
Os orzamentos da Xunta 
mascaran a débeda 

------5------
Alianza entre a Asembleia da Mocidade 
Independentista, a FPG e Primeira Linha 

------5~------

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Alfonso Magariños: 
"Calquer análise 

da realidade galega 
tropeza 

coa emigración" . 
---9---

O BNG pechará o expediente de Marin 
dentro de 15 dias 

------7------
0 que non se dixo do encontro de futbol 

España-Brasil 
-----~16-------

_ Pepe Carreiro 
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Axilizar a xestión 
urbanística 

O chan urbanizábel non pode ser unicamente un ben de interese 
privado. O regulamento da Lei do Solo que a Consellaria de Polí
tica T erritorial está a redactar pode ser un paso adiante cara o aba
ratamento do prezo das vivendas e harmonizar o urbanismo das ci
dades no que, a maioria das veces, manda a especulación. Pero a 
reforma ten que ser nídia nas suas formulacións, encamiñada ao 
ben público e non un resorte para pór en mans dos promotores un
ha lexislación que lles permita un enriquecí.mento máis rápido, va
léndose das expropriacións e do xusti-prezo que contempla xa a 
Lei do Solo. O balbordo que montou a consellaria, coa axuda inte
resada dalguns meios de comunicación, semella ir máis a alporizar 
os cidadáns, para logo redactar un regulamento que estire a lei po
lo seu lado des-regulamentador e liberalizador (pois nunca poderá 
ir contra a própria lei), que a dar pasos cara axilizar, harmonizar e 
pór o urbanismo ao servizo dos cidadáns e non dos promotores. 
Por algo a oposición parlamentar se opuxo a esta lei. • 

Pontevedra nomeará fillo adoptivo 
a Bóveda o 11 de Decembro 

(Páx.4) 

O PP paralisa o plano de resíduos 
do Morrazo 

(Páx.10) 

Antoloxias de poesia galega 
en ruso, francés e catalán 

(Páx.21) 

Gloria Sánchez 
TEATRO FEROZ 

Todo é teatro. 
Teatro cuóoso para nenas 
espelidos. Con ilustracións 
de Xan López Domínguez. 
Na nova colección Árbore. 
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A arquitectura galega é recoñecida internacionalmente 
mentres as construcións esborrallan 

Arquitectura contra 
especulación 
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A Estación de Autobuses de Córdoba, da que vemos unha imaxe, valéulle o Prémio HacÍO!JGI Je Arquitectura ao galego César Portela. 

O 99 ºlo dos edifícios non son arquitectura mália o recoñecimentó'tnternacional 
dos profisionais 

A diferéncia entre construción e cultura 
-0- PAULA BERGANTIÑOS - CARME VIDAL 

Duas propostas do Coléxio de Arquitectos de Galiza foron as gañadoras do Prémio Nacional de Ar
quitectura do presente ano. César Portela e Manuel de las Casas facíanse co galardón polos proxec
tos da Estación de Autobuses de Córdoba e o edifício de Ciéncias da Saude construido en Oza. Con 
anterioridade o prémio recaira no arquitecto da Coruña Manuel Gallego Jarreto. Fóra do estrelato 
dos nemes espectaculares, na Galiza estase a desenvolver unha arquitectura de nível que comeza a 
ser reclamada máis alá das nasas fronteiras. Con distintas tendéncias e visións da sua profisión, os 
arquitectