perf ormances 
na Sala Nasa 
Compostela acollerá unhas 
xomadas sobre a arte da 
performance durante os próximos 
11 e 12 de Novembro. O 
convidados son a mexicana 
Lorena Wolffer, que apresenta If 
she is México, who beat her up?, 
un espectáculo que quer ser 
metáfora da situación de 
asoballamento que sofre.México 
por parte dos Estados Unidos; os 
alemáns lngolf Keiner e Stefan 
Berchtold, que no seu Sixfish, 
procuran desvelar a 
individualidade humana e o 
mistério da personalidade ao 
través da relación entre os 
artistas e uns caldeiros cheos de 
água na que nadan peixes; a rusa 
Helena Kowjlina, co seu 
espectáculo Torre de Babel, que 
é un intento de descreber a 
situación persoal e colectiva dos 
artistas, considerados como 
comunidade espallada polo 
mundo que loita por se 
comunicar nunha sociedade que 
non os entende; por último, 
Andrés Pereiro e Juan Aparicio 
representan No se corta la corte, 
un intento de comparación 
entre a época barroca e a actual, 
buscando pontos en comun en 
canto á hipocrisia social, a 
institucionalización da arte e o 
triunfo "do artificioso e 
decorativo".• · 
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A emigración 
galega 

Título: A emigración. 
Autor: Alfonso Magarifios. 

Edita: Laiovento. 

Calquer análise da realidade ga, 
lega tropeza co fenómeno secu, 
lar da emigración. Non son pou, 
cos os estudos que xa existen: 
uns abranxen aspectos culturais, 
outros demográficos. A. Magari, 
ñas aborda o tema desde a sua 
perspectiva complexa: a emigra, 
ción vista nun longo período, 
19QQ, 1936, e reflexada nos do, 
cumentos contemporáneos. 

A pobre economia foi o principal motor da emigración. VlRXÍLIO VIÉITEZ 

O período elexido por Magari, 
fios serve de test para afundar na 
complexidade do fenómeno mi, 
gratório¡ chega con transferir a 
análi e do autor a tempos ante, 
riore e posteriores. O prisma 
analítico amo a as seguintes ca, 
ras: cuantificación emigratória, 
factores desencadeantes, deba, 
tes, consecuéncias, a Galiza 
emigrada e valoracións. 

Cuantificar a 'enxurrada" emi, 
gratória dos galega desde 1860 
segue a ser difícil. Os dados que 
po uimo , débense aos censos 
oficiais cuxa fiabilidade é bai, 
xa. Moita emigración fo¡ clan, 
destina. Sen sumar a que co, 
rresponde á emigración penin, 
sular e europea, ternos para a 
transoceánica de 1860 a 1970 a 
suma de 1.193.476 emigrantes 
galegas. Unida á dos ss. XVll, 
XVIII, 1 ª metade do XIX e ás pa, 
ralelas do XX cara a Península e 
Europa, o resultado é asombro, 
so. Por algo somos en Europa 
un dos pavos emigrantes á bei, 
ra de ltália e Irlanda. 

Documentación máis extensa 
amasa o autor para a análise dos 
factores desencadeantes da emi, 
gración e para atinar a ler as con, 
secuéncias. Para o primeiro as, 
pecto hai coincidéncia xeral: foi 
a necesidade económica a causa 
básica. Todo xira ao seu redor. 
Para o segundo, tíñanse estudado 
abondosamente a inversión de 
capitais da emigración na com, 
pra de terras etc. Magariños dá 
vieiras para anotar a quen bene, 
ficiou, ao longo do tempo, a ren, 
dabilidade dos envíos de capital: 
á expansión portuaria, ás campa, 
ñías navieiras e casas consignatá, 
rías (pp. 210,220), a unha bur, 
guesia que negociou coa carne 
dos pasaxeiros e coas suas necesi, 
dades para enriquecerse; en fin, a 
unha clase dominante case sem, 
pre carroñeira. 

Para unha valoración xeral deste 
fenómeno, Magariños utillza tex, 
tos de dous escritores, Eloi Luis, 
André con visión optimista, R. 
Blanco T arres moito máis pon, 
derado e temeroso ante uns emi, 
grantes cada dia roáis alonxados 
espiritualmente (pp. 412,419). 

A documentación aportada por 
Magariños é variada¡ pertence a 

Primeíro manual de consulta en lingua galega 
sobre temas europeos. Un libro que achega 
aos estudiantes e a todas as persoas interesadas 
nunha síntese interdisciplínar, dende a histotia, 
o dereito, a economía e as línguas sobre 
o proceso de construcción europea. 

l!ANUAIS * 
•• 

distintas tendéncias ideolóxicas. 
Está elexida pala sua significa, 
ción e tamén polo valor expresi, 
vo e de contraste. Forma unha 
escolma de literatura ensaísticas 
do mellar xomalismo: R. Mella, 
Vales Faílde, R. Castro López, 
Montenegro 
Saavedra, 
Blanco To, 
rres, Caste, 
lao, V . Ris, 
co... Nesta 
escolma está 
a metade do 
valor da obra 
de A. Maga, 
riñas. 

A outra meta, 
de cómpre 
atopala na 
longa intro, 
dución e nos 
breves co, 
mentários a 

Magariños 
dá vieiras 
para anotar 
aquen 
beneficiou, 
ao longo 
do tempo, 
a rendabili~ 
dade dos 
envios 
de capital 
dos 

cada docu, emigrantes. 
mento. Maga, 
riñas entre, 
tense nalguns 
casos, v.g. na descripción do am, 
biente e das organizacións socio, 
políticas da emigración. Para ou, 
tros temas é máis conciso. En to, 
do caso, trátase sempre dunha 
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análise vista desde Galiza; é dicer, 
desde os textos emitidos na Gali, 
za e que apresenta. Por iso non 
aparece o destacado papel dos 
emigrantes na vida social dos paf, 
ses de imigración. Sabemos do 
grande número de galegas que 
participaron nos conflitos sociais, 
na formación dos sindicatos, v.g. 
na Patagónia onde Antonio So, 
to, 1897,1963, protagonizou un, 
ha das folgas máis célebres (Car, 
los Penelas, Os galegos anarquistas 
na Arxentina, 1996). En Buenos 
Aires, nos anos vinte, editou a re, 
vista de título e texto en galega 
"Tempos N,ovos" Xosé Femández 
Lourido. ·E unha publicación 
anarquista a pral do idioma gale, 
go contemporánea á Fouce. 

A obra de Magariños conxuga o 
valor documental e as perspecti, 
vas máis visíbeis da participación 
na Galiza deste inxente capital 
humano de galegas que tiveron 
que partir, pero que continuaron 
co corazón na sua T erra. 

Laiovento fomece con esta obra 
unha excelente axuda para enten, 
der o fenómeno secular da emigra, 
ción galega. Magariños fai, no pe, 
ríodo acoutado, un labor de análi, 
se coidadosa¡ oferece unha escol, 
ma contrastada, de leitura agradá, 
beL de precisión polo miudo. 

A maqueta, comun a este tipo de 
obras nas edicións Laiovento, 
serve para aproveitar ao máximo 
o material elaborado. Ben podía 
soltarse algo cqn un espazo entre 

· titulación e entrada aos textos. O 
autor, amante da exactitude, ain, 
da advertíu algun outro erro de 
responsabilidade do prelo¡ mais, 
se comparamos esta obra coa xe, 
neralidade das que aparecen nas 
librarías, ternos que acreditar a 
sua óptima impresión.• 

FRANCISCO CARBALLO 

conta de libros 

OTerceiro · 
Rexurdimento 
Monográfico dos Cursos de Língua e 
Cultura Galegas celebrados en T errasa, 
Barcelona nos que se debateu babeo a 
coordenación de 
Camilo Femán
dez a situación da 
nosa língua e li, 
teratura nos 
alicerces do 
terceiro rexurdi
mento (1976-
2000). Recolle as 
aportacións de Ma, • 
nuel Rodríguez 
Alonso, Carme 
Hermida, Manuel , ·"·. , 
González, Freixeiro 
Mato, ·celso Álvarez Cáccamo, Perez 
Bouza, Basílio Losada, Arturo Casas, 
González Millán, Dobarro Paz, Cami
ño Noia, Dores Vilavedra, Camilo Fer
nán, Martínez Pereiro e Feman, 
Vello.+ 

Leopoldo Nóvoa 
A Colección de Arte Caixa Galiza apre, 
senta na sua série Monografias a obra 
do pintor Leopoldo Nóvoa. A exposi
ción reuniu un número de pinturas e 
gravados, realizados durante as tres úl, 
timas décadas deste sé-
culo. No ano 
1979, intala
do en París 
desde habia 
15 anos, Nó, 
voasofriu a 
queima do seu 
estudo con 
máis de 2000 
traballos que 
estaban ali al, 
macenados e ti
vo que comezar 
de novo. Da obra prévia só quedaron 
unhas poucas pinturas e desde entón, 
os restos queimados convertéronse nas 
susbstáncias básicas das suas obras.• 

Billarda 
Un volume en edición bilingüe (gale, 
go-castelán) no que Vicente Araguas 
expresa através de oito poemários a ex, 
periéncia privada própria. En palabras 
de Femin Bouza, que comparte con el 
o destino de "galego exterior", a poesia 
deste "compañeiro 
de exílio'', apre; 
séntanos un per, 
corrido pola sua 
sensibilidade ur
bana, nostálxica, 
musical, anglosa, 
xona e ferrolana. 
Baixo o lema 
Billarda recolle poe
mas de Paisaxe en 
Glasgow (1978), Ás 
veces en domingo· 
aborul.a coa tem-ura 
(1980), Poemas para 
Ana Andrea ( 1982), Xuvia ( 1983), Ca, 
leidosc6pio (1988), Camposanto (1994), 
O gato branca (1995) e Work in 
progress. • 

A realidade pensada 
Novela na que, através de máis dun 
milleiro de páxinas e baixo o título La 
estética de la resis, 
téncia, Peter 
Weis descrebe o 
periodo que se 
abre coa Revolu
ción Soviética -a 
esperanza- e 
remata coas últi
mas xomadas da 
Guerra Mundial. 
Alfonso Sastre ex, 
plicii que o proceso 
de fundo dos acon, 
tecimentos narrados é a política inter
nacional da Unión Soviética, vivida 
desde Europa por alguns militantes que 
se incorporaron ao magno proxecto re, 
volucionário e mundial.+ 

.J 
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A arte 
non pode 

. 
asas1narse 

Autor: Francisco Miguel. 
Lugar: Círculo de Bellas Artes. Madrid. 

O Círculo de Bellas Artes de 
Madrid apresenta durante este 
mes de Novembro unha exposi, 
ción que antologa a obra do pin, 
tor coruñés Francisco Miguel. 
Obra desafortunada, pero lóxica, 
mente pouco coñecida na nosa 
terra, porque o artista foi asasi, 
nado cándo aínda non cumprira 
os corenta anos de idade polos 
señoritos falanxistas da Coruña 
en Setembro de 1936. Despois, 
unha longa etapa de ignoráncia 
e siléncio pretendeu ocultar os 
vislumbres de modemidade que 
o traballo <leste e outros criado, 
res coetáneos alcanzaron nas dé, 
cadas dos anos vinte e trinta. 

A sua história en paralelo á do!,l' 
tros artistas e intelectuais que 
viron brutalmente cercenada a 
sua vida tras a sublevación fas, 
cista do xeneral Franco, como o 
caso de Luís Huici, asasinado na 
Coruña; o de Camilo Díaz Bali, 
ño, pai de Isaac Díaz Pardo, asa, 
sinado en Compostela ou a for, 
zada marcha ao exilio de Luís 
Seoane, ou Femández Granell. 

A exposición promoveuna o poeta 
César Antonio Molina e produ, 
duna o Museu Diego Rivera e fri, 
da Kahlo da cidade de México e o 
Círculo de Bellas Artes de Ma, 
drid. N ela reúnense once óleos so, 
bre tea, várias decenas de debuxos, 
teas realizadas con técnica de ba, 
tik e gravados xilográficos, a maio, 
ria deles destinados á sua publica, 
ción na revista Alfar. Outro aspee, 
to destacábel da exposición é a re, 
cuperación de textos do proprio 
Francisco Miguel, de críticos e ar, 
tistas comentando o seu traballo e 
un da sua muller Syra Alonso re, 
collido no catálogo que acompaña 
á Exposición, que describe de mo, 
do sinxelo e estremecedor o cruel 
procedimento de exterminio dos 
"nacionais". Na Galiza non houbo 
lista de Schindler. 

A inquietude vital do artista fíxo, 
lle conectar a idade temprana co 
núcleo d~ criadores de grande fus, 
te que gravitaban arredor da revis, 
ta Alfar, orientada polo poeta Xu, 
lio Casal e o pintor Rafael Barra, 
das. T amén o fixo viaxar a Paris, 
México, lugar no que estabeleceu 
relación cos grandes pintores Die, 
go Rivera e David Alfara Siquei, 
ros, aos que serveron de modelo el 
mesmo e a sua muller, e Madrid 
onde fixou· a sua residéncia nos es, 
peranzadores anos trinta. 

O quefacer plástico de Francisco 
Miguel inscn'bese con nitidez nas 
correntes de vanguarda de princí, 
pio de século, que buscaban un 
distanciamento do academicismo 
oco, un retomo á obra do autor e 
o compromiso co social. Como xa 
no seu di.a" proclamaron a meados 
do século dezanove alguns visio, 
nários do romanticismo. No seu 
caso, os sinais de identidade hai 
que referilas a un simbolismo 

Auto·retratro, e.a. 1933. 

atlántico que fixo do océano esa 
utopía imposíbel de situar en terra 
firme. As suas naturezas mortas de 
cunchas mariñas constituen un 
dos máis belos poemários saídos 
do pincel dun artista galego. 

Nos seus debuxos gaña a sinxele, 
za e a concisión, prescíndese de 
toda anécdota 
para confor, 
mar uns volu, 
mes rotundos, Haberá 
como se fosen 
bocetos de es, quen atope 
cultor. o seu proximidade 
aútorretrato 
de 1933 é un 
manif esto so, 
bre a clarida, 
de, a non 
afectación e a 
limpeza da al, 
ma. Un home 
que se ve a si 
mesmo con 
esta viril do, 
zura, ademais 
dun notábel 
artista é un 
home bon. 

entre a sua 
expresión e 
a que 
posterior, 
mente 
desenrolaria 
Urbano 
Lugris o 
Maruxa 
Mallo. 

Haberá quen atope proximidade 
entre a sua expresión e a que 
posteriormente desenrolaria Urba, 
no Lugris, e tamén haberá quen 
atope coincidéncias nos seus de, 
buxos cos de Maruxa Mallo. De 
existir tales coincidéncias en nen, 
gun caso irifilt en detrimento da 
sua executória, xa que foi o ante, 
cesor dos citados e ao mesmo tem, 
po dotou a toda a sua obra dunha 
peculiaridade non transfenoel. 

Nas xilografías e teas pintadas 
atopánse as propostas máis lúcidas 
e experimentais da sua produción. 
Ao tratarse de traballos de ilustra, 
ción e decoración, é fácil caer na 
simpleza de consideralos obras 
menores, sen embargo, alguns dos 
seus gravados, xa sexan impresos 
sobre papel ou sobre tea, apun, 
tan destellos dos que poderian 

ser interesantes liñas criativas. 

En fin, trátase dunha exposición 
necesária e xusta que deberla ser 
divulgada na Galiza polo seu ine, 
quívoco valor artístico e por que 
nos axudaria a coñecer impor, 
tantes acontecimentos ocultados 
da nosa história social e cultural. 
Case non valeria a pena comen, 
talo por óbvio, o que non habe, 
ria mellar desagrávio para este 
nado na Galiza, e na Galiza asasi, 
nado vilmente, que o de dar a 
coñecer a sua obra por extenso.+ 

FERNANDO FERRO 

O Luís Ksado 
entre a arte e 
o documento 
O pasado 22 de Outubro deronse 
a coñecer os galardons do m pré, 
mio Luís Ksado de fotografia. Ren, 
deuse homenaxe a Manuel Ferrol, 
coa concesión do prémio ao Valor 
consagrado e no que respeita ao 
concurso de fotografía, foi conce, 
dido ao británico Peter Marlow, 
membro da coñecida axéncia 
Magnum, polo traballo "A cate, 
dral de Santiago de Compostela. 
O fin do Camiño", série de 12 ins, 
tantáneas nas que o xuri destacou 
unha visión lonxe dos estereotipos 
e tópicos referidos ao Camiño. No 
acto foron apresentadas unha es, 
colma das obras seleccionadas no 
concurso, ademais da mítica ''Emi, 
gración" de Manuel Ferrol e unha 
escolla da colección fotográfica do 
Instituto V alenciá de Arte Moder, 
na, co gallo da preséncia do seu di, 
rector no xuri do pi:émio, no se 
atopaba tamén o fotoperiodista 
británico Stuart Franklin. 

O grande momento foi a mostra 

en diapositivas de parte das 28 
imaxes· que conforman "Emigra, 
ción'', ca preséncia do seu criador: 
Manuel Ferrol, que comentou as 
imaxes; de 1956, cando un grupo 
de galegas embarcaba cara Amé, 
rica. Imaxes que mostran, sen de, 
magóxia, a história de cada un 
dos seus protagonistas: o rapaz que 
non sabia tocar a gaita pero que 
agochaba nela os cartos, os pais 
que ollaban partir aos fillos, o cura 
que preparaba espiritualmente aos 
viaxeiros, as facianas dos que non 
lles queda 
máis que bus, 
car o sustento 
fora da casa, Exemplo de 
os políticos e 
eclesiásticos a 
tomar o aperi, 
tivo mentres a 
xente se amo, 
rea para en, 
trar no bar, 
co ... até che, 
gar á foto máis 
coñecida: 
aqueia na que 
un home con 
face de dor 
aperta ao seu 
fillo pequeño 

quen esquiva 
o perigo 
de seren 
recordado 
somente por 
unhadas 
suas imaxes 
é Stuart 
Franklin 

co brazo para que non chore. Un, 
ha imaxe histórica e representati, 
va, pero só parte da magnífica 
obra do seu autor. 

Un exemplo de fotógrafo que es, 
quiva o perigo de seren recordado 
somente por unha das suas imaxes 
é o antes referido Stuart Franklin. 
No seu caso foi a instantánea que 
retrataba un home impedindo a 
manobra a un tanque do exército 
chinés que saía da praza de Tia, 
nanmen, na revolta do 89. fran, 
klin, nado en Londres no 56 co, 
mezou traballando para a axéncia 
Sygma no 80, pasando á Magnum 
desde o 85. No cámbio de década 
chegou a sua incorporación á 
equipa da revista National Geo, 
grapmc, onde segue a colaborar. 
Entre os distintos galardóns recibí, 
dos por este home comprometido 
coa xente e os lugares que retrata, 
destaca o "World Press Photo 
Award" do 91. Aparte de estaren 
presente coma membro do xuri, 
Franklin impartíu un taller de fo, 
tografia. O encentro consistfu 
nunha escolma de imaxes das suas 
reportaxes máis salientábeis co, 
mentadas por el mesmo, máis a 
presentación informal (a formal 
celebrouse o dia seguinte en Lon, 
dres) do seu libro "O tempo das 
árbores. Un ensaio fotográfico" 
que, polo de agora, non se atopará 
máis que de importación. Esta 
obra de Franklin recolle unha sé, 
ríe de fotografías que tratan a rela, 
ción dual que existe entre home e 
natureza, utilizando á árbore como 
metáfora. Apresenta a forma na 
que os povos usan dela, asi como a 
repercusión que esta actividade 
ten no meio natural e na xente 
que vive nel. Segundo Franklin 
existen unha morea de escritos 
que tratan o tema, mais non tiñan 
apoio visual que mostrara os dis, 
tintos exemplos e repercusións da 
relación. En definitiva, unha cha, 
macla de atención ( máis actual a 
de Franklin, pretérita a de Ferrol) 
sobor do papel da fotografia coma 
documento social, denunciante 
dunha realidade que compre non 
evitar ou esquencer. • 

XURXO MARTÍNEZ BRAVO 

ANOSA TERRA 

Ü COQdeL 

Alquimia 
Revista de criación 
literária, artes gráficas e 
pensamentos 

Número l. Outubro de 1999. Prezo 400 pta. 

Dirixe: Alexandre Pereíra. 
Edita: Edicións Nécora. 

Esta publicación nace coa fin de servir de 
plataforma de lanzamento a autores no
vos, tanto no campo literário como no da 

ilustración, do 
cómic ou da 
fotografia. 
Neste primei
ro número, no 
apartado de 
poesia e na
rrativa com
bínase a pre
séncia de ªº' 
tores xa pu
blicados, co
mo Arturo 
Casas, coa 
de promesas 

das letras, como Mónica 
Dom(nguez, Martiño Davila, Maria Xosé 
Ogando ou Xosé António Rodríguez. No 
capítulo de semblanza biográfica, Paulo 
Sendin escrebe sobre a figura do mártir 
do nacionalismo Alexandre Bóveda. No 
espácio de cómic, Paulo Pérez inícia as 
aventuras dW1 malvado científico con ca
beza de cameiro. • 

Xo! 
A voz que para as bestas 

Número 35. Outubro de 1999. Prezo 200 pra. 
Dirixe: X.A Suárez. 
Edita: Can sen Dono. 

A actualidade volve revisarse humoristica
mente nesta publicación sarcástica da man 
de criadores como Pepe Carreiro e Carlos 

SUvar, no apar
tado gráfico, e 
Manuel V, eiga, 
Alfonso Alva
rez Cáccamo 
ou Kiko 
Neves, na es, 
crita. Unha 
das protago
nistas deste 
númeroé a 
situación po
lítica da Pe
nínsula do 
Morrazo, que 

ocupa toda a sección 
denominada Aire. A .ioz das bostas das bes, 
tas. Estas páxinas contan con montaxes 
fotográficas, caricaruras, remedos de anún
cios por palabras e pequenos coment:ários 
alusivos a esta comarca das Rias Bai.xas. • 

A Estrada 
Miscelánea histórica 
e cultural 

Número 2. Ano de 1999. Prezo 1.500 pta. 
Coordena: Xoán André Femández. 
Edita: Fundación Cultural da Estrada. 

Esta publicación, como xa indica o seu 
subtítulo, recolle diferentes traballos 
mesturados que tefien por obxecto temas 
históricos e culturais. Deste xeito, tefien 

cabida textos 
tais como a re, 
laci6n de Cas, 
telao coa sua 
nai e a sua es
posa, o naci
mento urba
nístico da Es
trada, os tro
badores de 
Tabeirós, a 
actividade 
téxtil no 
Val do Vea, 
a epidémia 

de gripe que 
sacudíu a parróquia estradense de Sabu
cedo no 1918 ou a história Centro 
Bibliográfico Galego da Habana, escrita 
por Xosé Neira Vi~as. + 
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OPtNIÓN 

O ANO DO "COMETA" DE RAMÓN.CABANILLAS 
A figura de Ramón Cabanillas -a quen lembra, 
mos no cuarenta cabo de ano do se~ pasamento
mereceu múltiples homenaxes ao longo do tempo. 
Seguramente foi o poeta galego mais louvado en 
vida. Foi un escritor celebrado desde a publicación 
do seu primeiro libro en Cuba (No Desterro) até a 
sua morte en Cambados. Erixiron,no en símbolo 
(bandeira unhas veces e mascarón de proa outras) 
do agrarismo, das Irmandades da Fala, do galeguis, 
mo de combate de anteguerra e do cultura.lista de 
posguerra. Non sei se esaxero, pero son da opinión 
de que estarnos ante o poeta mais valorado do sé, 
culo que remata. E, sen embargo, non hai editada 
unha biografía que mereza tal nome sobre este es, 
critor carnbadés. Tal vez porque Cabanillas mani, 
festou sempre que desexaba non tela, ou, cecais, 
porque as poucas liñas que el escribíu como auto, 
biografia pasaron a ser tan respectadas e incuestio, 
nadas como a sua própria persoa. 

Unha das cousas que máis chama a atención can, 
do se examinan os libros de texto do ensino meio 
e mesmo os manuais de história da literatura gale, 
ga é o feíto de como se apresenta habitualmente a 
eclosión lite~ria <leste poeta en Cuba. Semella 
que Basilio Alvarez o convenceu para pór a sua 
pluma ao serviw da causa agrarista e anticaciquil 
e que Fontenla Leal fuco del un escritor en galega. 
Asi, case de golpe, un sefior, contábel de oficio, 
aos 37 anos e cunha numerosa prole en Camba, 
dos, escrebe o seu prirneiro libro e pasa a ser o su, 
cesar de Curros e o Poeta da Raza 

A realidade non foi esa. Cabanillas levaba moito 
escrito cando publicou No Desterro, e levaba moi, 
to batallado contra o caciquismo cando marchou 
a Cuba. O que é certo é que a maior parte da sua 
produción literária e periodística anterior tíñase 
escrito en español e que probabelmente non teña 
hoxe mais valor que o documental e biográfico. 

Cabanillas sempre contou que, antes de Cuba, 
el botara dez anos no Concello de Cambados, 
moi ao seu gosto, porque sempre fara "substanti, 
vamente un burócrata.". Nese tempo, segundo o 
próprio Cabanillas, divertíuse facendo "copras 
de rexoubeo". Sen embargo, entre que entrou a 
traballar no Concello de Cambados (1895) e o 
ano que emigrou ou fux(u a Cuba (1910) van 
quince anos. 

• 1895-1905 SUBSTANTIVAMENTE .UN 
BURÓCRATA. Cabanillas entrou a traballar no 
Concello de Cambados no ano 1895, era Alcal, 
de Salu tiano Vidal e T enente de Alcalde Xosé 
M Fraga Mascaro, irmán de Uxio Fraga que es, 
raba n intre no cume da sua carreira política: 
era pr idente da Deputaci6n e levara con el a 
esta institución a Xosé Cabanillas, pai de Ra, 
món. No Concello traballaba desde habia anos 

ti de Cabanillas Benigno Enrfquez. 

Cabanillas desempeña múltiples funcións e entre 
elas tramitar expedentes de quintas e notificar aos 
mozos, entre eles a el própio. Tal notificación deu 
lugar a un curioso documento que se atopa no 
Arquivo Municipal: o funcionário Ramón Caba, 
nillas notifica ao mozo Ramón Enrfquez, que libra 
do serviw militar. E despois asinan os dous. 

Librar da mili e da posibilidade de servir en ul, 
tramar non era unha pequena cousa. Dos expe, 
dentes tramitados por Cabanillas e outros fu_n, 
cionários municipais tiramos a información de 
que entre 1889 e 1899, ano no que se promulgou 
un armistício para os prófugos, houbo en Cam, 
bados, que contaba con escasos cinco mil habi, 
tantes, máis de sesenta mozos que escolleron o 
camiño de fuxir do país antes de enfrontaMe á 
posibilidade de ir servir a ultramar (Cuba e Fili, 
pinas). 

Cun pasto de traballo e libre de cumprir coas 
abrigas militares, un mozo de dezanove anos 
que ven de sofrer os teóricos rigores do seminá, 
río ten ql!e ollar o mundo con optimismo e até 
cunha cerra despreocupación, cecais por iso o 
primeiro poema que Cabanillas publica (en La 
Unión Republicana de Pontevedra) Romance 
Morisco é unha história de princesas e sultáns, 
con pérolas e alfanxes. Tal vez, simplemente fo, 
se un ensaio do modernismo que viña. 

' 

LUIS REI 

Ramón Cabanillas. 

'O 19 
deNovembro 

de 1909, dentro 
duns dias 

cumpriran-se 
noventa anos, 

Ramón 
Cabanillas 

solicita 
autorización para 
unha xuntanza 

na que se 
constituirá 

en Cambados o 
Centro Obrero y 

Republicano' 

Sabemos que escribíu máis porque asi o manifeg, 
tou Manuel Lustres Rivas, cando comentou en El 
Heraldo de Vigo a publicación de No Desterro. Só 
que facia os poemas no mármore das mesas dos 
cafés e remataban borrados polo trapo de lirnpar. 

O poeta, andaba polos últimos anos do século 
en lideiras de amores, e facia, lle as beiras á filla 
dun taberneiro de Fefiñáns, Eudósia Álvarez. 
En 1899 casa con ela e nace o seu primeiro fillo, 
Manuel. Nos anos seguintes incrementará a sua 
descendéncia. 

En 1905, Cabanillas, deixa o seu posto de Of¡, 
cial .de Contabilidade no Concello para adicar, 
se a un impopular negócio. Adxudicase, lle en 
subhasta o Arrendamento do Imposto de Con, 
sumos. Non lle deberon ir de todo ben as causas 
porque non chegou a esgotar o período do ano 
que cubria a subhasta. 

• 1905 .. 1910: DESPERTA O PERIODISTA E 
POETA SOCIAL. A situación de Cabanillas mu, 
da, a partir de aqui a sua participación na vida 
política e as publicacións en xomais irán incre, 
mentando,se. En 1905 só ternos coñecimento da 
sua participación nunha campaña periodística 
acusatória contra o xuiz Fraile Reñones, por un, 
has obras de grande orzamento e escasa magni, 
tude no xulgado e cárcere. En 1906 entra con 
Uxio Fraga na Xunta de Reformas Sociais do 
Concello, estes eran órganos consultivos inope, 
rantes, pero este en concreto bateu récords, exis, 
te o libro de actas pero está enteiro sen cubrir. 

O ano 1907 será importante· pola aparición do 
xornal El Umia, empresa periodística que acome, 
te en compaña do seu amigo Xosé González Fra, 
ga, do mestre Antó, 
nio Magariños e 

5e constituirá en Cambados o Centro Obrero y Re, 
publicano, adscrito, probabelrnente á conxunción 
republican0'socialista. Cabanillas está no apoxeo 
do seu combate cambadés. Pero ainda falta o me, 
llor, o ano que vai entrar será O ano do cometa. 

• Ü ANO DO COMETA. Efectivamente en 1910, 
fuco á penúltima aparición o cometa Halley. Os 
esforzos políticos de Cabanillas non deran todo o 
resultado que el esperaba. Houbera eleicións o 
ano anterior e saira Alcalde Ramiro Padin Fraga 
(a orde dos apelidos alteraba escasamente, e se
gundo os sectores máis avanzados, para piar pro, 
duto político) substituindo a Francisco González 
Pardo, esposo da sua madriña e a quen Cabani, 
llas, ainda que criticara, tratou con bastante res, 
peito. Falecera, tamén en 1909, Uxio Fraga Pa, 
din, o seu padriño, e en boa medida protector, 
herdando o escano na Depuración o compañeiro 
da aventura de El Umia, Xosé González Fraga. E 
quedara con todo o mando político da represen, 
ración familiar Francisco Fraga Padin, por quen 
Cabanillas non sentía nengun aprezo, segundo 
veremos. O poeta non só encetará un camiño de 
radicalización política, tamén s_e debía sentir libe, 
rado de vencellos familiares co poder dominante 
en Cambados. Supoñemos que debido a ter un 
traballo tan dependente das institucións teria que 
estar nunha situación de grande presión. Falamos 
dunha persoa que tiña 34 anos e sete fillos cando 
decidíu botar a andar a última empresa periodísti, 
ca antes de marchar a Cuba, o periódico satírico 
El Cometa, que pretendía unha pouco comun pe, 
riodicidade, sairia os días 7, 1 7 e 2 7 de cada mes. 

No número 1, que saíu o 2 7 de marzo, o artigo 
editorializante titula,se "Por la calle de la Leal, 
tad" e narra as vicisitudes vividas na última re, 

. novación de conce-
lleiros; a unanimi, 
dade dos poderes doutros xóvenes. Só 

pretendia ser un 
xomal local e loca, 
lista, de dinamiza, 
ción social, e que 
miraba por valores 
como a educación e 
a hixiene, pero foi 
moi mal recibido, os 

=~~-«a.> :.= EL C O l\1]jJr, · A ~~~t~~º;~~~~;\~~~: 
P'-º"""'"· • · · ,blicanos que ousa, 

a'"Q'U:l!l1'o • Vim.clfil lo;, diaa 7 • 17 87 rnn desafiar ao siste, 
('"
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• . . . . . . , . . ha candidatura que 
Ca~e1ra de .El Cometa, penóchco satinco cnado e d1ruudo por finalmente non 
Ramon Cabamllas antes de marchar para Cuba. O 

apresentaron. ar, 
poderes de Cambados, compostos, basicamente, 
pola cúria xudicial, non estaban para soportar 
xomais de xóvenes impertinentes. 

Cando Augusto González Besada, deputado 
polo partido de Cambados e recente ministro 
de fomento anúncia que non volverá a 
apresentarse por este distrito para facelo por 
Algeciras El Umia dirixe as críticas ao Mar, 
qués de Riestra, xa que era o grande "cacique 
provincial", e ai vai comezar o enfrontamento 
aberro entre Cabanillas e o sistema. 

Cansos de soportar críticas do integrismo católi, 
co que non considera suficiente o compromiso 
cristián dos ben católicos redactores de El Umia, 
cansos de que non se fagan caso das suas propos, 
tas a pesar do ton moderado que empregan e 
cansos, sobre tudo, de faladurias, supresións de 
anúncios e dalgunha ameaza, deciden rematar 
·co periódico cando levaban nove números. Ca, 
banillas é o encargado de dar a despedida con un 
artigo titulado "Ustedes 1.o pasen bien". 

Cabanillas en 1908, no que xa levaba un par de 
anos traballando na Axéncia Femárulez e Cabani, 
llas, con sede en Pontevedra, pasou a adscribirse 
ideolóxicamente no republicanismo. Os seus en, 
frontamentos non o levaron a recuar senón a 
plantexar cada vez máis batalla pero, ás veces, 
sente,se No Desterro e manda no Nadal deste 
ano unha felicitación de ano novoÚ909) a Ma, 
nolo Sánchez Peña e a Manuel Rovira Carreró: 

( ... ) Compañeros ... ¡adelante! 
¡Tened preparado el hierro 
que alborea el nuevo día 
y la hora va a sonar! 

O 19 de Novembro de 1909, dentro duns dias 
cumpriran,-se noventa anos, Ramón Cabanillas 
solicita autorización para unha ~untanza na que 

tigo remata describindo a situación penosa na 
que se atopan as escotas, as tuas, convertidas en 
lameiras, a despreocupación pola hixiene pú, 
blica, e todo isto mentres· os concelleiros se 
ocupaban es asuntos de quilltas e repartimentos 
caciquis de impostes. o resto deste primeiro 
número ten un ton roáis humorístico ainda que 
igualmente comprometido. 

Os versos satíricos ocuparon un grande espácio 
nos nove números que se editaron de El Cometa. 
Escollemos duas mostras de estos poemas: un frag, 
mento de ¡Adiós Tocayo!, editado no número 5,6 
e dirixido ao auténtico cometa Halley e no que 
adica cuadras a moitos persoaxes políticos locais e 
provinciais e El Marqués de la Récua., no que man, 
da a D. Xosé Riestra, o grande cacique provincial 
para Cabanillas, unha labazada en forma de sone, 
to, que non debeu pasar desapercibida no Pazo da 
Caeira. "Cometa malabarista ..... / ¡Oh quien, co, 
mo tu pudiera / libre, en la celeste esfera / perder a 
Riestra de vista ! (¡Adiós, Tocayo! ) . ''En él pen, 
sando, viene á la memoria / la frase del lider del 
socialismo/ en que canta el derecho al atentado". 
("El Marqués de la récua") 

No número 8 de El Cometa, no que se incluia este 
último poema, publicaba,se tarnén o Estatuto da 
~iga Redencionista Agraria dirixida por Basilio 
Alvarez e chamaba a sumarse a ela porque "aáhe, 
rirse es reivindicar nuestra condiCión de hombres y es 
arremeter contra 1.os caciques y los ladrones". O 24 de 
agosto de 1910 publicouse o derradeiro número de 
El Cometa e anunciaba que o seguinte teria que 
ser extraordinário pola grande cantidade de mate, 
rial que tiñan preparado. Pero non saíu nengun 
número máis. 

En Setembro partíu desde o porto de Vigo no 
vapor Dunia con rumbo a La Habana. O que vi, 
rá despois é o verdadeiramente trascendente da 
vida e obra de Ramón Cabanillas, pero xa non 
é asunto <leste artigo. • 
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;Antón Frágua~, un dos 
prindpais ·impulsores da 
recuperación para a-cultu, 
ra galega do Museu do Po, 
vo Galega finaba o pasado 
Venres, 5 de Novembro,. 
en Compostela. Antes do 
enterro, no cemitério de 
Boisaca, instalouse a ca, 
pela ardente no próprio 
auditório dese centro no 
que el representou un pa, 
pel fundamental desde a 
sua criació~, no ano 1975, 
cando foi elixido o seu di, 
rector. Por ali pasaron a 
render lle homenaxe re, 
presentantes dos máis dis, 
pares organismos, institu, 
cións e asociacións: políti, 
cos, intelectuais e repre, 

~ sentantes da cultura gale, 
ga en xeral. Coa _sua vida 
e a sua obra, o que foi 
Cronista Oficial de Galiza, 
pasa x~ a formar parte da 
memória histórica galega. 

G~~o . ANOSA TERRA 

A. PANARO 

Foise Antón Fráguas, o Cronista Oficial de Galiza 
O conselleiro Pita cortou a interpretación do Hino Galega no enterro 

* P.C. 

Non ben se instalara a capela ar, 
dente de Antón Fráguas no Mu, 
self do Povo Galega, cando c~, 
mezou a chover xente polo aud1, 
tótio para adicarlle un último 

adeus. A notícia da sua rnorte es, 
pallábase polo país de seguida e 
unha tras óutra, as distintas ins, 
titucións foron manifestando o 
seu pesar pola perda do histórico 
galeguista que adicou a súa vida 
a defender a identidade galega. 

A notícia do seu pasarnento 
coincidia, no parlamento, cun 
consello de_ Cultura que lle adi, 
cou un minuto de siléncio. De 
contado, desde a Xunta fíxose 
público un comunicado oficial 
através do que o govemo reco, 

ñecia a sua figura corno a de "un 
galega exernplar que pasou pola 
vida facendo o ben aos seus se, 
rnellantes e traballando a prol 
da cultura <leste povo". Desde o 
BNG loubábase o patrirnónio 
que deixa en herdanza para o 

país através da sua obra e os so, 
cialistas destacaban del a sua ac, 
titude de "consenso e diálogo". 

Durante o funeral , Luís Quin, 
teiro, bispo auxiliar de Santiago, 

(Continuu na páxina seguinte) 

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

1 Polas ruas de Santiago xa non pasea a figura eslornbada e aga, 
rrada a un caxato de don António Fraguas; nacera en Loureiro, 
unha aldea de Cotobade, pero estaba totalmente identificado 
coa cidade de Santiago á que chegou primeiro corno estudante 
e logo como profesor de instituto, despois duns anos en Lugo: 
Era un galega de ben, un home bon e humilde que quería pasar 
por esta vida sen facer rnoito ruído; de rapaz quería ser maqui, 
nista de tren pero acabou sendo un estudoso da rnaneira de ser 
dos galegos. Fixo o bacharelato en Pontevedra e alí quedou 
marcado, sobre todo; polo rnaxisterio de Losada Diéguez; iste 
foi o que lle dixo que tiña que entrar no Seminário de Estudos 
Galegas cando Fraguas veu para Santiago: "si don António 
(Losada) di que hai que ir para alá habP.rá que ir". Fraguas non 
estaba reticente co Seminário, senón que era fiel á Sociedade da 
Ungua. que axudara a crear nos seus anos pontevedreses. 

• Pertence a esa xeración ou grupo · que serveu de enlace entre 
J1 as xentes do Rexurdirnento, das que poderiamos consideralos 

herdeiros en moitos aspectos, e o nacionalismo do século XX. 
• Foi aos que aguantaron na longa noite de pedra e souperon 
!- transmitir esa mensaxe de amor á T erra ás primeiras xeracións 

que chegaron ao nacionalismo despois da guerra. Esas xentes 
estaban empeñadas na defensa da identidade cultural da Gali, 
za, defenderon a sua língua, a sua história e as suas tradicións 
co ánimo de, algun dia, cambiar o curso da nosa história, é di, 
cer, de que este vello país tivese politicamente as rendas do 
seu destino. E isto conseguiriase desde unha forte identidade 
cultural: á árbore foi:te, vigorosa e rexa desa identidade tiña 
que ter unhas fortes e longas raices soterradas fondamente no 
chan vizoso da cultura; raices que prenderon en institucións 

: , coma o MuseÚ do Povo Galega que el e o Xocas, xuntos cos 
máis novos, axudaron a crear, institución que pertence á so, 

: ciedade civil ~álega, como antes pertecera o Seminário. 

UN GALEGO DE BEN 
MANuEL VILAR 

Fraguas viña do povo e coñecia a vida do povo, mais segueu 
pescudando no seu estudo para axudar a vitalizar os valores de, 
se mundo do que viña e do que vimos moitos. De aí a impor, 
táncia dos estudos de etnografía no noso país na primeira meta, 
de <leste século: eran un ca, 

do; interesa todo, desde lendas e cantigas ata tecnoloxía tradi, 
cional, algo que os precedentes non atendían; e unha novida, 
de importante, interesan os estudos comarcais dando unha vi, 
sión interdisciplinar. Por iso ao lado dos estudos de etnografía 

ían os de arqueoloxia enes, 
miño para chegar ao coñece, 
mento do ser galega, da nosa 
idiosincrásia. Sen ese coñece, 
mento non haberla, non ha, 
berá, un futuro mellar, non 
haberá ic;lentidade europea. 

'Era un home do seu tempo, e 
como tal estivo comprometido cos 

. ideais galeguistas. Afiliouse 

tes tiña rnoita importancia a 
recollida de lendas, algo que 
noutras partes do estado es, 
pañol a penas tiña importán, 
cia. Fraguas axudou a catalo, 
gar castros e mamoas con 
Florentino Cuevillas no Sa, 
viñao, fixo recollida etno, 
gráfica con Risco e axudou a 
moitos a iniciarse nese cam, 
po porque como me dixo un, 
ha vez "un castro leva ai 
dous mil anos e pode levar 

Os rnoitos traballos etnográ, 
ficos de don Antonio Fra, 

- guas (algo así corno perto de 
medio cento dos case cen tí, 
tulos que Fraguas ten publi, 
cado sobre diversos aspectos 
da nosa cultura) contribuí, 

ao Partido Galeguista e con Castelao 
deu o último mitin na campaña 
do Estatuto na vila da Estrada" 

ron decididamente a que a · 
' Etnografía tornase corpo no noso país. E, cómo era esa etno, 
grafía? Había que recuperar todos os dados posibeis antes de 
que desapareceran por. mor do cámbio, deixando para unha 
fase posterior o labor de análise; nesta tesitura non se pode 
prestar moita atención ao contexto no que se recolle ese da, 

outros dous mil rnáis, pero 
unha cantiga morre o que a 

canta e desaparece se non hai quena cante ou a recolla". Per, 
tencia a un mundo en extinción, ao mundo da oralidade; es, 
coitara a un labrego contadle como vira unha maura sobre 
unha rnámoa e co~o o Floro (Cuevillas) interrogaba ao paisa, 
no para desmontarlle a sua crenza, pero Fraguas permaneceu . - . 
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ANOSA TERRA 

(Ven da páxina anterior) 

encarregóuse do acto relixioso. 
1As suas palabras destacaron, 
fronte ás intervencións de Isaac 
Díaz Pardo ou mesmo Fr~isco 
Fernández del Riego, presi ente 
da Real Académia Galega por 
lembrar o compromiso qu~' ca
racterizou a Fraguas como ale
guista e por ser "un home que 
creu firmemente que había que 
mergullarse na loita polos i~eais 
roáis fundos". \ 

O acto relixioso remataba coa 
Marcha do Antigo R eino de 
Galiza, interpretado polo Grupo 
de Gaitas O Castro, de Toques, 
na T erra de Melide, a onde Fra
guas se transladara para facer un 
estudo dirixido polo Seminário 
de Estudos Galegas. 

O seu papel como historiador, 
etnógrafo e antropólogo e como 
un dos representan tes dunha 
ép ca qu deu un novo pulo pa
ra a cultura galega fo i resaltado 
por intelectuais e políticos. Mes
mo por represen tates do PP, co
mo Mariano Raxoi, que surpren
deu a próprios e estranos asegu
rando que o seu pasamento "é 
unha perd a irreparábel para as 
letras galegas e españolas". 

De feíto, no cemitério de Boisa
ca, a c;:arón dos seus familiares e 
amigos, dos escritores e p9etas, 
dos r_epresentantes de institu
cióri.s culturais e de todas aque
las p~rsoas qúe a nível indivi
dual se sumaron á última despe
dida, había unha abondosa re
presentación institucional do 
PP: concelleiros, deputados, 
conselleiros e representantes do 
govemo central como o subde
legado do governo, Diz Guedes 
ou o ministro de Educación e 
Cultu~a, Mariano Raxoi. 

Pero G> que comezou como un 
inte[\tO de amasar o seu respeito 
por mi.ha figura sobranceira do 
galeguismo acabou por ser gale
guista de máis para o próprio PP. 
Asi, cando sonaba o himno ga
lega e estaba para comezar a sua 
segunda parte, o conselleiro de 
Presidéncia, Xaime Pita non o 
puido resistir roáis e deu ao tras
te coa imaxe que até ese mo
mento deran os populares. Cun 
movimento de mans indicou aos 
membros da banda de Gaitas de 
Toques que non continuaran to
cando. Mália o seu reclamado 
recoñecimento corno ga1eguista, 
o PP $egue sen gostar do himno 
galegd ao completo.+ , 

calad e convencido d que ese labrego vira a moura porque creia ne
las. No traballo de don António hai un certo intento de deterse e 
facer unha descrición máis densa dos dados. Pero, sobre todo, os seus 
traballos e tán feitos desde o amor pola sua terra e palas suas xentes. 
Este é o espíritu que debemos retomar de homes como Fraguas: facer 
as cousas por amor e non por intereses espúrios. 

• ENSINARNOS A SER GALEGOS. Para esta xente a etnografía tiña 
que axudar a escribir a no a história e tiña que ter unha certa utilida
de, poi tiña que axudar a que o nacionalismo tomase corpo en am
plas capas da sociedade e se convertese nun amplo movemento civil 
capaz de levar este vello país atlántico cara a modernidade; en defini
tiva, a etnografía tiña que ensinamos a ser galegas . 

Pero Fraguas tamén era un home do seu tempo, e como tal estivo 
comprometido cos ideais galeguistas. Afiliouse ao Partido Galeguista 
e con Castelao deu o último mitin na campaña do Estatuto na vila da 
Estrada. Isto foi suficiente para que cando chegare a barbárie ser re
presaliado. Varreu as ruas da Estrada e as horas que asou preso "foron 
tremendas, aquela noite vin a morte, para min pasou: o m~edo á mor
te", contábame hai cinco anos. Logo foi apartado no ·ensi:ao e cando, 
xa rematada a guerra, voltou a apresentarse a unha oposición dixéron
lle que non podía ensinar porque era "comunista perigoso" e tivo que 
agardar até o ano 50 para poder voltar ás aulas. 

Fraguas era sobre todo un home bo, xeneroso, falador e cunha gran
de memória. Aínda lembro como unha das causas que roáis me sor
prenderon cando ·cheguei a Santiago foi unha conferéncia sua no 
Instituto "Padre Sarmiento", Fraguas falaba do mundo do que eu vi- · 
ña con agarimo, dignidade e con intención de que o interpretáse
mos e o entendéramos dentro dunha lóxica, mentras que na univer
sidade na que .estaba ese mundo non entrara e non había lóxica po
sibel que aplicarlle, tan só desprezo. + 

. . .. . . 
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EU.TENO UN REFERENTE 
FRANCISCO CALO LOURIDO 

Non me lembro con exactitude, pero deberían de 
ser as catro ou máis da madrugada, hora habitual 
de remate da tertulia que cada noite faciamos no 
curuto daquel outeiro que sobrancea o val do Li
ma. Daquela, 1979, andabamos a excavar nocas
tro de Santo Estevao da Facha (Ponte de Lima). 
Cando rematabamos de falar de arqueoloxía, case 
sempre a Natio Callaecia deixaba paso á Galicia 
Nación, e unha noíte, a xeito de retirada, Ferreira 
de Almeida, prematura e absurdamente desapare
cido, púxome a man no lombo e díxome, máis ou 
menos, o. seguinte: "Paco, o1ha lá. Lémbra..te! Um 
povo qualquer sem mitos nao pode re*stir muito 
tempo. Os mitos, se nao os há, é precü\o crea-los. 
Sao necessários os referentes para c6ntinuar a 
ser". Certamen te, eu nunca ti vera dúqidas sobre 
eso, pero o mito ( emprego o termo a conciencia) 
sobre o que se falara aquela _noite -o celtismo- a 
min non me satisfacía. A ' 

lle chamaban don José. Eu sempre lle chamei Or
tegp.. A don Antonio trátoo así por afecto e res
pe9to". 

Es~s ~ías, ·como non podía ser menos, foron moi
tos os que,1 afíns ou no~ tan afíns ó mestre e ó seu 
pe amento, escribiron sobre el e/ou falaron na ra-: 
dio. Non vou eu ampliar nada nin engadir situa
-ciór\i.s ou· anécdotas e, por suposto, non vou contati ' 
o que pasaba pola miñá cabeza no tempo que esti
vo separada da del por unha táboa, mentras o leva
ba pola banda de estribor do seu cadaleito. Pero si 
quero facer uns comentarios que cecais non sobren 
x'.1 desde agora. 

A práctica totalidade dos cronistas insistiion na 
bonhomía de don Antonio e, case en segundo 
plano, na súa producción científica. Que era bo, 

sabémolo todos; pero era 
miña idea concordaba roáis 
coa de sermos os galegas 
unha resultante infimae la
tinitatis, como pretendía 
Risco; e aínda eso me pare
cía ciar demasiado. 

'Conservou 
a súa ben á~oblada cJbeza 

moito máis ca eso: era un 
home que amaba á súa te
rra fondame'nte. Nunha 
ocasión presenteino como 
un home universal, gra
cias a ter os pés ben chan
tados na terra de Insuela 
de Loureiro de Cotobade, 
e algúns "cidadáns do 
mundo" alí presentes re
viraron o fuciño. Don 
Antonio foi ata os 93 
anos un galego que exer-

Debo dicir -e non é esta a 
primeira ocasión- que 
nunca sentín particular 
simpatía polas res géstae . 
Déixanme impasible por 
igual as "heroicidades" dos 
saguntinos, numantinos, 

ata a fin e era 
plenamente consci~nte 

de que o andaban 
a utilizar" 

medu1ios, Pelaios, Agusti-
nas de Aragón ou Marías 
Pita; non perturba o meu 
ánimo que Viriato sexa 
portugués ou un pastor 
"lusitano-español", nin fa-
go esforzos por entender, agás como goce estéti
co, o ansiado retorno de don Sebastián por entre 
os piñeiros dun areal opaco pola néboa. Verea e 
Aguiar tamén sabía do valor dos mitos e por eso 
proclama, alá polo 1838, que a importancia dun
ha nación reside no número dos seus habitantes, 
no valor dos seus antepasados ou na an_tigüidade 
das súas orbces. Ollando para Galicia, e non ato
pando nada de xeito, decide inventar, contra a 
recoñecida autoridade de Plinio, uns ancestros 
celtas. Hoxe, 161 anos despois da forzadísima in
vehción do celtismo, hai cada vez máis galegas 
que procuran a súa identidade e par~icularidade 
como pobo naqueles celtas espalladas por unha 
boa parte do continente. 

Dicía Íñigo de Loyola, naquel seu español cheo, e 
nunca mellor dito, de concordancias biscaínas: 
"No más seguir a un señor que se me pueda mo
rir". Eu tampouco son quen de deixarme engaio
lar por personaxes ou mitos que a Historia se en
carga de poñer no seu lugar ou mesmo de deitar 
fóra. Só creo nos homes. Pero, o mesmo que os 
demáis, preciso asideiros, referentes que mante
ñan e reforcen o ideal galeguista confeso e mili
tante que dá senso ó meu estar no mundo. Nacín 
a el a raíz da miña entrada, o día 1 de xaneiro de 
1976, como membro do Instituto de Estudios Ga
legas "Padre Sarmiento", cando esa institución 
era algo absolutamente distinto ó que é hoxe; é 
dicir, cando, amáis de científica, era un verdadei
ro seminario de galeguidade. E alí estaba, exer
cendo un maxisterio extraacadémico e exempla
rizante, don Antonio Fraguas. Falabamos tódolos 
días durante varios anos . ¡Moitas cousas lle teño 
p!"reguntado! Hoxe non sabería dicir canto do 
pouco que sei o aprendín del; pero non dubido 
en¡,afirmar que o adoptéi e instal_ei como referen
te,· como guieiro e modelo a seguir no amor ope
rante por Galicia. Unha situación levaba-á outra 
e a'sí continuamos a relación no Museo do Pobo 

' Galego e na Ponencia de Antropoloxía Cultural 
do Consello da Cultura Galega. Todos estes luga
res de encontro e as moitas e longas parrafadas fi
xeron que chegara a coñecelo ben e que sentise 
por el unha devotio especialísima. Hai uns días 
preguntábame a miña filla Irene: "Papá, ¿por qué 
ós demais galeguistas lle chamas polo apelido e a 
el sempre don Antonio?" - "Mira, -respostei- ti
ven un profesor de filosofía que nos dicía que se 
distinguía ós discípulos de Ortega porque sempre 

ceu de tal cunha coheren
cia absoluta que o levou a 
enormes sacrificios, Pero 
non era aquel home boí
ño que interesadamente 
xa nos pretenderon facer 
ver, cando o seu carpo 

aínda estaba quente. Falo dos mesmos que se 
apropiaron de Castelao, cando resulta evidente 
que é imposible ser duns e dos antagónicos, dos 
correlixionarios e dos perseguidores. E eso que 
Castelao é evidente que non era boiño nin resul
ta doado de terxiversar, e por eso-non poden
aceptalo na súa totalidade. 

Non considero feliz a expresión, xa irrenuncia
ble, de "bos e xenerosos", posto que· se presta a 
manipulacións. Don Antonio non era boíño nin 
tiña a mansedume do boi; era, eso si, bo e dunha 
honestidade intachable. Os moitos anos de inse
guridade e sufrimento convei-tiron a aquel mozo 
activista a prol de Galicia nun activista resigna
do; pero non coa resignación do que dicía: "entre 
pao e pao descansa o lombo". Non, ¿ou é que al
guén pensa que non había intencións cando dicía 
certas cousas sobre .Menéndez y Pelayo?, ¿ou can
do repetía, últimamente moi a miudo, aquelo de 
comunista perigoso e falaba da denuncia daquel 
profesor de Vigo ... ?, ¿ou cando nos contaba as 
peripecias co policía franquista que o seguiu ata 
un congreso en Portugal e Il}esmo remexeu no 
bolso da súa dona Teresa? ... Os 93 anos non hai 
forzas físicas nin mentais pa;a se opofter a certas 
manipulacións de xentes e partidos que, nesta ac
tual mestura de fariña e farelo, procuran avais ga
leguistas. Nunha das moitas homenaxes que se 
lle fixeron, cando veu que xa viñan por el os po
líticos de turno, díxome: "¿Por qué non liscamos 
os dous e irnos comer por aí? Paga vostede ou pa
go eu; tanto ten". Conservou a súa ben amoblada 
cabeza ata a fin e era plenamente consciente de 

- que o andaban a utilizar. 

Deixounos don Antonio e algúns sentímonos ab
solutamente orfos. Eu, particularmente, confeso 
que xa non teño a ninguén., Si, tentarán roáis de· 
catro arrogarse -representatividades e mesmo fara
no co apÓio do poder; pero ós galeguistas que via
mos nel o paradigma, o modelo vivo a seguir non 
nos van enganar nin nos van desviar do rumbo. 
Non está aquí con nós, pero terémolo sempre co
mo referente. _.¿Para que queremos mitos que se 
de.sfán, téndoo a el como paradigma e modelo de 
amor fondo a Galicia e á súa xente? Seguiremos 
adiante, don Antonio.• 

FRANc1sco CALO LoURIDO foi secretario 
da Xunta Rectora do Museo do Pobo Galego. 
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Os escritores galegas, bascas e cataláns 
advirten dos perigos da globalización para a literatura 

· O XIX Galeuzca desenvolveuse .en Castelló de la Plana e Morella 

A globalización pode irnpoñer 
os patróns da cultura dominante 
e producir unha literatura de 
consumo imediato. Eis unha das 
conclusións ás que chegaron os 
escritores galegas, bascas e cata
láns que dos dias 4 a 7 de No
vembro se reuniron en Castelló 
de la Plana e Morella na cele
bración do XIX Galeuzca. O re
cén finado poeta e presidente da 
Asociación de Escritores en Lín
gua Galega, Uxio Novoneyra foi 
hornenaxeado no encontro, 

A globalización e as repercusións 
literárias foron o terna central de 
debate entre os escritores das tres 
nacións que concluiron en que se 
ben posibilita a intercomunica
ción e a transmisión do feito lite
rário corre o risco de que os crité
rios econornicistas impoñan unha 
literatura hornoxenea de consu
mo. "Un perigo é a homoxeneiza
ción cultural e lingüística produ
cidá pala asimilación dos patróns 
da cultura dominante (o inglés e 
o castelá)" concluiuron os escri
tores. Homoxeneización, tradi
ción, globalización e uniformida
de foron, pois, alguns dos concei
tos analisados nas xomadas. No 
meio, o debate arredor da rnesti
zax~ que tanto agrorna no trata
mento das industrias culturais. Os 
escritores avaharon que a mesti
zaxe ten un sentido dual, positivo 
en canto capacidade de convi
véncia e toleráncia pero tamén 
negativo na medida en que encu
bre un falso igualitarismo. 

Do terna falou nos encontros o es
critor galega Carlos L. Bemárdez, 

Alguns dos escritores participantes no XIX Galeuzca. 

un dos quince que compuxeron a 
delegación galega, que entende 
como mestizaxe un "rnacrosiste
ma cultural no que fican subsumi
das diferentes culturas, que nace 
fundamentalmente nas colónias" 
cun discurso emitido polo poder 
dominante. Ao seu ver fálase de 
mestizaxe "cando hai un conflicto 
en desigualdade cun elemento do
minante e un ou máis domi
nados". Procura asi a "absorción 
da rninoria, facéndoa asimilarse 
aos modelos da cultura dominan
te". Desbota así Bemárdez a apa
riéncia igualitária do termo xa 
que, segundo expresou na sua in
tervención, "na mestizaxe sen un 
elmento corrector, o poderoso 
tende a ser máis poderoso". 

Os participantes no Galeuzca 
afirmaron tarnén que a tradición 
ten que ser "-un elemento funda-

mental para as nasas literaturas 
minorizadas" e eles próprios ma
nifestaron a necesidade de rei
vindicar as suas literaturas corno 
"elem~ntos coesionadores das 
nosas nacións". O relatório do 
profesor da Universidade da Co
ruña, Carlos Paulo Martínez Pe
reiro versou de rnaneira especial 
sobre este tema partindo dunha 
posición na que non rnostrou 
dúbida do "carácter imprescindí
bel da tradición" nos ámbitos 
lingüísticos e literários dos escri
tores reunidos en Castelló. 

En canto ao mundo da edición, 
que protagonizou unha mesa re
donda no Galeuzca, os escritores 
_advertiron que as novas tecnolo
xias podep ser elementos que fa
vorezan a igualdade de calidade e 
custos entre as pequenas e grandes 
editoriais mentras vaJoraron que a 

A TVG programa un ciclo 
do cineasta exilado Carlos Velo 
Emite Pedro Páramo e as comédias mexicanas 

A Televisión de Galiza progra
ma durante os xoves do mes de , 
Novembro catro filmes do cine
asta exilado Carlos Velo. Des
poisáe miciar o ciclo con Tou
reiro! , o xoves dia 11 of ecerá pe, 
dro Páramo para rematar coas es
trea televisiva das suas cornédias 
mexicanas don Xoán 67 e Cinco 
de chocolate e un de amqrodos. 

Coincidindo co noventa ani 
versário do seu nacemento, o 
ciclo da TVG programa catro 
filmes de distinto calado cine
matográfico. Unha vez proxec
tada T oureiro, considerada una
nimemente a mellar recriación 
do mundo dos tauros, este Xo
ves chegará Pedro Páramoás 
pantallas, o filme no que Velo 
adapta a novela do seu amigo 
Juan Rulfo, que asistiu á roda
xe. Pouco comprendida no seu 
tempo, Pedro Páramo conver
tiuse co andar dos anos nun fil
me de culto para a crítica mexi
cana, tehdo entre outras bon
dades a fotografía do grande 

Cartos Velo na radaxe de Pedro Páramo. 

mestre do cjnema americano 
Gabriel Figueroa. 

Completan o ciclo don Xoán 67 
e cinco de chocolate e un 'de amo, 
rodos que supoñen a aterraxe de 
Velo na comédia mexicana e 
que teñen neste ciclo a sua es
trea televisiva. Realizadas nos 
anos sesenta na sua producción 
pesou sen dúbida o casamento 

do cineasta coa productora e ac
triz Anxélica Ortiz. Trátase de 
duas comédias que desconcerta
ron á crítica mexicana que só 
coñecia ao Velo documentalista 
pero que emparentan ao naso 
cineasta coa traxectória de Luis 
Buñuel, autor tamén de comé
dias antes de acadar prestíxio 
con filmes como Los olvidados ou 
El ángel exterminadar. • 

rede supón unha nova relación 
entre autor e editor que favorece 
a difusión da obra pero afecta ta
mén ao control da sua reproduc
ción, en especial á xestión dos di, 
reitos de autor. O representante 
galega, Cesáreo Sánchez Iglesias 
reclarnou a ''biodiversidade literá
ria ante esta literatura única te
rnos que reivindicar as literaturas 
diversas e plurais, a nosa fortaleza 
estará en alimentar editorialmen
te a nosa diferéncia. A rnaior glo
balización, as editoriais deberán 
ter un maior enraizarnento no hu
mus da nasa cultura e rnaior capa
cidade de intercomunicación con 
outras culturas sen interrnediá
rios". A vogou asimesmo para que 
as editoriais dos tres ámbitos na-

cionais ali reunidos estabelezan 
"formas de colaboración que re
forcen os nosos papeis diante das 
rnultinacionais do sector". 

"Reivindicamos tamén o sentido 
diverso da literatura e a traduc
ción fronte aos perigos da uni
forrnidade. O papel dos escrito
res diante dun futuro que se au
gura complexo ten que servir 
para a consolidación das nasa 
linguas e literaturas", concluiron 
os escritores na celebración do 
XIX Galeuzca no que e cele
brou un recital poético nas tres 
linguas, momento no que se 
evocou en especial a Uxio No
voneyra, recitando os asistentes 
a coro a sua ºLetania". • 
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O mellar do cinema do último ano chega á Galiza 
O ciclo Cineuropa trae a Comp~stela fitas -pr~miadas ainda sen estrear 

Arriba, Asia Argento e Wtllem Dafoe nun intre da fila New Roie HoteL Sobre istas 
riñen, fotograma de Grupo selvaxe,, de Sam Peck:impoh. 

Ourense, 
a ollada independente 
O IV Festival de cinema inde, 
pendente de Ouren e, que co, 
mezou o pa ado 6 de Novem, 
bro e remata o Sábado 13, ten, 
ta nesta edición abridles as 
portas ás producións máis de , 
cofiecidas na Galiza, tanto po, 
la sua escasfsima distribución 
como polo carácter indepen, 
dente e modesto que os seus 
directores lles imprimiron. O 
Festival de Ourense tamén 
quer ser unha plataforma de 
lanzamento axeitada, cada dia 
máis normalizada, para os fil, 
mes feítos na Galiza. 

Xustamente, a cidade das Bur, 
gas fo¡ o cenário da estrea ofi, 
cial da última fita do galego 
Raul Veiga, Arde amor, unha 
füsfüria sentimental que "quere 
recuperar o sentido tradicional 
do amor capaz de matar", se, 
gundo as próprias palabras do 
director. Para Veiga, é impor, 
tante que exista un festival co, 
mo o ourensán "porque vai sig, 
nificar unha cita abrigada para 
o emerxente cinema galego, 
que cada ano vai dar unha ou 
duas longametraxes". 

En canto ao cinema do resto • 
do mu'í1do, Ourense acolle un, 
ha escolma de títulos que 
triunfaron en festivals como o 
de Sundance, unha das mos, 
tras máis importantes do mun, 
do en canto a cinema indepen, 
dente, e outros filmes que, sen 
teren un grande historial de 
críticas ás suas costas, si que 
poden oferecer aspectos intere, 
santes no relativo á renova, 
ción da arte cinematográfica. 
EI\ total pasarán polas panta, 
llas do Festival 45 títulos, dos 
que 12 son longametraxes. 

Entre estas últimas destacan os 
traballos do arxentino Pablo 
Trapero Mundo grúa ; O tempo 
recuperado, do francés Raoul 
Ruiz; 1999 Madeleine, do ta, 
mén galo Laurent Bouhnik; 
Arrastrados, do holandés Will 
Wissink ou Cinco horas de som, 
lJra, do alemán Andreas Wun, 
derlinch. No capítulo de curta, 
metraxes destacán O café da 
praia, do tunecino Mohamed 
Uland, Hohand e Urna história 
de futebol, do brasileiro Paulo 
Matchline.+ 

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

._ -0- Cé:SAR LOR~NZO GIL 

O mes de Novembro é ,o máis cinematográfico, no que ao terri
tório galego se refire. E nesta época cando os afeizoados a esta 
arte poden descubrir as fitas máis sobresaintes do panorama in
ternacional, eses filmes que, paradoxalmente, l'asan desapercibi
dos para as distribuidoras. Exemplo máximo de .procura de cine
ma diferente é o ciclo Cineuropa de Compostela, que nesta edi
ción cumpre trece anos e xa se converteu en toda unha tradición. 

A estrutura de Cineuropa paré, 
cese moito á dun festival e in, 
cluso se oferece un prémio ao 
mellor filme, para o que votan 
os asistentes. Na sección oficial 
do ciclo proxectaranse 22 fitas · 
escolmadas entre o mellor do ci, 
nema europeu deste último ano. 
No apartado de panorama ínter, · 
nacional, o programa inclue fil, 
mes premiados en diferentes fes
tivais e mostras de cinema reali, i 
zado en países tan distantes co- · 
mo Irán ou Xapón. 

O ponto forte de Cineuropa é a 
capacidade que tivo sempre de 
aunar por unha banda unha 
chea de filmes descoñecidos pa, 
ra o público galega pero que 
chegan a Compostela logo de 
acadar grandes éxitos de crítica 
e pola outra, traballos xa coñe, 
ciclos que merecen a considera, 
ción de clásicos. Ademais, na 
última xomada, durante a noi, 
te, proxectaranse oito filmes en 
sesión contínua. 

Entre os títulos escolmados des, 
tacan as estreas, f1 nível estatal, 
de A viaxe de Felida, do cana, 
diano Atom Egoyam; Doutor 
Akagi, do xaponés Xoehi Ima, 

mura; Levaranos o vento, do ira, 
niano Abbas Kiarostami, pre, 
miada co León de prata no fes, 
rival de Venécia; Rosetta, dos 
irmáns belgas Jean Pierre e Luc 
Dardenne, que. gañou a Palma 
de ouro de Cannes; Buena Vista 
Social Club, do alemán Wim 
Wenders; ·as Espigas de ouro e 
prata de Valladolid, East is 
East,. do británico Damien 
O'Donell e The war zone, ópera 
prima do actor británico Tim 
Roth, re&pectivamehte; Mifune, 
do dina~rqués Soren Kragh, 
Jacobse , pertencente á disci, 
plina _Do de Lars Von T rier 
e que obtivo o Oso de prata en 
Berlín; Marta y alrededores, dos 
españois Nacho Pérez de la Paz 
e Jesús Ruíz; Oneguin, da britá, 
nica Martha Fiennes; Heavy, do 
norteamericano James Man, 
gold, Un banco en el parque, de 
Agusti Vila; Hoxe empeza todo, 
do francés Bertrand Tavemier, 
galardoada co Prémio especial 
do público de Donosti; The five 
senses, do estadounidense Je, 
remy Podeswa; La vendedora de 
rosas, do colombiano Vktor 
Gaviria e New Rose Hotel,

1 
do 

estadounidense Abel Ferrara, 
entre outros. 

Na área de recuperación de fil, 
mes xa proxectados con an, 
terioridade pero que posuen in, 
terese pola calidade dos seus 
directores. Oeste xeito, por Ci, 
neuropa desfilarán novamente 
traballos como A mirada de Uli, ' 
ses e A eternidade e un dia, dq 
grego Théo · Angelopoulos; Un; 
derground, do iugoslavo Emir 
Kusturica; A noite do5mortos vi
vintes, do estadounidense Ge, 
orge Romern, nunha versión 
revisada que engack._ metraxe 
iñ.édito; Eyes wide shut,· do bri, 
tánico Stanley Kubrick; Os 
cantos de Canterbury, do italia, 
no Pier Páolo Passolini; Unha 
loira auténtica, comédia do nor, 
teamericano T om Oicillo; The 
Chines.e Box, do hongkonés 
Wayne Wang ou A trama, do 
premiado dramaturgo estadou, 
nrdense av1 ame . sec, 
ción de homenaxe aos clásicos 
está adicada neste ano ao xéne, 
ro do western, baixo o título 
"Ao Oeste do Edén", recupe, 
rando fitas clásicas como Gru, 
po salvaxe, de Sam Peckimpah; 
Os centauros do ·deserto , de 
John Ford e O home do Oeste, 
de Anthony Mann. 

Por primeira vez nos trece 
anos, Cjneuropa terá preséncia 
na internet grácias ao portal 
galega 1Vieiros, que actualiza 
cada dia información sobre o 
ciclo. Esta infoñnación inclue 
sinopses das fitas exibidas, da, 
dos sobre os realizadores e in, 
térpretes e horários de cada un, 
ha das sesións. • 
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O editor Francisco Pillado aposta polo consenso normativo 
Regresa á dirección literária-da editorial Laiovento 

Despois de un ano de rec~so 
persoal, Francisco Pillado volve 
á dirección literária da editorial 
Laibvento. Regresa o editor a un
ha empresa que rnantivo sernpre 
a liberdade ortográfica coma un 
dos seus lemas e agora que o de
bate está de novo aberro, Pilla
do apoia "o diálogo porque é ne
cesário para todos chegar a un 
consenso". 

En cada un dos máis de 150 títu
los que integran o fondo edito
rial insírese a seguite lenda: "En 
canto non se conseguir unha ne
cesária normativa de consenso 
para a língua galega, Edicións 
Laiovento continuará a respec
tar a opción ortográfica de cada 
autor". Francisco Pillado consi
dera que a opción pola liberdade 
normativa ten "contribuido ao 
debate. Publicar un libro nunha 
norma non oficial ten penaliza-

cións económicas pero tamén 
ataques por parte de sectores do 
oficialismo que nos teñen acusa
do . de contribuir á confusión". 
Títulos como Veladas indecentes, 
a peza de Manuel Lourenzo ga;. 
lardoada co Prémio Nacional de 
Teatro, ou Teatro para ·se comer 
de Guisan Seixas, non terian 
visto a lus, ao dicer de Pillado, 
de non existir Laiovento. "Tive
rp.os a valentia de asumir esa si
tuación e non limitarnos a pu
blicar só nunha normativa con
creta. Contribuimos coa nosa 
existéncia a que agora os secto
res máis representativos da cul
tura estén avogando polo nece
sário consenso. O momento é 
adecuado para que iso aconteza 
e todos estariamos beneficiados 
polo acordo", sinala. 

Francisco Pillado asume de no
vo a dirección literária de Laio-

vento despois de un ano afastado 
do proxecto. Entre os títulos que 
ten na carteira e que logo esta
rá,n nas librarías atópanse obras 
de Vicente Araguas ou Carlos 
Quiroga e traduccións de Boris 
Vian ou Stefano Benni. En can
to o ensaio, un dos xéneros pre
ferentes do fundo editorial, 
apresentan o traballo de Xosé 
Manuel Beiras e Abel López so
bre a poboación galega neste sé
culo, e en breve estará á venda o 
de Carlos Velasco arrédor do 
campesiñado. 

Ópera en proxecto 

Úentro do traballo teatral que 
desenvolve Francisco Pillado es
tá percorrendo os escenários ga
legas o Cyrano de Bergerac da 
sua autoría, realizado xunto co 
músico e escritor Paulina Perei
ro. A obra, que está a represen-

OPtNIÓN 

tar Librescena, non se trata dun
ha traducción do · texto de Ed
mond Rostand senón, ao dicer 
de Pillado, "unha versión pró
pria que non está toda en vérso, 
como acontece na peza de Ros
tand, e reduce o número de per
sonaxes". Ao autor estalle a sur
prender a boa acollida que a re
presentación está a ter e menta 
en especial a calurosa resposta 
do público no teatro Rosalia de 
Castro da Coruña "onde hai cen 
anos estreaba Lugris Freire e as 
crónicas dician que os especta
dores se mofaban de que se fala
se en galega no teatro. Agora 
podemos escoitar bravos nunha 
obra na nosa lingua". Entre os 
seus proxectos atópase a realiza
ción dunha ópera en colabora
ción con Paulina Pereiro to
mando como base argumental o 
texto de Goethe As afinidades 
selectivas. t Francisco Pillado. 

O AUTENTICO CONFLITO LINGUÍSTICO GALEGO 
Na verdade, estamos perante um conflito polié
drico, de tantas faces que é fácil perdermos o cen
tro. Podemos atacá-lo desde urna óptica mediava
lista, literária, gráfica, populista, pragmática, ca
nónica, nacionalista, economicista, dialectalista, 
voluntarista... podemos falar de documentos no
taríais ressessos, de catálogos de inten\:5es por 
parte dos nossos literatos passados e actuais, de 
isoglossas infinitas que enegrecem os mapas, da 
vontade popular que afinal nem é tao popular ... e 
seguimos a dan\:ar como moscas atordoadas. 

Todo conflito linguístico apresen ta duas conse
quencias unanimemente aceites: 1) formal [gra
mática e lexical], p. ex. o nosso castrapo. 2) 
funcional, com urna distribuí\:ªº complementar 
dos códigos: língua tecto e língua coberta. 

Infelizmente, grande parte dos esfor\:OS e das re
flex5es do galeguismo tem-se focalizado apenas 
no mais evidente, num primeiro momento por 
necessidade e incapacidade de ir além. Hoje, e 
eu acho que desde finais dos 70, era o caso de 
abordar sem complexos a terceira consequéncia 
do nosso conflito linguístico: 3) Identitário, is to 
é, onde se fala a língua galega?, fica constringida 
ao Estado espanhol ou transborda os seus parcos 
limites atravessando o Minho e o Atlantico? 

Urna linha de pensamento, o isolacionismo, pos
tulava que o galega se remetía a Galicia (até per
día o nome) autonómica. Outra, o reintegracio
nismo, negava-se a aceitar que a natureza, as fi
lia\:5es e o desenvolvimento da nossa língua fos
se imposta desde fara. A primeira, contando 
com o apoio imprescindível dos agentes regio
nais do espanholismo, conseguía em 1983 impar 
os seus critérios. Desde entao, urna política de 
factos consumados logrou dar a sensa\:ao que o 
isolacionismo era o demandado realmente polo 
público. lsto apesar de que a imensa maioria das 
organiza~oes que se importavam com o idioma 
-partidos políticos, sindicatos, associa\:5es de es
tudantes, grupos de defesa da língua, este mesmo 
jornal..., lhe davam as costas a NorrÓa oficial e 
quem nao o fazia era apenas por pragmatismo, 

- por sobrevivencia, nao por convencimento. 

Contudo, os referentes sócio-linguísticos que se 
nos ofereciam desde o establishment, nao ajuda
vam o mais mínimo a ganhar em clarividencia. 
Deveria ser digno de reflexao o facto de os lív-
ros de texto redigidos com licen\:a de Madrid 
poder satanizar sem maiores problemas a língua 
espanhola ou apresentar a determinadas línguas 

VALENTIM 

RODRIGUES FAJIM 

'Com 
urna visao ampla 

da língua, 
poderosa, 

de confiarn;a, 
talvez se 

conseguiria 
abandonar 
o discurso 
vitimista e 
de estertor 
a respeito 

da língua galega" 

como pontos de referencia do conflito linguísti
co galeg9. Na verdade, ao espanholismo pouco 
lhe importava que o euskera escolhesse o labor
tano oH o .viscaínho como variedade de referen
cia para o batua ou apoiar aos seguidores ou aos 
detractores das reformas fabrista.S do catala. Que 
dizer do bretao, o gales ou o sardo? Existem, po
rém, outros conflitos que ~im podem ser, e sao, 
dilucidadores para o nossa problemática. 

Durante o período estaliniano, por exemplo, o 
nacionalismo russo desenvolveu-se poderosa
mente, o que se traduziu numa política de ru5sifi
ca\:ao das línguas periféricas da Uniao. Dous 
eram os mecanismos rnais recorrentes. O primei
ro consistia em fechar qualquer fonte de enrique
cimento léxico (vg. Terminologías) que nao pas
sasse polo russo. Os segundo era mais evidente e 
consistía no emprego da ortografía cin1ica russa. 
Ambas as práticas tratavam de debilitar os la~os 
entre as numerosas línguas túrquicas -kirguize, 
usbeque, azerbaijano ... - e o turco que empregava 
urna ortografia latina, ou entre o carélio e o fin, 
landes ou entre o moldávio e o romeno. Só a 
queda do comunismo conseguiu restabelecer os 
la\:OS e que hoie, por exemplo, o moldávio em
pregue novamente a ortografía latino e se tenha 
constituído como urna variedade do romeno. 

O caso valenciano, por mais moderno e próxi
mo, toma um espelho inigualável que nos dá a 
verdadeira forma da nossa situa~ao actual. Em 
Valen~a criou-se urna língua por decreto apoia
da polo Partido Popular e Unió Valenciana, 
grupo cuja úni~a razao de existir fara do PP é o 
seu anti-catalanismo visceral. Naquela comuni
dade dá-se a sintomática situa\:ao de que o va
lenciano tome quer variedade interna do catala 
quer língua em si segundo goveme o PSOE ou o 
PP/UV. Actualmente, estao estes últimos o que 
se tem traduzido em ac\:5es que vao desde a in
valida\:ªº do título de Filología catalana para 
leccionar aos escolares valencianos, impedi
mentos a recep\:ao da TV do Principado ou os 
preitos contra a Universidade_ por recolher nos 
seus estatutos a unidade da língua. 

Em última instancia, é um questao pura e sim
ples de estrutura, do mais elementar sentido co
mum: quando no interior duma língua coberta 

· coexistem duas sensibilidades, urna que afirmaca 
língua ter urna extensa.o restrita, doméstica, e 
outra que afirma fazer parte de urna unidade 
maior, literária, rnultifuncional, interclassista, 
oficial em vários Estados, oficial no país contí-

guo ... para quem vao ser os apoios dos valedores 
da língua recto, da cultura dominante? 

T cxlas as linhas de debate restantes sao periféricas. 
Que si na minha aldeia se diz assim, que se os tro
vadores empregavam tais formas, que se Castelao 
vinha dizer isto ou aquilo em tal ou qual contexto, 
que se o pavo quer -e aparecem os autoproclama
dos vogais populares que se esquecem de que o po-
vo vive de realidades e polo tanto quer espanhol-, 
que se as sibilantes, que se as palatais ... buf! 

A norma galega há de ser decidida só por aque
les que se importam com ela, positivamente. Dei
xar, como até agora, que os mesmos que preten
dem paralisar, fazer recuar, ou embalsamar a 
nossa língua possam ser decisivos -e estou-me a 
referir aos agentes do espanholismo- tem a mes
ma inteligencia que deixar a política social nas 
maos de banqueiros. 

Com urna visao ampla da lfngua, poderosa, de con
fían~, talvez se conseguirla abandonar o discurso 
vitimista e de estertor a respeito da língua galega, 
talvez as proclamas por salvar a nossa lfngua -péssi
ma mensagem comercial- dessem lugar a outra 
menos voluntarista e meduliar e sim mais realista, 
mais popular,: olha!, vivemos num país onde se fa, 
lam duas das línguas mais estendidas do mundo, 
duas línguas que te abrirao portas em muitos luga
res e que te dao urna vantagem imensa e sem prati
camente esfor~o sobre os pobres monolingues cas
telhanos, franceses e ingleses! Mmm, soa bem. Esta 
mensagem conseguiria em meses mais assinantes 
do que a clássica-agónica conseguiu em 150 anos. 

Para finalizar, e como apontou Elias Torres no de
bate sobre a norma celebrado na Faculdade de 
História día 4 de Novembro, o a\:Úcar nao se po
de diluir em a\:Úcar e sim dará um prcxluto mais 
autentico. Quem se desesperar com a extin\:ªº da 
identidade linguística galega que repare só por um 
momento na abundante mostra de línguas pluri
céntricas existentes no mundo: o ingles [britani
co, americano, australiano, neozelandes ... ], neer
landes [holandes, flamengo], catala [catala, valen
ciano, balear], malaio [indonésio, malaio, bru
neiense] ... e o próprio galego-portugues [portu
gues, brasileiro, galega]. Diferentes mas iguais po
deria ser o lema. Quem se desesperar com as limi
ta~oes da Galiza labrega e marinheira, dizer-lhe que 
já basta de auto-limita\:5es e que se carecem de 
confian\:a nas nossas for\:as nós sim as ternos. Só 
tem que deixar o passo livre. Os seus métcxlos tor
naram ineficazes; é hora de mudan\:as. t 
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O val .do silencio 
Santa Maria de Vizbayo queda 
un pouco apartada da estrada 
que leva a Peñalba, mais os via
xeiros achegan-se deica ali para 
comprobar ese paso do arco de 
ferradura ao de meio ponto que 
garda no interior. Non o conse
guen. Ninguén lles abre a porta 
da igrexa, mais ven o muro de 
bloque que cerra o cemitério 
empotrado selvaxemente _na 
mesma ábside. Continuan, pois, 
cara a San Esteban de Valdueza 
para coller as ribeiras do ria 
Oza. Subir a Peñalba sempre é 
emocionante, ainda que a viaxe 
se repita. O monte árido, quei
mado ás veces, contrasta forte
mente coas valigotas e fondais 
estreitos e abarrocados polos al
tos choplos de folla novísima 
con fondos de verde e ocre. O 
Oza vai profundo, paralelo á es
trada estreitfsima, alimentado 
polas neves altas dos montes 
Aquianos. Han pasar Valde
francos e San Clemente e dei
xar o desvío que leva a Montes 
para a volta. 

Peñalba de Santiago, ao fin, co
mo un curto descanso na en
costa extensa, volve-lles a pala
bra. Hai que expresar todo o 
que os viaxeiros senten. A igre
xa mozárabe é como unha perla 
gardada nunha humilde caixa. 
O interior está ateigado de pin
turas arrincadas aos muros en 
pequenos anacos. O guia, um 
mozo amabilísimo, mostra-lles 
os gravados que se van desco
brindo. Lembran os de luso, o 
de Enriba. Compoñen figuras 
de bispos, cruces, nós, liñas e, 
na xaneliña sul, outros que son 
como os das insculturas prehis
tóricas galegas. Os trisqueis e as 
rosetas adornan capiteis e atei
gan os canzorros ondeados dos 
beiris do tellado. E a porta, a 
portada de Peñalba en dobre 
arco encuadrado polo alfiz, coas 
tres columas com árb res flo
ridos, é a perfeción da arquitec
tura nunca up rada. Saef di 
que o segredo está na ferradura 
que baixa do arco de meio pon
to o xusto para inscribir o pen
tagrama, unha fórmula mate
mática ben estudada polos ar
quitectos de San Xenádio, o 
fundador, aló polo éculo x. De 
non ser pola igrexa poucos co
ñecerian esta T ebaida calada e 
verde onde pasou os últimos 
dias como ermitán o señor de 
Bembibre, don Álvaro, despois 
dos seus desafortunados amores. 
Gil y Carrasco descrebe-o su
frindo os rigores do inverno na 
Pena Alba que se ergue sobre a 
aldeíña, entre os aceiros aguza
dos da neve e o oubeo dos fa
mentos lobos. 

Saef, cando eles crian que ian 
outra vez estrada abaixo para se 
achegar a Montes, cun aceno 
das asiñas, ordena-Hes que a si
gan. Meten-se por un carreiro 
do monte. A sombra húmida 
das árbores, o perfume das lilei
ras e flores de cerdeira, o mur
múrio continuado do Oza, tras
lada-os a unha mañá de verán. 
Seguen o camiño ancho, sem
pre a baixar, até chegar á ponte
lla d.e troncos que atravesa un 

regato. Logo sobe, pino, e fai
nos suar. Atravesan outro rega
to por unhas pedras. Mira-se, 
arreo, o monte, a neve, a cúpula 
branca de pedra onde unha ma
ta de érvedos esconde unha ca
va. Está fresca na penumbra. É 
como unha ábside con rosetón 
inclu(do para dar-lle luz. Ador
naron-na cos cachafullos de 
sempre: un altar cuberto por um 
pano de cociña, cruces pintadas 
e de madeira, ramallos ... "Aquí 
se purificou San Xenádio na 
soidade antes de ser hispo", di 
Saef. Desde a explanada ve-se 
unha parte de Peñ.alba, e cara 
enriba o Pico da Egoa, segundo 
lle chamou o guia. Sobe máis 
xente polo camiño. O Val do 
Siléncio baixa apurado como 
fuxindo da soidade. 

O mosteiro de San Pedro de 
Montes é unha ruína, co en
canto da natureza en loita para 
recuperar o seu espácio. A torre 
conserva malamente as xanelas 
románicas, sen fustes. Mantén
se, sobre a porta sul, a pedra de 
consagración da igrexa, no ano 
919. Foi construida por Frutuo
so, ampliada por Valério e res
taurada por Xenádio "non me~ 
<liante opresión do povo, s~nón 
con grande custo e suor dos ir
máns des te mosteiro". Traduce 
Saef as últimas palabras. "Un 
dia -segue- levarei-vos a Mon
télios, que queda en Portugal, 
para que vexades a igrexiña on
de está soterrado Frutuoso, que 
foi hispo de Braga. Tamén a 

mandara construir el, e o seu 
sartego. Vai-vos encantar ... coi
do. Dician de Frutuoso que fa
cia milagres. As portas das igre
xas abrían-se soas ao seu paso, e 
as miñas compañeiras, as ser
pes, gardaban-lle as leitugas do 
horto para que non llas rouba
sen. Mais o que non preveu o 
home foi o latrocínio que das 
suas relíquias fixo o noso arce
bispo Xelmírez ao levá-las para 
Compostela". 

Desde San Esteban de Valdueza 
soben polas encostas que levan 
ao pico da Aquiana. A meta es
tá no Campo das Danzas e cus
ta alcanzá-la debido ás voltas 
numerosas e ás forres penden
tes. Os de Montes e Valdueza 
ian deica ali coas imaxes das 
suas igrexas ao lombo e ao che
garen xuntaban-nas e danzaban 
arredor. Parece imposíbel que 
lles quedasen forzas. O camiño, 
de non ser polo impresionante 
mundo que se apresenta (Mon
tes aló abaixo, Ponferrada, As 
Médulas, Os Aneares, Coma
tel, a lagoa de Carucedo ... ) se
ria insuportábel. Un mozo que 
subiu ~n bicicleta di- lles que o 
pico de forma triangular que 
queda case fronte a eles, perro, 
é a Aquiana. Despois do Cordal 
nevado está o T eleno, mais non 
se ve. O sol chegou á raia últi
ma da montaña e os viaxeiros 
despeden-no cun canto agrade
cido. Din que se senten máis 
cansos que os mozos que leva
ban as imaxes. f 
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 
NOVEMBR099 

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

AUDITORIO 

TEAlllO COMWIA 

Pato a la naranja 
Dirixido por Julio Escalada e To
más Gayo. Con María Casái, 
Charo Soriano, Arantxa Del Sol 
e Julio Escalada. Patrocina-Caixa 
Pontevedra. Xoves 11 ás 21 h. 
Prezo 500 pta. 

MÚSICA MELÓDICA 

Paloma San Basllio 
Patrocina Caixavigo e Ourense e 
Cab<a Pontevedra. Sábado 20 ás 
21 h. Prezo 2.500 pta. 

MÚSICA CANTAllTOR 

Carlos Cano 
Promove ONG Proxecto Mundo 
e Pazo da Cultura. Sábado 27 ás 
21 h. Prezo 2.500 pta. 

MÚSICA tnllcA 
Las hijas del Sol 
Promove Paio da Cultura. Mar
tes 30 ás 21 h. Prezo 500 pta. 

CONGRESOS E 
SEMINARIOS 

lNCOND.o-cuaso 

Anlmadón á lectura na escola 
Promove Concellerfas de Cultura 
e Educadón e Pazo da Cultura. 
Seminario 4. Días 8, 9, t t, 15, 
16 e 18, de 18 a 21 h. 

SALA DE ExPoS.c10Ns 

Aan-JOTOGaAJIA 

"A Vlnpnza de Verónica". Pers-
pectivas da Fotograña Contempo
ránea de Man Raya Matthew 
Bamey. Mostrada úunbert Art 

Collection de Zurlch. Proinove Pa
zo da Cultura. Do 4 de outubro ao 
20 de novembro. De martes a sá
bado de 11 a 14 e de 17 a 21 h. 

RECINTO fEIRAL 
"Desfile de Gala" 
Promove Centro Comercial A_ 
Barca. Sábado 27. 

CESION DE EsPACIOS 
lNCOllFROS 

U Congreso Internacional de 
Radio Aficionados e Comunl
cadóns 
Promove Asociación Pórtico da 
Gloria. Salón ® _Actos. Sábado 
6, de 1 O a 21 h. 

Conferencia 
Participan Alberto Noguerol e Pi
lar Díez. Promove Comisión de 
Cultura do Colexio de Arquitec
tos. Salón de actos. Venres 19, 
de 20a22h. 

"Congreso Galego de Coope
rativas de Enslno de Traballo 
Asociado de Gallcla (UCETAG) 
Salón de Actos. Venres 26, de 
10 a 20,30 h. Salón de Actos. 
Sábado 27, de 9,30 a 14,30 h. 

I Xomada de fomento do em
prego e autopromoclón 
Salón de Actos. Martes 30, de 9 
a20h. 

TEATRO PRINCIPAL 
Rda Charino 6 

TEATRO 
E.o ple de guerra 
Compañía Teatrapo (Badajoz). 
Promove Pazo da Cultura
IGAEM. xoves 11 e venres 12 de 
Novembro ás 20,30 h. Prezo 600 
pta Reducción do SOOA:i para estu
diantes e grupos. 

GulUados · 
Compañía Máscara· Produccións 
(Galicia) Promove Pazo da Cultu
ra de Pontevedra -IGAEM 
Xoves 18 e Venres 19-20:30 hrs. 

Don Quijote de la Mancha 
Compañía Cal Teatro (Ciudad 
Real). Mércores 24 e xoves 25 
ás 20,30 h. Prezo 600 pta. 
Reducción do 50% para 
estudiantes e grupos 

llAl!tO PARA CATIVOS 

Tempe~des 

Compañía de Ricardo Frazer (Ma
drid) Mércores 1 7 -10:30 hrs. 
Aforo concertado con colexios 

CINE 
CINEKlltUM 

Noltes Abertas ' 
Beautlful Thlng 
Promoven Concellerías de 
Xuventude, Política Social e Plan 
Urban 11. Sábado 13 ás 21,30 h. 
Prezo 600 pta. Reducción do 
SOOA:i para estudiantes e grupos. 

la estrategia del caracol 
Sábado 27 ás 21 ,30 h. Entrada 
gratuita ata completar aforo 

CINE WN<iAMEJIAXI 

Educación de Valores 
MI vida en rqsa 
Promoven Concellenas de 
Xuventude e de Seivicios 
Sociais. Martes 30 ás 1 O e 12 h. 
Dirixido a centros escolares 

MÚSICA 
OASICA 

Concerto de profesores 
Promove Escola de Música Eu
terpe. Luns 22 ás 20 h. Entrada 
gratuita ata completar aforo. 

CONCEUO-~AL 

Ecuador canta a Gallcla 
Promove Ateneo e Pazo da Cultu
ra. Martes 23 ás 20,30 h. Entrada 
gratuita ata completar aforo. 

FADO 

Presentación do disco "Vellas 
lembranzas" de Maria do Ceo 
Promove Alfama Procuccións SL. 
Venres 26 ás 22,30 h. Prezo 
1.000 pta. 

CONFERENCIA 
Mesa redonda sobre ciclismo 
Promove Fundación Rutas do Ro
mánico. Venres 26 ás 20,30 h. En
trada gratuita ata completar aforo. 

EXPOSICIÓNS 
Elxo Atlándco do noroeste pe
ninsular. Promove Eixo Atlántico. 
Do martes 1 O ao venres 26, de 19 
a 21 h. 

/ 
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As catro palabras de Castelar 
Rosalia de Castro cornpuxo os 
poemas reunidos en Follas No, 
vas, durante os anos 70/71 do 
século que axiña será antepasa, 
do. Pero ata 1880 non foi publi, 
cado o libro, asinando Rosalia 
as Duas palabras d' autora que 
preceden a seus versos, en San, 
tiago, o 30 de marzo clise ano. 
Momento n<;> que, posiblernen, 
te, Emilio Castelar escribet,J. o 
prólogo, que á sua vez antecede 
as Duas palabras da Cantora. 

Supoño que Murguia e a sua do, 
na coñecían a D. Emilio dende 
os anos da Gloriosa revolución 
setembrina nos que coincidiron e 
amistaron, na vila e corte, con 
tanto poeta neorrornántico e po, 
lítico revolucionario. Nenetnbar, 
gantes Alexandra Murguía, a pri, 
moxénita do matrimonio inxel 
non menciona a Castelar entre 
os seus amigos daquel tempo; ao 
evocalos rnoito rnáis tarde, en 
certa entrevista, onde destaca a· 
sua relación cos irmáns Bécquer: 

-Estabarnos en Madrid. Alí co, 
ñecimos aos d\ms irrnáns Béc, 
quer. Tarnén a Frontoura, Teo, 
doro Guerrero, Federico Balart, 
Julio Nombela (e asirnesmo a 
Roberto Robert e Sunyer i Cap, 
devila). Os Bécquer tiñan un 

Certamente, o lobo non é nin, 
gún 'violador de doncelas, a pe~ -
sar de que rnoitas. veces nolo re, 
presenten asi. N ~ a ovella un, 
ha xoiniñas agardando que llas 
dean todas. 

¿Sabedes o contó daquel lobó 
arrepentido, que un dia foi con, 
fosar os seus pecados e o crego, 
corno penitencia, mandoulle co, 
rner só libra e media de carne ao 
dia? O lobo, que nunca fora á es, 
cola e non coñecia o sistema de 
medidas, marchaba cavilando en 
canto seria a tal libra e media, 
cando' se lle presentou <liante 
dos seus golosos ollos unha ove, 
lla co seu año. Botou cantas rá, 
pidas, e crendo que aquilo era un 
sinal divino, coidou: "Esa é a li 
bra e o pequecho a media"; e sen 
pensalo máis, botouse a eles e 
papounos. E logo; cando estaba 
ben farto, pensaba: "Que bo é 
estar a ben con Deus; que quen 
con el anda con el se alumea". 

Equívocos deste tipo, por falta 
de coñecementos ou por pura 
comenencia, danlle a volta ás 
cousas e fannos pensar se non 
seria máis perfecto o mundo no 
caso de que os animais non ne, 
cesitasen comerse os uns aos 
outros. ¿Cal non seria o paraiso 
se non houbese medo aos peri, 
gas que a creación non se acor, 
dou de evitar? Pero ao final, se 
alguén levanta unha queixa 
contra tan grande error do crea, 
dar, en calquera relixión que 

chalet nas Ventas pra editaren 
alí unha revista literaria e artis, 
tica de acordo con Abelardo de 
Carlos, o director de La Ilustra, 
ción Española; mais morreron os 
dous irmáns, un en septernbre e 
o outro en novembre (de 1870). 
Aínda non me esquenzo da casa 
da rúa de Claudio Coello, onde 
vivían e onde iba eu pra cobrar 
os artigas que miña nai manda, 
ba á Ilustración -lembraba a filla , 
maior de Resalía. 

Eta no ano setenta, ou sex::¡. o 
mesmo no que Resalía de Castro, 
residindo en Simancas e Madrid, 
coinpuxo a maioria das su.as es, 
tremecedoras Follas Novas. An, 
que imaxino que a amistade de 
Murguía co futuro prologuista da 
obra da súa gloriosa muller, se 
consolidaría dez anos máis adian, 
te, cando dirixía La Ilustración 
Gallega y Asturiana. Tería entón 
confianza dabondo co orador do 
Sinai, pra pedirlle tal prólogo. 

Dun xeito semellante a como 
solicitara outro tanto, pra os 
anteriores Cantares Gallegos, de 
N icomedes Pastor Díaz, o máxi, 
mo poeta e político galega, nos 
aínda románticos anos isabeli, 
nos. Mais, D. Nicomedes non 
poido escribir o prólogo arela, 

do, porque morreu o 22 de mar, 
zo de 1863; cando xa se corn, 
prometera a facelo e coñecía os 
Cantares de Resalía. ¡Tanto que 
aseguraba, nos seus derradeiros 
días non ter leido xamais, "nada 
máis fluído nin rnáis puro que 
aqueles versos"! · 

En canto. a Castelar, aínda lle . 
restaban casi vinte anos da súa 
afanosa vida, cando escribeu o 
prólogo de Follas Novas. Estaba 
nos primeiros lustros da Res, 
tauración borbónica "desen, 
cantado en política, encantado 
coma nunca nas súas faenas ¡¡, 
terarias. Entre cada cerre e 
apertura de Cortes intensifíca, 
se o seu esforzo literario, a 
montaña de cuartelas e galera, 
das medra ata o monstruoso. 
Durante un só decenio (1877 a 
1886) a lista das súas publica, 
cións alcanzan a máxima opu, 
lencia. O seu preclaro biógrafo, 
Benjamín }arnés, ao ponderar 
ista pasmosa actividade de D. 
Emilio, libros escritos por Cas, 
telar niste periodo: "Política, 
historia, novela, todo rezuman, 
te de lirismo, atiborrado de 
erudición propia ou allea, tor, 
nasolado polos relumbres da 
grande idea central castelarina: 
a liberdade", sinala Jamés. 

Lobos e ovellas 

sexa, non faltarán os exemplos 
que explican como a causa de 
todas .as desgracias está, única e 
exclu·sivamente, na ambición 
de nasos primeiros pais. 

¿Pero a ovella? ¿Que pecado 
orixinal cometeu a inocente }a, 

1 nuda para sufrir, sen armas, a 
acometida do lobo? 

El é fero por necesidade, des, 
confiado, comenenCiudo e 
aproveitado, e mentres amosa 
os dentes afiados e as pernas 
longas de grande corredor, a 
ovelliña semella ser unha ino, 
cente, que camiña con eterna 
paciencia, as súas pernas non 
dan para moito e carece de ar, 
mas con que defenderse dun 
ataque. E corno se un fose crea, 
do para Ínatar e a outra para 

deixarse comer. E a verdade é 
que non por iso son un a cara e 
outro a cruz da creación, por 
moito que nolc;> fagan ver. Os 
dous ·se complementan e, nin 
un é a maldade pura e dura nin 
9 outro a bondade anxelical; 
pois segundo todos os cantos e 
fábulas que nos explican polo 
iniúdo a relación entre estes 
aous antagónicos anirnais, nin 
un o ten tan doado como se po, 
de supoñer, nin o outro é tan 
parvo corno nos dá a entender. 
E é que, cando a fame apreta 
agúzanse os miolos, vólvese fero 
o máis santo e convértese en pi, 
llo o máis parvo. 

Cóntase por aquí a historia 
dunha ovella e o seu añiño que 
pacian tranquilamente cando se 
lles puxo diante o lobo feroz: 

-Sen embargo, na súa minuciosa 
lista non figura o prólogo de FD' 
Uas Novas ., anque cabe que esté 
incluído láneos, nos que se colee, 
donaron os breves traballos de 
Castelar; se ben sexa verdadeira, 
mente longuisimo dito prólogo. 

Lago, nun discurso corno mante, 
dor dos Xogos Florais de Ouren, 
se, celebrados en 1883, explicou 
que "un amigo [sen dúbida Mur, 
guía] me rogó que pusiera cuatro 
palabras al frente de las compü' 
siciones poéticas de Castro, en 
las cuales bebí el alma de Gali, 
cia y el secreto de su genio". 

Aquellas "cuatro palabras" soli, 
citadas por Manuel Murguía 
convertéronse en dezaseis páxi, 
nas, de letra miúda, que ocupa 
o Prólogo castelarino, na edi, 
ción príncipe de Follas Novas; 
publicada por La Propaganda Li, 
teraria, da Habana, en 1880, pe, 
ro impresa en Madrid, nos talle, 
res de J. Alaria, sitos no número 
15 da calle da Estrella. 

Prólogo escrito polo célebre 
tribuno denantes "de haber 
quemado los puros aires de 
Galicia en la combustión de 
mi sangre" coma o verbo da de, 
mocracia decía.+ 

FRANCISCO A. VIDAL 

-¡Vouvos comer! 

Ruxiu a fera e o añiño, cheo de 
medo, arrimouse tremendo á 
súa nai, mentres esta, sen deixar 
de temer o fin que lles agarda, 
ba, faloulle tentando xogar a 
súa última baza: 

-Ai meu señor lobiño, tefia en 
conta que lle teño as febras un 
pouco duras por mor da idade. 
Agradecerialle que antes afiase un 
pouco os dentes contra esa laxe, 
para non facerme moito dano. 

O inocente lobo, caritativo e 
comprensivo, para non provo, 
car maior dor da necesaria, xi, 
rouse e púxose a limar os den, 
tes; intre este que os lanudos 
aproveitaron . para correr cara a 
corte. 

Cando a fera se decatou da xo, 
garreta, correu detrás deles, sen 
poder evitar que entrasen en lu, 
gar protexido; e daquel, cada 
un, en pareado improvisado, re, 
sumiron a experiencia: 

-Desde que son -lobo lobán 
non che levei tal carreira en van 

-Pois dende que eu son vella ru, 
za nunca levei escaramuza. 

E o añiño, a quen aínda lle tre, 
mían as pernas concluiu: 

-Pois eu, desde que son año borre, 
go nunca vos\ pasei tanto medo .• 

· A NOSA TERRA 

CarmeAdán 
'O pensamento de 
Simone de Beauvoir . . , 
continua vivo 

Penda, loucura e marte, primeiro 
volume da colección Literatas co, 
ordinada por Mª Xosé Queizán 
que nos oferece interesante rela, 
tos escritos por mulleres e o libro 
de Teresa López Pardina Simone de 
Beauvoir. Unha filósofa del siglo XX, 
en edicións Universidad de Cádiz. 

Que recomenda ler? 

A nova colección Mulleres de A 
Nasa Terra e o libro de Alain So, 
kal Imposturas intelectuales no que 
se fai unha crítica ás posturas case 
de adoración que manteñen os 
postmodernos franceses sobre a 
ciéncia e á mala utilización que 
fan dos conceptos científicos. 

A Aula Castelao celebra o 19 de 
Novembro unha xornada de come~ 
moración do cincuenta aniversário 
da publicación de O segundo sexo. 

É dun libro que non só fixo história 
no pensarnento senón que se con, 
vertiu nun fito do feminismo. Desde 
o existencialismo a sua autora Sima, 
ne de Beauvoir soubo diseccionar a 
sociedade do seu momento m tran, 
do ás claras a discriminación na que 
se achaba a muller. Retomar e ta 
6bra é tratar de novo problemas que 
seguen actuais na vida das mulleres. 

Por exemplo? 

Ainda hoxe se está a discutir a con, 
veniéncia ou non de medidas de ac, 
ción positiva como son as cuotas 
nos partidos. Analisaremos as reper, 
cusións do pensamento de Beauvoir 
e a sua pegada no feminismo actual. 

V osté falará na xornada desa ac~ 
tualidade. 

Participarán as historiadoras Mer, 
cedes González e Isabel Rodício, 
do colectivo de estudos Maria Cas, 
taña, a filósofa Teresa López Pardi, 
na que analisará os conceptos fun, 
damentais do libro mentras eu 
apresentarei a vixéncia da obra no 
pensamento feminista. 

Sábese xa cal será o tema da pró
xima Semana de Filo~ofia que 
vostedes organizan cada ano? 

Debaterase nesta ocasión sobre o 
cámbio de milénio e os problemas 
da globalización. Entre os partid, 
pantes confirmados están James 
Petras, Victoria Camps, Mariano 
Fernández Enguita ou Jérez Mir.+ 

Coordenadora da Aula Castelao de Filosofia. 
Donostia. 1966 
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• PÁXINAS-COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS e 

O Trinque 
Cos Eidos ao Courel 

Uxio Novoneyra 
chamaba bullas ás 
castañas. Neste tempo 
de Magosto, suba ao 
Courel a deleitarse con 

estes fruitos e leve 
consigo para ler un 
exemplar dos Eidos en 
memória dese poeta 
nacional.+ 

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

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

XüSÉ VILAS 
Na Sala de Exposicións de 
Caixavigo e Ourense até o 
Sábado 20. 

Bo1ro 
· •CINEMA 

1 LA TRAMPA 
1 Dirixida por Jon Amiel, 

1 
con Sean Connery, Cathe-

1 rine Zeta-Jones, Thibade-
1 aus e Héctor Cruz no re-
1 parto, o Xoves 11 ás 21 h. 
na Casa da Cultura, dentro 
do ciclo de Caixagalicia 
"Unha escrela e un galán". 

•TEATRO 

CONT ALOUCOS 
~ectáculo infantil a car
go de Tanxarina Títeres o 
Venres 12 no concello. 

Burela 
•TEATRO 

TITERES CACHIRULO 
Presenta o espectáculo in
&lmil A barraca dos títeres 
no Camiño, o ábado 13 no 
.A!wlit6rio Municipal . 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

~
oLóPEZ 
pintor arousán titula 

um[nio" a mostra de 
obta recente de grande for
m"to, que podemos ollar 
na galeria Borrón 4, até o 
25 pe Novembro. 

C~rh hño 
•EplPOSICIÓNS 

1 
ME FUENTES 
a as suas pintura nas 

d Muiño das úmsas. 

•~ÚSICA 

LIN~ BRAXE 
R ci al musical organizado 
pola A.C. Lumieira e prota
gon ifado p r Lino Braxe, 
con 1t xtos del mesmo, 
acompañado á guitarra por 
Miguel Ladr6n de Guevara 
e na 'percusi6n por Xosé 
Lufs Saqués, o Venres 12 
no pub Guayabero. 

Outono Fotográfico 

Cervo 
• EXPOSICIÓN$ 

Ü CASTIÑEIRO 
Dirixida particulannente aos 
diferente níveis de ensino in
fantil, primária e secundária, 
polo seu carácter divulgativo 
e didactico. Paneis explicati
vos con ilustracións mostran 
os diferentes aspectos do cas
tifieiro; pezas etnográficas re
alizadas coa sua madeira; 
produtos elaborados na ac
tualidade coa castaña e a 
madeira, literatura referida a 
esta árbore; esculturas etc. 
Na Casa da Administración de 
Sargadelos durante rudo este 
mes, de Martes a Sábado. 

Chantada 
•FESTAS 

EXALTACIÓN 
DA CASTAÑA 
Celebran iste fin de semana, 
Sábado e Domingo 13 e 14, 
a VII edición. O Domingo, 
as casas de comida da vila 
oferecerán menus a base de 
castaña e, polo serán, a par
tir das 6, na Praza de Galiza, 
magosto popular de balde. 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAC 
Nos primeiros días deste mes 
adicáronlle un ciclo ao fran
cés Eric Rohmer coa proxec
cións dos catro Contos: Pri
mavera, lnvemo, Verán e 
Outono. Continuan agora 
coa ll xeira adicada a King 
Vidor na que podemos ollar, 
o Xoves 11, SteUa Dallas 
(1937), na que unha nai de 
orixe modesta desaparece 
para que a filia poida casar 
cun home de boa posición 
económica; The citadel/A 
cídadda ( 1938), un xove 
médico rebenta os sumidoi
ros dos bairros obreiros que 
están a contaminará xente, 
co t mpo esquece os ideais 
até se converter nun acomo
dado, o Venres 12 e Sábado 
13; continua o Mércores 17 
con Ughtnin strikes twi• 
ce/A lu:t briUou duas veces 
(1951), un home sae do cár
cere, onde estaba acusado da 
marte da sua muller, dispos
to a refacer a vida e atapar 
ao verdadeiro asasino. O 
Martes 16, co gallo da pre
sentación do libro "John 
Carpenter" de Óscar Losa
da, proxectarase In the 
mouth of madness/Na boca 

do medo (1995); un detecti
ve investiga a desaparición 
dun escritor de novelas de 
terror acabando nunha pe
quena vila que parece a cria
ción da retorcida mente do 
Literato. Non sendo ista últi
ma fita, en versión española, 
as outras son en versión ori
xinal subtituladas en galega. 
Martes a Venres ás 20,15 h. 
e Sábados ás 18,30. 

•MÚSICA 

ASOCIACIÓN GALEGA 
DE COMPOSlTORES 
Tifian programado un con
certo para o Martes 16 que 
se vai celebrar o Mércores 
1 7, na Sala de Cámara do 
Pazo de Congresos ás 20,JO 
h; polo Grupo Instrumen
tal Século XX que dirixe 
Florian Vlashi e no que 
participa como solista á 
guitarra Eulóxio Albalat. 

FESTIVAL DE ÓPERA 
O Luns 15 ás 20 h; na Sala 
de Audiovisiuais da Bibliote
ca "González Garcés", pre
sentación das óperas do Fes
tival, xa na sua XLVU edición; 
conferéncia a cargo de Xoán 
Manuel Carreira sobre O te
léfono e a médium; e inau
guración da exposición en 
Homenaxe· a Puccini no 75 
caboclano da sua morte . 

• LErt\JRAS 

XIX PRÉMIO EsQUlO 
Semana Literária, con mo
tivo do Prémio Esquio, do 9 
ao 12 na Sala da Fundación 
Caixaga1icia ás 20 h. lste 
Xoves 11, Gilberto Sán~ 
chez Garcia falará sobre 
''Libros sen papel" 

• EXPOSICIÓNS 

NOVA ARQUITECTURA 
MEXICANA 
Até o 9 de Xaneiro, na Fun
dación Barrié, podemos fa
cemos unha idea da arqui
tectura mexicana a través 
dunha escolma de proxectos 
de 9 estúdios. A última xe
neración caracterizada polo 
desprendimento das tradi
cións vernáculas e a adop
ción de linguaxes vangardis
tas. Coa mesma periodicida
de e lugar, desenvólvese ou
tra mostra arquitect6nica, a 
adicada a Teodoro Gonzá~ 
lez de León & Abraham 
Zabludovsky, contemporá
neos e representativos dal
guns dos aspectos máis sig
nificativos de México: espa
zos monumentais e xenero
sos relacionando o interior 

·o GUERREIRO N 11 · 

~13. Un civílíz.ado á'rap~ · 

co exteriqr a través de pórti- SEBASTIÁO SALGADO 
cos, P.átios e outros mecanis- ''Urna grai;a incerta:" é o tí-
mos próprios da tradición tulo baixo o que se acobi-
arquitectónica do seu país. llan as fotografias do brasi-

leiro na Casa do Home Do-
MªXosÉDÍAZ mus, até o 20 de Decembro. 
Mostra as suas esculturas, 
na galería Pardo Ba.zán, até A Estrada o Martes 23. 

MINGOS TEIXE!RA •TEATRO 

Vintecatro obras abstractas 
PILAR PEREIRA compoñen a mostra deste 

pintor que se encontra na Presenta Un lunaT venne-
biblioteca "M. González Uo o Venres 12 no teatro 

Garcés". Principal. 

KAI Los BARRAL Ferrol 
Mostra fotográfica que po-
demos contemplar na Sala •CINEMA 
da Agrupación Cultural 
"Alexandre Bóveda". CICLO CUBANO 

CHILUDA 
Desde o Sábado pasado o 
Ateneu adica un ciclo á mú-

Podemos contemplar unha sica e cinema cubanos. Xa 
escolma dos seus traballos actuou o grupo Jazz Caribe, 
no Museu de Arte Contempo- deu unha conférencia José 
ránea Unión Penosa baixo o Millet sobre "El cine cuba-
título de "o papel e aterra". no de hoy'' e foi proxectada 

a fita "La vida es silvar" de 
MADRID, LABIRINTO Femando Pérez. O Martes 
DE MEMÓRIAS 16 ás 20,30, a sala do Ate-
Un século de fotografía en neu acolle a proxección da 
Madrid ( 1959-1936), na fita "Un hombre de éxito", 
Casa da Cultura "Salvador de Humberto Solas. Segui-
de Madariaga" até o 14 de ranlle "Amor vertical" de 
Novembro. Arturo Sotto o Luns 22 e 

"Trilogía del Che" o Martes 
30 no mesmo lugar e hora 

• LEITURAS 

XIX PRÉMIO EsQUIO 
Semana Literária, co gallo 
do Prémio Esquío, do 9 ao 12 
ás 20 h. no Salón do Hotel 
Almirante. O Xoves 11, ás 
20 h: "Voces femininas da 
literatura iberoamericana" 
por ~ Helena Cruz V arela 

• EXPOSICIÓN$ 
-

Suso BASTERRECHEA 
Inaugura unha mostra de es-
cultura e debuxo, na galería 
Sargadelos, o Venres 12 ás 20 
h. e que poderemos contem-
plar até o 8 de Decembro . 

GALIZA EN Foco 
Na x edición,· acolle as foto-
grafías de 32 profesionais da 
prensa galega. Promovida 
polo Clube de Prensa da ci-
dade, encóntrase no Centro 
Cultural "Torrente Ballest.er". 

•TEATRO 

ÜRABO 
Pola compañia Rara Avis o 
Xoves 11 no Auditório Mu-
nicipal "Torrente Ballester''. 

En OURENSE: "Fotopress 
99'', os mellores traballos de 
fotoperiodismo español no Mu
seu Municipal, até o 17 de No
vembro; "O viño e o ·camiño 
de Santiago", os prémios e 
obras escolmadas deste certa
me, no café Bohemio, até o 30 
de Novembro; ''Escola de Arte 
António Failde", os traballos 
do alunado do Ciclo Superior 
de Fotografía, na própria escala 
de arte, e os de Deseño Gráfi
co, nos trinques de Inrerópticas, 
durante tuda .Novembro; 
"Rick Dávila 1989-1998", de 
Rick Dávila, que recolle ima
xés dos seus proxectos máis im
portantes, na Aula de Cultura 

de Caixagalicia até o 30 de No
vembro; "Domestic" de Mi
guel Oriola, o ámbito domésti
co como cenário de dramas, na 
librada Eixo do 16 ao 30 deste 
mes; "Schimidt de las Heras, 
fotografías ( 1944-1960)" de 
lnocéncio Schimidt, proxecto 
de recuperación dos fotógrafos 
históricos polo Centro Galega 
de Artes da lmaxe, do Martes 
16 en diante na Aula de Cultu
ra de Caixavigo e Ourense; 
"Viaxeiros" de Xosé L. · Abalo, 
sobre a estacións de autobuses 
de Vigo, na Casa da Xuventude 
do 16 ao 30; "Non lieu" de 
Sandrine Expilly, traballos so
bre a óptica da cámara, no Li-

ceu do 16 ao 30; 'Ilustragráfica 
99" dos alunas da Escala de 
Arte Failde, do 14 ao 25 no 
Ateneu; "Il Prémio Luis V al
tueña" de carácter inte~na
cional organizado por Médicos 
do Mundo en lembranza dos 
seus cooperantes asasinados, do 
16 ao 30 na Casa da Xuventude; 
nesas mesmas datas, no Studio 
34, podemos ollar ''Nega 2", a 
mirada a través do ollo dunha 
vaca. En CELANOVA, "Vi
ño con esmero", de Santi M. 
Ami!, na cafetaria América, do 
2 ao 30 de Novembro; "Cela
nova inédita", resultado da I 
Saída fótográfica, na Sala de 
Exposición do Claustro do Mas-

teiro do 16 ao 30. En SAN
TIAGO, "Un segundo en 
movimento" de Xoan Vilari
ño, fotografias de ballet, e 
''Momentos" de Manuel Fdez. 
Caamaño, sobre a paisaxe gale
ga, na Casa da Xuventqde, do 
16 ao 30. En RIBADA VIA, 
na Casa da Cultura, a té o dia 
30, "Ribeira Sacrau, de Xosé 
M. Otero. En VERIN, Verin 
finisecular, de Plácido L. Ro
dríguez, na Casa do Escudo du
rante todo o mes, con diferen
tes c;:urrunchos da vila. En LU
GO, no Edificio AdT)'linistrativo 
da Xunta, do 2 ao 30, "IX Cer
tame Medio Ambiente 99", 
certame organizado polo Ate-

neu de Ferrol. No BARCO DE 
V ALDEORRAS, na Casa da 
Cultura do 4 ao 18, El imperio 
de los sentidos, de Femando 
Flores, na que a constante é a 
reiterada imaxe da figura femi
nina. En CHANTADA, "Os 
caos de ninguén" de Miguel 
Gómez Muñiz, o amoreamento 
dos animais nas canceiras das 
principais vilas do país, e "Se
cucións instantáneas" de Nan
do Mauriz, as imaxes da vida 
cotiá que máis lle gastaron ao 
autor, ambas na Casa da Xu
venrude a té o 26; no mesmo 
Lugar pero até o 19 podemos 
ollar "A República. Chantada 
1931-1936", autores anóni-

. mos que deixaron constánda 
daqueles anos na vila lucense. 
En MONFORTE, do 15 ao 
30, "Adentro afuera", de 
Guillermo Sotelo, imaxes da 
Galiza no Centro Comarcal 
ExpoLemos; "Galicia en fo. 
co", o certame xomalístico do 
Clube de Prensa de Ferrol, na 
Casa da Cultura, do 16 ao 30. 
En XINZO, na Casa da Cul
tura do 15 ao 30, "Panorámi
ca da Límia" de X. Fariñas, R. 
Losada e D. Rodríguez. Para 
máis dados sobre os cursos, 
presentacións, proxeccións e 
outras actividades, o mellor é 
solicítala na Casa da Xuventu
de de Ourense. t 
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A Fonsagrada 
• CONFERÉNCIAS 

SmJACióN DA 
MULLER LABREGA 
Charla a cargo de Lídia Sen· 
ra, Secretária Xeral do SLG, 
e de Eva Díaz Alonso e 
Montse Arruñada, labregas, 
no Salón de Actos do conce
llo o Xoves 11 ás 7 do serán. 

-La.Un. 
• EXPOSICIÓNS 

TAUROMAQUIA E 
PROVERBIOS 
De Goya, no Museu "Ra
món M. Aller'', poderémo
la contemplar até o próxi
mo día 21. 

Lu.go 
• EXPOSICIÓNS 

ZOOÁRIO 
Titula, o Centro de Artesania 
e Deseño, a exposición de 
escultura que podemos con
templar, até o 8 de Decem
bro, na Sala de Exposicións 
"Capela de Sta. Maria". 

LEOPOLOO NóvoA 
Mostra as suas pinturas na 
sala da Fundación Caixaga
licia. Ademais, podemos 
ollar, rio Círculo das Artes, 
as fotografías xacobeas de 
lnge Morath; no Centro de 
Gravado "Augatinta," as 
obras de Xabier Sousa; na 
sala Argola as pinturas de 
Mónica López e Eva Gon· 
zález; na galería Clérigos as 
de Guerreiro; na Sargade
los, debuxos de Castelao; 
no café Á lus do candil, as 
fotografias de Fiz Pedrouzo 
e no café do Pousadoiro as 
de Nacho Gómez; e na Ta
bla de Flandes as obas de 
Lourdes Rodríguez. 

RUTH M. ANDERSON 
Fotografías de Galiza entre 

' os anos 1924 -26 desta nor
teamericana que andivo 
polo país por encarga da 
Hispanic _Society of America. 
No Museu Provincial até o 
21 <leste mes. 

PINTORES 
ROMÁNTICOS INGLESES 
Na España do século xix, 
no Museu Provincial. 

• CONFERÉNCIAS 

ALCOOLISMO 
O Martes 16 e o Xoves 18, 
no Salón de Actos da Funda
ción Ca-ixagalicia ás 20 h; 
Xosé M! Mingo, Xosé C. 
Quintas e Xesus Burgo di
sertarán sobre o problema 
da adicción ao alcool. So
bre este mesmo tema ver o 
apartado adicado ao cinema 

•CINEMA 

DIAS DE VIÑO E ROSAS 
Proxectase o Luns 15, e 
Mañán chorarei o Mérco
res 17, ambas dentro do ci
clo adicado ao alcolismo, 
no Salón de Actos da Fun
dación Caixagalicia ás 20 h. 

•MÚSICA 

CLAVICÉMBALO 
Programan o IX Festival de 
]azt entre o Mércores 1 7 e 
o Sábado 20 con actuacións 
e jam sessións a partir das 
23,30 h. Pero antes, o Xo
ves 11 teñen a VI edición da 
Noite dos tolos, que seica é 
algo máis que un recital; o 
Venres 12, Tuma, pop-fu
sión, que presentan o seu 
disco "Desayuno con galle
tas"; e o Sábado 13, o can
ta-autor de Miranda de 
Ebro, Benito Malasangre, 

xunto co seu grupo de músi
cos, queren encher o local 
cos seus temas combativos. 

Moaña. 
•TEATRO 

Morte a<;:cidental dun 
·anarquista 
Derradeira representación 
do ii Memorial "F. Veiga 
Afonso" a carga de Teatro 
do Morcego con ista .obra 
de Dario Fo, dirixida por 
Xoan Cexudo e con Celso 
Parada, Miro Magariños, 
Casilda García e Salvador 
del Río no reparto. 

CANTA CONNOSCO! 
O coñecido espectáculo in
fantil do grupo Migallas es
tará, o Domingo 14 ás 18 
h; no Café-teatro do Real. 

Mondariz: 
• EXPOSICIÓNS 

EsTÉVEZ CASTELO 
Chámase Óscar e é un xove, 
pero experimentado, fotó
grafo que, por primeira vez, 
se atreve a mostrar o seu tra
ballo, a partir do Sábado 13, 
no bar A Platea acompaña
do de músicos da terra. 

Monforte 
·•TEATRO 

Ü BARBEIRO 
DE SEVILLA 
De P.C. Beaumarchais, é 
representada, o Martes 16 
no Edifício de Servizos Múl
tiples ás 20,15 h; pola com
pañia Libreescena. 

M.uros 
•TEATRO 

Ü BULULU DO LINIER 
Por TeatTo do AdTo o 
Venres 12 no concello. 1 

-Noia 
•CINEMA 

LA TRAMPA 
Dirixida por Jon Amiel, 
con Sean Connery, Cathe
rine Zeta-Jones, Thibade
aus e Héctor Cruz no re
parto, o Venres 12 ás 22 h. 
no Coliseu Noela, dentro 
do ciclo de Caixagalicia 
"Unha estrela e un galán". 

Ourense 
• EXPOSICIÓN$ 

FRANCISCO RECUERO 
Om numer0.50S prémios e ex
posicións ao lombo, colga os 
seus cadros na galería Vi.sol do 
Venres 12 até finais de mes. 

UNHA PEÚCULA DE PEL 
A aportación da galería Ma
risa Marimón ao Outono Fo
tográfico con Javier Vallhon, 
rat e Daniel Canogar, un 
Prémio Nacional de Foto
grafia e unha fimÍe promesa. 
Até o 3 de Decembro .. 

CARME MORENO 
Colga os seus óleos no café 
Catro Postes. As acuarelas de 
Afonso López ocupan as pa
redes do café Cátedra. 

ARTISTAS CAMIÑANTES 
No Albergue de San Francis
co até o 23 de Decembro, e 
serve para facer unha pe
quena homenaxe a Conde 
Corbal, finado en Marzo 
deste ano. Ademais da obra 
de Corbal recolle as pintu
ras de Figueiras, Moreiras e 
Quessada Jr; as esculturas 
de Enrique Conde, as cai-

e t ..., ' onvoea or1as 

CERT AMffDE RELATO 
CuRTO "R. BLANCO 
TORRES" 

me, apelidos, enderezo, telf; e 
correo electrónico de o ha
ber), xunto cunha foto tama
ño carnet. A extensión terá 
un máximo de 15 follas e un 
mínimo de 5 debendose remi
tir, antes do 15 de Decembro 
deste ano, a lII Certame de Re
lato Curto "Roberto Blanco 
Torres", Asociación Cultural 
"O Meigallo", Bernardo Sagas
ta 8, 36670 Cuntis (Ponteve
dra). Estabelécese un pri.meiro 
prémio de 70.000 pta. e un se
gundo de 40.000 podendo ser 

declarados desertos polo xuri. Mércores de 21 a 22,30 h. 
cunha duración de cinco me
ses e cuouta de 1.000 pta para 
os sócios e 1.500 os non só
cios. Teléfono 986 468 684. 

No que poden participar todas 
aquelas -persoas que o desexen 
con traballos en gaiego, orixi
nais e inéditas, non premiadas 
noutro concurso, presentándo
se por quintuplicado, a orde
nador por unha só face e a es
P.ªZO duplo. Acompañando o 
relato adxuntarase un sobre 
onde conste, no exterior, o le
ma ou título da obra e, no in
terior, os dados persoais (no-

xas de Carballido, os debu- criadoras, até o Martes 30, 
xos de Alexandro Bobillo e como Marina Fernández 
as fotografías de Berta Ares. que mostra a sua pintura 

no pub Alsir; Laura Eva 
•CINEMA López qúe o fa¡ na Cabana; 

Adolfo Bárcia fai unha in-
FESTIVAL tervención no Feira Vella; 
INTERNACIONAL lnácio Fernández mostra 

lNDEPENDENTE as suas esculturas no Quin-
Celebra a iv edición até o teiro¡ ou Sílvia lgrexas que 
Sábado 13. Escolmáronse realiza unha instalación no 

unha dúcea de longame- Grifón. 
traxes e trinta e tres curtos 
que. competirán polos pré- ALFONSO 
mios do xuri e os galardóns Mostra antolóxica, organi-
do público. Case todas as z~da pola Fundación Barrié, 
fitas son inéditas no Esta- adicada ao fotógrafo madri-
do. Este ano o amostra ho- leño Alfonso (1902-1990) , 
menaxeará ao vigués Ma- que podemos ollar no edifí-
nuel Mur Oti na sección cio Sarmiento do Museu de 
A memória histórica e a Pontevedra. 
Fernando Arribas no 
apartado Retrospetiva coa A VINGANZA 
pro.xección dalgunha das DE VERÓNICA 
suas fitas coma D\vinas pa- De Man Ray a Matthew 
labras ou A casa de Bernar- Barney. Exposición da co-
da Alba. Ver páx. 33. lección de fotografía con-

temporánea Lambert Art 
• CONFERÉNCIAS Coll.ection de Zurich. Até o 

20 de Novembro no Pazo 
ALOITA da Cultura. Case duascen-

CONTRA AS QUINTAS tas cincuenta obras perten-
ANA-ANOC comemora -dez centes a oitenta e carro ar-
anos de traballo antimi- tistas cunha grande varíe-

litarista con diversos actos, dade de estilos e camiños. 

un deles celebrarase o Luns A idea do "verum icon" 
15 na 1 i braria Torga, ás (imaxe auténtica) aponta 
20,30 h; e no que Xesus cara a surprendente evolu-

Balboa, historiador, e Xa- ción da fotografia no sécu-

bier Paz Gra~a, libreiro, lo XX. 

falaran sobre a ''Loita con-
tra as quintas". •CINEMA 

BEATIFUL THING Ponteareas O Sábado 13 ás 21,30 h. 
dentro do espácio "Noites 

• EXPOSICIÓNS abertas" do Cine-forum no 

ÜUTRA MIRADA 
Teatro Principal. 

O Palácio da Música acolle HISTÓRIA DO CINEMA 
ista exposición, cedida po- Ciclo dentro do que o Cine 
lo CGAC, e na que parti- Clube proxectará, o Mérco-
cipan Xoán Cerviño, Sal- res 17 na sala de Caja Ma-
vador Cidrás, Alicia Mar- drid, o curto Fúwre, do fran-
tín, Isabel Gary, Yolanda cés Louis Delluc cunha tra-
Herránz, Sofía Jack, An- ma que descurre nunha ta-
drés Pinal e Frances Ruíz 
que mostran algunhas das 

bema portuária marsellesa 
onde van os mariñeiros e 

direccións da arte actual. onde cae un antigo amante 

Pontevedra 
da patrona casado cunha 
oriental, hai pelexa e o ho-
me da patrona mata ao ma-

• EXPOSICIÓNS riñeiro; e a fita de Chaplin 
The kid/0 rapaz (l 9 21), 

PAULOÜRZA na que fai de pai vagamun-
do dun neno ao que instrue 

Mostra a sua obra na Sala na picaresca. Sesións as Teucro. 20,30 e 22,15 h. 

MONTSE FRIEIRO •TEATRO 
Presenta as suas pinturas e 
gravados na galería Sarga-

PATO A LA NARANJA delos; até o 24 <leste mes, 
Dirixida por Julio Escalada baixo o título de "Procedí-
e To más Gayo, o Xoves 11 mentos orgánicos". 
ás 21 h. no Audit6rio do Pa-

CAXIGUEIRO 
zo da Cultura. 

Presenta a sua última pro-
EN PIE DE GUERRA posta criativa na Sala de Ex- _ 
Pola compañia Teatrapo posicións de Caja Madrid bai· 
de Badajoz, o Xoves 11 e xo o título de "Xeografias". 
Venres 12 ás 20,30 h . no 

ANTÓN PATIÑO 
Teatro Priñcipal. 

Ánforas e labirintos titula 
Redondéla f>atiño a exposición de pin-

tura que podemos ollar na 
galería Anexo até o dia 20. • EXPOSICIÓNS 

EsPAZOS Uxio CABALEIRO 
ALTERNATIVOS Na Casa da Torre, e até o 
Proporciónannos a oportu· 31 de Decembro, colga a 
nidade de coñecer a novas sua pintura . 

- Na derradeira semana de De
cembro daraxe a coñecer o fa
llo e a data de entrega de pré
mios. Reservado, por parte de 
"O Meigallo", o direito de pu
blicación durante 2 anos. SAFARI FOTOGRÁFICO 

TRABA DA LAXE 
INICIACIÓN 
Á FOTOGRAFIA 
O Centro Cultural e Viciñal de 
Valadares en Vigo informa que 
durante o mes de Novembro 
imparten un curso de ini
ciación á fotografía os Luns ou 

A Agrupación Cultural "Ale
xandre Bóveda" da Coruña 
informa que ainda quedan al
gunhas prazas para participar 
neste safari a celebra iste Do
mingo 14. Tlf./fax 981 244 
355.+ 

Santiago MIGUEL MOSQUERA 
"Jazz Fussion" denomina o 

• EXPOSICIÓNS 
artista ourensán a mostra 
de case trinta collages e en-

ENCONTRO 
samblaxes, nunha homena· 
xe a todo o que esta música 

PERFORMÁTICO ten de encontro fortuíto, e 
Dentro do espácio da sala que podemos ollar na gale-
NASA "Arte en acción" e no ria Trinta até o 15 de No-
que poderemos ver á mosco- vembro. 
vita Elena Kowjkina con To-
rre de Babe~ a Andrés Pereiro TREMA TERRA. ARTE 
(Zurich) e Juan Aparicio RITUAL AFROCUBANA 
(Barcelona) con No se corta la Os rituais das principais re-
corte; ao ovetense Cuco Suá- lixións: Vodu, Espiritismo, 
rez con Virus; aos berlineses 
Keine & Berchtold con Sis- Santeria, Regla, Conga e 

Sociedade Secreta Abakuá fish; e á mexicana Lorena na igrexa de San Domingos 
Wolfer con If she is Méxíc.o, de Bonaval. Os grupos cu-who beat her up. O Xoves 11 e banos Malaika e La Jungla, 
Venres 12 ás 22 h. representan os rituais tal e 

HELENA G. MAio 
como se realizan na illa ca-
ribeña. Organizado pola 

Baixo o título de Arsuite do Fundación Granell. 
navegante mostra a sua obra 
na sala Central Hispano 20 

CGAC até finais de mes; Canogar, 
Até o 8 de Decembro po-

Chirino, Feíto, Millares, deremos ver, no Centro Saura, Suárez, Tapies e Vio-
Galego de Arte Contem-

la participan na exposicón poránea, as 35 obras do xa Homenaxe a El Paso que se desaparecido Rafael Bai-
encontra na galería Paloma 
Pintos; Sérxio Fms, pintura, xeras, que pertenceu ao 

no pub Sá do Penal até final grupo "Seis e catro" e, 
máis tarde, ao movimento 

de mes; e T. Fraga e M. Vi- "Atlántica", realizadas 
cente, gravados e pinturas no 
pub Modus V~. até o Xo-

entre 1970 e 1988. Ta-
mén neste centro ternos 

ves 18, baixo o título de 
as pinturas de Robert "Can e Can". Mangold até o 12 de De-

PEDRO Á VILA DuR.ÁN 
cembro. 

Mostra unha colección de 
cadros realizados ao óleo, ARTE AFRJCANA. 

técnicas mixtas e grafito, A TERCEIRA DIMENSIÓN 
No Pazo de Bendaña, sede na Sala de Exposici6ns do 
da Fundación Granell, ex-Coléxio de Arquitectos "Ca-
posición anellada con máis 

I ' 

sa da Conga", até o próxi-
de un cento de pezas pro-mo Venres 26. 
sedentes de nove países da 

MANUEL ROMERO Africa Subsahariana. A co-

O coruñés, afincado no lección é propriedade de 
Joaquín Yebra e cédea ao Reino Unido, ten unha 
museu durante tres meses mostra de óleos na Sala de 
para a sua exibición. Acle-Exposicións da Fundación 

Araguaney. "Exame micros- mais, neste mesmo centro, 
podemos contemplar a co-cópico, case anatómico, de 

apariéncias ordinárias da lección Xogo de Suxerén-

natureza, levados ao surrea- cias, Granell e Arquitectura 
e tamén Os Libros de Artis-lismo, pero empapados 
ta, con pezas de máis de se-dunha quietude case ps(-

quica" segundo Bill Hop- tenta autores. 

kins. Até o 15 deste mes. 
CAMIÑODE 

CARME P ALLARÉS SANTIAGO VIRTUAL 
Mostra a sua pintura na ga- Unha nova forma de via-
leria Citánia e poderemola xar polo Camiño e polo 
ollar até o 3 de Decembro. tempo sen ter que moverse 
Sábados e festivos pechado. de San Martiño Pinário. 

Até o 31 de Decembro. 

MÉDIO AMBIENTE 
É unha macro exposición, en SANTlAGO 
Área Central, que engloba ca- Así se titula a mostra que 
rro monográficas: Bosque de podemos contemplar, até o 
bosques e Paseando por ai 31 de Decembro, no Pazo 
na planta baixa; e Os insec· de Xelmírez, Coléxio Fonse-
tos e As nosas árbores na ca e San Paio de Antealtares. 
primeira planta. Visitas guia-
das para coléxios todos os ARTE GALEGA 
dias, información no telf. 981 A Confederación de Empre-
560 845. Até rematar o mes. sários de Galiza fáille unha 

homenaxe á arte galega, co 
ARTE DO CíSTER gallo das "Xornadas Em-
Na Galiza e Portugal, orga· presa galega e Cultura", no 
nizada polas fundacións Salón de Actos da sua sede 
Barrié e Calouste Gulben- · (Rua do Vilar 54 ). Case 
kian,' inaugurase iste Xoves unha vintena de artistas 
4 ás 19,30 h. no Museu do contemporáneos desde X. 
Povo. As manifestacións Quessada, Alexandro, 
artísticas auspiciadas polos X.L. de Dios até Ramón 
monxes brancas do Císter Conde, Buciños, X. Cid 
durante case sete séculas. ou Acisclo. Até o 15 de 
Até o 27 de Novembro. Novembro. 
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ARede 

•MÚSICA 

METAL ROCK 
O de Lightinsorrow, Em
bracemeocean e Skunkd.f. o 
Sábado 13 ás 21,30 h. na Sa
la NASA. Entrada a 700 pta 
(adiantada 500), sócios 350. 

CorncE CALIXTINO E 
MISA DA GLÓRIA 
Polo Coro Sinfónico e a 
Orquestra Nacional de 
Portugal no Salón da Ac
tos da Fundación Caixagali
cia o Sábado 13, organizado 
polo orfeón Terra a nosa. 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALICIA 
Dirixida por Adam Fisher 
e con Viktoria Mullova no 
violino interpretarán o 
Concerto para violino e or
questra en re maior op. 77 
de J. brahms e Dous debu
xos op . 70 de B. Bartók. 

•TEATRO 

EL CANTO DE LA CABRA 
O grupo madrileño repre
sentará a obra de Federico 
del Barrio, ¿Que? Nada o el 
giauco pin:ión, dirixida por 
Juan Úbeda, e F. del Barrio, 
do Xoves 11 ao Sábado 13 
no Teatro Galán ás 22 h. 

SE O VELLO SINBAD 
VOL VESE ÁS ILLAS 
De Álvaro Cunqueiro, diri
xida por Fabio Mangolini e 
adaptada por Quico Cada
val, será representada polo 
Centro Dramático Galego, 
até o 21 deste mes, no Sa
lón Teatro. Mércores e Do
mingo ás 18 h; Xoves, 
Venres e Sábado ás 20. 

ÜACETA DE ÜALIZA 
www .cesga.es/gacetatri 

O xomal de infonnación e servizo de 
Gali7.a, a Gaceta de Galiza, ten unha pá
xina cun índice moi gráfico e oferece da
dos sobre ruta, turística·, axenda, socie
dadc e cultura. Estaría moi ben unha in
formación mái~ acruaUzada. • 

BERROBAMBÁN 
O grupo pr sentará os nv
vos personaxes e seccións 
que acompañarán o resto 
do inverno na "Choiva de 
meteoritos" dentro do pro
grama estábel de teatro itt, 
fantil Asteroide B-612 . O 
Domingo 14 ás 1 7 ,30 lfª 
Sala NASA. 500 pta. 

INFORME PARA 
UNA ACADEMIA 
A obra de Franz Kafka se'ra 
cenificada, por Triángii,lo 
Producciónes de Madrid,1 o · 
Mércores 1 7 e Xoves 18 Fís 
22 h. no Teatro Galán. P 
conflito da integración ~o 
ser humano na socieda~e 

MULLERONA 
Primeiro traballo en soli
tário de Gena Baamon(le 
que tratará de enfadar ~o 
maior número posíbel ce 
asistentes coa intenci1n 
de que sexan . .. felices! 
Na Sala NASA do Mérco, 
res 17 a Venres 19 ás 22 
h. e o Sábado 20 ás B. 
Prezo 700 pta, non sen<llo 
o Mércores (dia do espe~
tador) que son 500, para 
estudantes 500 e tripfi, 
lantes 350. 

•CINEMA 

PEQUENO GRANDE 
CAZADOR 
De Stewart Raffil, é pro
xec tada, o Xoves 18, no 
Salón de Actos da Fundación 
Caixagalicia, ás 10, 12, 16 e 
20 h; dentro do ciclo adi
cado ao ensino. 

MENSAJE 
EN UNHA BOTELLA 
De Luis Mandoki con Ke
vin Cosmer, Robin Wright 
Penn, Paul Newman e 
John Savage; o Mércores 
17 na Aula de Cultura da 
Fundaci6ns Caixagalicia ás 
20,30 h; dentro do ciclo 
''Unha estrela e un galán". 

• CONFERÉNCIAS 

MOVIMENTO 
ANTIMIUT ARISTA 
Ou movimento antimilita
rista galego? é do que van 
falar Xurxo Álvarez, de 
Corneta obxeta de Lugo, 
Carlos López, da Ana
Anoc, e un representante 
do MOC de Galiza, o Xo
ves 11 ás 20 h. na aula 13 
da Faculdade de História. 

Salvaterra 
•MÚSICA 

A Suso V AAMONDE 
O Venres 12, no Pavill6n 
Municipal, a partir da 21 h; 
homenaxe a Suso Yaa
monde coa participación 
da Quenlla, Muxicas, ~ 
Manuela, As cantareiras 
do Berbés, Luar na Luhre, 
Sarabanda, A Roda, Coral 
Lace Dorium, Trehqtdura, 
Uxia, Berrogüetto, Na 
Lua, Emílio Cao, Ana 
Moura, Tino Baz, Folla, 
G.X. Virxe da Renda e 
Saraihas. Case nada! 

Verin 
• EXPOSICIÓNS 

ÜS DESASTRES 
DA GUERRA 
A coñecida série de Goya 
permanecerá, até o Domin
go 14, na Casa do Escudo 
onde pode ser ollada. 

Vigo 
• EXPOSICIÓNS 

MINGOS TEIXEIRA 
Á lut dun candil titula a 
mostra de pinturas que se 
encontrará, a partir do 
Venres 12 e até o Xoves 25, 
na Nova Sala de Exposici6ns 
de Caixavigo e Ourense. 

AS MULLERES 
NA FOTOGRAFIA 
Mostra organizada polo co
lectivo Alecrin dentro do 
programa "Por nós mesmas" 
e que acolle, na Sala dos Pei
raos até o 12 de Decembro, 
obras de autoras xa recoñeci
das xunto con outras noveis. 

MANUEL PAZ 
Mostra as suas esculturas, 
baixo o título de "Soños de 
pedra", na galería Alameda 
(Pza. de Compostela 7). 

GAINETOS, 
BUGARDAS E GREPOS 
Cestaria tradicional no 
Centro de Artesania Tradi
cional (Subida ao Castelo); 
Pablo José, pinturas na 
galeria Bomob (M. de Va
ladares 25); Pérez Jofre, 
pinturas na galeria Abe! 
Lepina (Pza. da Constitu
ción); Arturo Souto, na 
galeria Saga (López de 
Neira 13); Baley, pinturas 
no Clube Financeiro; Paulo 
Dantis, no ciber-café La 
red (R. Arxentina 24 ); Al-

Anúncios de balde 
• A Ana-Anoc celebrará 
o seu x anlversário cun
ha cea comemorativa, o 
Venres 26 ás 22 h. en 
Santiago. As persoas inte
resad as han anotarse a 
meio do telf. 981 524 752. 

• Clases de alemán, in
glés e dlrelto, en Cangas, 
impatidas por licenciada tri
língüe. Todos os níveis, am
pla experiéncia. Telf. 986 
307119 e 656 574103. 

• A Mesa pola Normali
zación Lingüística de Vi
go busca colectivos ou 
asociacións para com
partir local. Pedro Vala
des, telf. 986 412 834. 

• Oferécese masaxista, 
manicura, pedicura, etc. 
na zona da Coruña e 
arredores. Prezos econó
micos. Telf. 981 641 286. 

• Alúgase casa en Car
nota, grande, amoblada, 
con vistas ao mar e eco
nómica. Telf. 981 294 879. 

• Véndese Renault Clio 
1.90, cinco portas, extras, 
ano 95, impecábel. Informa, 
no telf. 696 916 678, Emílio. 

• A asemblea do BNG 
en Catalunha celebrará 
o seu tradicional ma
gosto no Merendeiro de 
La font de Las Planas, o 
vindeiro Sábado 13 de 
Novembro, coa asisténcia 
de Cherna Ferreiro Abe
lleira, deputado do BNG 
no Parlamento Galega e 
responsábel de Emigra
ción, ademais do grupo 
tole Ondina Xana. 

• Clases de ioga en 
Bauzas (Vigo) todos o 
Martes e Xoves de 7 a 8 
do serán impartidas por 
Ángel Guesalaga "Kailas", 
profesor de Sanatana 
Dharma. Máis información 
no Telf. 986 304 357. 

• Vendo xarope de plan
ta de aloe vera. Compatí
bel con calquer tratamento 

mudena Fdez. Fariña, 
pinturas na galeria VGO 
(López de Ne ira 3). 

PALA VRAS NA TERRA 
Con iste título, a Casa de 
Portugal, acolle unha expo
sición sobre escritores por
tugueses e as suas orixes até 
o 10 de Decembro. 

)OSÉ Mª RIELO 
Mostra as suas pinturas, do 
12 ao 25 deste mes, na Sala 
de Arte de Caixavigo e Ou, 
rense. 

BIENAL lNTERNAaoNAL 
DEGRAVAOO 
A quinta edición deste cer
tame encóntrase exposta 
na Casa das Artes ate o. 19 
deste mes. 

MODERNISMO 
CATALÁN 
Máis de 20 artistas desde 
Rusinyol, pasando por A. 
Gaudi, até Mas i Fondevi
lla, móstránnos a sua vi-

médico. Telf. 616 323 933. 

• Compro setos novas 
baixo facial. Tamén tar
xetas telefónicas. José 
Manuel telf. 91 376 07 23. 

• Véndese terreo en Ce
lei ro-Viveiro, céntrico , 
perto do porto e a carón 
da rúa. 1 000 m2 edifica
bles. Prezo a convir. Telf. 
985 735 669' 982 128 840 
e 987 607 059. 

• Oferécese xoven tera
péuta, en Vigo, para acom
pañar enfermos e persoas 
maiores en hospital ou do
micilio. Telf. 616 323 933 

• Señora oferécese para 
cuidar polas mañás ou 
noites a señora maior na 
zona de Vigo ou Santiago. 
Telf. 606 077 607. 

• Vendo impresora ma
tricial Epson LQ-200 por 
10 .000 pta a negociar. 
Manolo, telf. 616 354 911 

• Paso traballos a orde
na do r (gráficos, teses, 
etc.), rápido e económico 
para a zona de Vigo. Telf. 
986 202 853 

• O Domingo 19 de De
zembro celebra-se a 111 
marcha nacional pola 
liberdade das presas e 
presos independentis· 
tas. Venhem de ser rea
-g rupados, nove na ac
tualidade, no cárcere de 
Paradela (Teixeiro). A 
jeito de recibimento e 
com o objectivo de au
mentar a presom social 
para dar passos cara a 
sua liberdade , pom-se 
andar esta marcha. Ani
mamos-vos a colaborar 
na sua organizai;om, di
fundir a convocatória e 
participar nela. É hora 
de saca-los fora. Convo
can Comités Anti-Re
presssivos da Galiza e 
Juntas Galegas pola Am
nistia. Fretarán-se auto
carros desde as princi
pais comarcas.• 

s1on do modernismo a 
meio de óleos, deseños, 
acuarelas, estucos policro
mados e alfaias. Na Sala de 
Exposici6ns do Centro Cu[, 
tural Caixavigo até o 14 de 
Novembro. 

XACOBEO 
Exposición bibliográfica, 
iconográfica e documental, 
con exemplares dos séculos 
XVI a xvm ou máis recentes 
do XIX. Aberta até o 1 7 de 
Decembro, na Biblioteca 
Penz.ol. 

•CINEMA 

LE CINEMA CUL TE 
FRAN<;AIS 
Ciclo da Alianza Francesa 
que se desenrolará, do 17 de 
Novembro ao 1 de Decem
bro, no Audit6rio Caixavigo 
e no que poderemos ver, o 
Mércores 1 7 a fita A bout 
de souffl.e, de Jean-Luc Go
dard (1959); e o Xoves 18 
Jeus interdit, de Rene Cle-

· ment (1951). Entrada a 300 
pta. Sócios de balde. . 

AUSTRÁLIA, 
TERRA DE ENSOÑO 
Monográfico audio-visuai, 
costumes, xentes, cultura ... 
a través da mirada de Helió
filas, o Venres 12 ás 20,30 
h. na Sala Ritual (Romil 13). 

• CONFERÉNCIAS 

FEMINISMO E 
ANTIMILITARISMO 
Tema sobre o que han fa. 
lar, na librarla A caixa de 
Pandora o Xoves 11 ás 
20 ,30 h; Montse Come, 
sanha, da área da muller de 
ANA,ANOC, e Aurora Ta, 
sende Pomb~>, das MNG. 

MANOLO PIPAS 
Dá un recital poético baixo 
o título de "Instantáneas, 
haikus e elexias, na Cova 
dos Ratos (Romil 3) o Ven
res 12 ás 21 h. 

•MÚSICA 

As MENADES 
Dan un concerto, c;lentro do 
ciclo "Mulleres inteérpre
tes, mulleres criadoras" de 
Alecrín, o Venres 12 no Au
ditório Caixavigo ás 20,30 h. 

FOLCLORE 
INTERNACIONAL 
O Sábado 13 a partir das 
18 h. a Federación de 
AA. VV. "Eduardo Chao 
celebra, no Audit6rio Cai, 
xavigo, o m Festival Folcló
rico Internacional. 

ÜRQUESTRA CLÁSICA 
DECANNES 
Martes 16, no Centro Cul
tural García Barbón ás 
20,30 h, dirixida por Phi
lippe Bender e coa soprano 
J une Anderson. 

GAITEIROS DA XlSTRA 
Concertos diadácticos de 
música popular para cativos, 
dirixido especialmente á co
léxios, no Auditório Caixavi, 
go do Luns 15 ao Mércores 
17 ás 10 e-12 da mañá 

CuNCAS CANTORAS 
Son unhas cazolas douradas 
que emiten rudo tipo de ar
mónicos. Pois ben, o Ven
res 19 ás 20,30 h. na Sala 
Ritual (Romil 13), Enrique 
Carriedo dá un concerto 
con iste instrumental. 

•TEATRO 

CONT ACONTOS 
A Fouce, o Café da Fala e a 
Casa de Arriba organizarón 
o 1 Ciclo de Contacontos a 
longo de todo o mes. Os 
Martes as actuacións son 
na Casa de Arriba, os Mér
cores no Café da Fala, e o 
Xoves na Fouce con entra
da libre e gratuita e a partir 
das 22,30 h. Asi o Xoves 11 
Alekos e Diego Parra, de 
Colómbia, estárán na Fou
ce; o Martes 16 José Cam
panari, da Arxentina, na 
Casa de Arriba; e o Mérco
res 17 fara.o no Café da Fala 
e o Xoves 18 na Fouce. 

XIII Cineuropa en Compost.ela 

MALABARES 
Todos os Xoves, de 19 a 
20,30 h. na Sala Ritual 
(Romil 13). 

Vilagarcia. 
•TEATRO 

LIGAZÓN 
E La rosa de papel son re, 
presentadas polo grupo Ar
mar Teatro o Venres 12 na 
Casa da Cultura. 

Br-aga 
• EXPOSICIÓNS 

CRISTIANO PINT ALDI 
Iste artista romano repre, 
senta a realidade captada 
através da televisión e o ví-. 
deo, resultado da observa
ción da dixitalización da 
imaxe electrónica e do pi
xel. Na galeria Mário Se
queira, do 13 de Novembro
ao 13 de Xaneiro, de 10 a 
13 e de 15 a 19 h. 

Lisboa 
• EXPOSICIÓNS 

MAxERNST 
Sesenta e duas esculturas, 
pertencentes ao Catyricorn 
Trast de New York e a dis
tintas coleccións particula
res, datadas entre 1930 e 
1974, cando Emst operaba 
nun relativo distanciamen
to do surrealismo, e que até 
mui tarde se mantiveron 
descoñecidas para a crítica 
e o grande público. No 
Museu Arpad-Stenes-Vieira 
da Silva (Pra\:a das Amorei
ras), até o 16 de Xaneiro. 

•MÚSICA 

BIG BAND 
Baixo a dirección de Mi
chael Gibbs, con Nguyen
L~ na guitarra; María La, 
ginha. no piano; Martin 
France na bateria; Julian 
Arguelles, Perico Sanbeat, 
Pedro Moreira e Jorge Reis 
nos saxos; Bernardo Mo
reira no contrabaixo; 
Henri Lawther, Tomás Pi
mentel, Joao Moreira e 
Miguel Gon\:alves nas 
trompetas; Claus Nymark, 
Rui Con\:alves e Carlos 
Gon\:alves nos trombóns e 
José Salgueiro na perscu
sión. No Grande Auditório 
do Culturgest o Sábado 13 
ás 21,30 h. 

Madrid 
• EXPOSICIÓNS 

CADARSO & RUIBAL 
A Casa de Galita acolle, 
durante iste mes, as mos
tras de pintura da ponteve, 
dresa Carme Ca arso (das 
primeiras promocións de 
Belas Artes de Ponteve
dra), titulada "A mirada si, 
landeira"; e a de Mercedes 
Ruibal que engloba obras 
de casi 40 anos de traballo 
e da que Albino Mallo des, 
taca a tenrura e a irania. t 

Programación da semana: A 
Toute vitesse, de Gael Morel 
o Xoves 11 ás 16 h.; Se t1ende, 
de Laetitia Masson o Xoves 11 
ás 18,15, o Sábado 13 ás 00,45 
e o Domingo 14 ás 16 h; Le 
wmt nous emportera, de Ab
bas KiarostamC o Xoves 11 ás 
20,30, o Venres 12 ás 00,45 e 
o Sábado 13 ás 16 h; Marta y 
alrededores, de Nacho Pérez e 
Jesús Ruiz o Xoves 11 ás 
22,45, o Sábado 13 ás 18,15 e 

o Luns 15 ás 20,30 h; Rosetta, 
de Jean-Pierre e Luc Darden
ne o Xoves 11 ás 00,45 e Ven
res 12 ás 22.45 h; A etemida· 
de e un dia, de Théo An
geloupoulos o Venres 12 ás 16 
e o Domingo 14 ás 00,45 h; 
Un banco en el parque, de 
Agusti Vila o Venres 12 ás 
18,15, o Sábado 13 ás 20,30 e 
o Martes 16 ás 16h; Freway, 
de Matthew Bright o Venres 
12 ás 20,30 e Domingo 14 ás 

18,15; New rose hotel, de 
Abel Ferrara o Sábado 13 ás 
22,45, Domingo 14 ás 20,30, 
Luns 15 ás 22,45 e Martes 16 
ás 1,00; A map of tue world, 
de Scott Elliot o Domingo 14 
ás 22,45, o Martes 16 ás 18,15 
e o Mércores 17 ·ás 16 h; Un
derground, de Emir Kusturica 
o Luns li ás 16 h; Don, de 
Abolfazl Jalili o Luns 15 ás 
18, 15 h; Night of the lit1ing 
dead, de George A. Romero ó 

Luns 15 ás 00,45 h; The gene· 
ral, de John Boorman o Mar, 
tes 16 ás 20,30 h; La. kggenda 
del pianista sull'oceano, de 
Giuseppe T ornatore o Martes 
16 ás 22,45 e Mércores 17 ás 
20,30; Sitcom, de Francois 
Ozon o Mércores 17 ás 18,15 
h; Acid house, the, de Paul 
Macguigan o Mércores 17 ás 
22.45 h; e Pi, de Darren Aro
nofky o Mércores 17 ás 00.45 
h. Verpáx. 33.+ 
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O chantadino Francisco González colócase como un dos grandes da banca española 

De Paquiña, ·o Arxentino, a FG .· 
-0- A. EIRÉ 

Dentro de dous 
anos, o chantadi
no Francisco Gon
zález será o presi
de·nte dun dos 
maiores bancos 
de Europa, o no
vo BBVA, nacido 
da fusión do Bil
bao-Vizcaya e Ar
gentária. Este tillo 
de labrego emi
grante empoléira-

. se nun posto que 
sempre estivo re
servado para as 
grandes família.s. 

Francisco Gonzá
lez, FG; é o mesmo 
que "Paquiño, o Ar
xentino", pero con 
menos pelo: "presu
mido, desconfiado, 
un pouco cagane
tas, moi mirado" cos 
cartas, individualis
ta, ambicioso, tra
ballador, listo para 
procurar novos 
campos ... " Asi o re
tratan a maioria dos 
seus compañeiros 
de Chantada. 

Francisco González 
nasceu hai 55 anos 
na parróquia do 
Convento (San Sal
vador de Asma), se
parada da vila de 
Chantada polo rio 
do mesmo nome. 
Sendo picariño, os 
seus país emigraron 
.á Arxentina, voltan
do cando.. Francisco 
era un mozote, con
vertí ndose en "Pa- . 
quiño, o Arxentino" 
para os seus com
pañeiros. 

Desde a s'ua chega
da non apeou o es
pañol con acento porteño. Gos
taba de xogar ao futbol entrando 
na eq!Jipa da vila. Paquiño, o Ar-

..: xentino · debecia "gambetear'' no 
médio do campo. Regateaba, 
regateaba unha e outra vez. Era 
o que se chama un chupón. Pe
ro todo cambiaba cando fronte 
sua tiña a ·un contrário que non 
se andaba con retusias. Daque
las, Paquiño, o Arxentino, mar
chaba correr' a banda, mesmo 
pola banda de fora, porque, afir
maba, que os defensas "eran 
moi brutos e non se andan con 
macanadas. A min éme difícil 

~ -
xogar cos das aldeas, estou 
afeito a xogar nas canchas· das 
cidades". 

Unha vez, xogando en Escai
rón, Paquiño, o Arxentino, es
capaba cara a banda esquerda, 
desmarcándose e pedindo o 
balón. Ali entrou en sociedade 
con outro xogador, só que era 
rival. Paquiño;-o Arxentino, che
gou a n trato con el: "cando 
ma pasen déixasme gambetear 
un pouco no médio do campo, 
logo fago que perdo o balón e 
pásocho". Era o día da festa. 

Paquiño; o Árxentino, era espe
cialista en arranxar cahto trebe
llo tive!a algo que ver coa eleé- . 
trónica. Seica era un xénio, o 
que pas·a é que en Chantada 
había poucos deses aparatos e 
nada complicados: algunhas rá
dios e duas ou trés televisións 
nos cafés Pizarra, Capitol, Los 
Angeles ... , e na casa dos da 
Banca de Soto. . , 

O pai de Francisco González, o 
Mariano do Convento, home de 
esquerdas, estábase labrando 
unha boa posición desde a sua 
volta da Arxentina. Dedicábase 
á compra-venda de proprieda
des, sobre todo dos emigran
tes. Mercaba na Arxentina as 
finc?s a herdeiros que nunca as 
viran nen viñeran á Galiza e, lo
go, voltaba a vendelas. Pero 
este negócio non está moi ben 
visto pola viciñanza. 

Paquiño, o Atxentino, que ainda 
non tiña estudos, marchou para 
Madrid empregándose en ITT, 
coa sua especialidade de elec
·trónica. Despois pasaría a Nix
dorf, traballando xa coa nacente 

informática. Parellamente púxo
se a estudar económicas. Rema
tadá ·a.-carreira, fíxose Corredor 
de Comércio e, despois, Axente 
de Cámbio de Bolsa, fundando 
unha sóciedade de valores que, 
loxicamente, batizou coas suas 
iniciais, "FG Inversiones Bursáti
les". Deixara de ser Paquiño,o 
Arxentino e convertírase en 
"FG", coma os brokers das pelí
culas americanas. 

Como responsábel da axéncia 
viviu o boom financieiro de final 
dos oitenta, o que lle permitíu 
facer · moitos cartos. Pero FG 
soubo facer "sociedade", e, ain
da que controlaba o 75% da 
empresa foi quen de darlle par
ticipación nas ganáncias a ou- · 
tras persoas. A partires de 
1990 decidíu vender parte das 
suas accións a inversores insti
tucionais e, en Febreiro d·e 
1996 vendeu a sua partici
pación na empresa a Merrill 
Lynch, por un prezo de perta 
3.000 millóns de pesetas. 

Non estivo moito tempo parado. 
Tres meses despois era cha-

mado polo Gover
no de Aznar, recén 
constituído, para 
presidir Argentaria, 
cun mandamento 
ben definido: aca
bar a privatización 
que xa comezara a 
por en marcha 
Francisco Luzón. 
Aplicouse tanto á 
tarefa que mudou 
internamente a so
ciedade, prescin
dindo dos princi
pais colaboradores 
da anterior etapa e 
rachando acordos 
suscritos pola ante
rior dirección. FG 
rion andou con ma
tráco las en Argen
tária. lnstalou o or
deno e mando pre
ocupándose de 
controlar todo e-mi
rando por cada pe
seta, sen ollar máis 
que no benefício, 
con "mentalidade 
de tendeiro" , se
gundo un ex alto 
cárrego do banco. 

A mentalidade de 
Francisco Gonzá
lez encaixa perfei
ta mente coas de 
Aznar e Rodrigo 
Rato tanto no per
soal como na vi
sión política: "o que 
importan son os re
sultados e os resul
tados mídanse en 
benefícios". A sua 
amistade con Ma
nuel Pizarra, ase
sor persoal de Az
nar , actual prasi-

o dente das Caixas 
~ de Aforras , foi o 
~ que o levou ao cá
~ rrego. Agora, coa 
~ absorción de Ar-

gentaría polo Bil
bao-Vizcaya, con

verteuse nun dos homes máis 
importantes da banca españo
la. Dentro de dous anos, cando 
se retire Emilio lbarra, será o 
presidente. Causas das privati
zacións. 

FG non voltou "gambetear" a 
Chantada, ainda que a visita 
asiduamente, polo estado de 
saúde dos seus pais, sobre to
do da sua nai. Cando aparece, 
coma sempre, mantense distan
te. Os viciños non gostan que · 
nunca viñera acompañado da 
sua muller (da Costa da Morte)-. 
nen de nengun dos seus fillos. 
FG non exerce de chantadino, 
nen tivo nunca nada que ver 
cos galegos de Madrid, algo ra
ro nos nados nestas terras que 
sempre son acusados de estar 
moi apegados a ela e de formar 
un clan .alá onde van. Pero ao 
Paquiño, o Arxentino sempre 
lle quedou pequena Chantada. 
Agora gosta máis de xogar ao 
golf e de esquiar que andar polo 
Sangoñedo. Paquiño, o Arxenti
no non é o Paquiño do Con
vento. Ese é outro, moito máis 
querido en Chantada.• 

Xurado 
popular 

MANuEL CIDRÁS 

Aopinión pública está 
xustamente conmocio
nada pola detención 

dunha persoa como suposta au
tora da marte dun matrimonio 
que o acollía na súa casa logo 
de aquel sair do cárcere tras ser 
absolto por un xurado popular 
doutra marte da que fora acusa
do. Sexa cal sexa o culpable , 
que non o irnos sinalar aquí por 
mera ignorancia, o asunto é 
abondo truculento e dramático 
como para mover á indigna
ción e mesmo á morbosidade. 
A xustiza está tan en cuestión 
que a crónica xudicial gaña e -
pacios día a día nos medios de 
comunicación, as máis das ve
ces cun t ratament que di ta 
moito de ser rigoroso. 

O que chama a atención nesr 
caso é a implicad n do xurado 
popular na absolución do su
po to homicida no primeir d 
crirnes que se lle imputaron. 
Nóte e que digo up to e n n 
presunto, como adoita dicir e, 
porque a presunción é precisa
mente de inocencia. A xente 
común cuest iónase, natural
mente, a corrección do primei
ro fallo e mesmo a idoneidade 
do xurado popular para _?XUfzar 
crimes tan horrendos. E unha 
actitude natural e lícita. 

Xa non se entende tan ben 
que dende a máxima responsa
bilidade da Fiscalía en Galicia 
se salte ao paredón para tirar a 
matar, en termos dialécticos, 
se enrende, contra a instiru
ción do xurado, excitando uns 
sentimentos confusos produci
dos pola conmoción dun suce
so tan macabro. Moito e fala 
dos xuíces estrela, pero a ten
tación de sair nos papei nin é 
privativa dos xufces nin está 
tan comida como debera pola 
virtude da prudencia. 

Se o xurado popular se equivo
ca, que se pode equivocar sen 
dúbida, tamén se equiv can 
seguramente os xuí es profe-
ionais. E se eguirán quivo

cando ainda que lle suban a 
retribución un vtntecinco por 
cento. Faltar aqu( ao deber da 
prudencia, como se a pinión 
dun fiscal xefe se poidese tirar 
aos medios o me mo que un 
exabrupro nunha e nversa~ 
ción tabernaria, é causa que 
desprende un certo che iro cor
porativo que b sería evitar.+ 

V oLVER Ao REGO 

A proveitando que Gómez 
de Liaño está en retira
da definitiva, un miste

rioso acontecimento (aparecen 
restos do sumário Lasa Zabala 
nun armariño do seu antigo des
pacho) pode servir de agarradei
ra para que os Argote, Galindo 
e compaña saian de rosiñas do 
delito do que son acusados. Pre
tenden que ese acontecimento 
extraño deixe sen valor todo o 
investigado. Se o conseguen o 
Estado de Direito estará para o 
derribo.+ 


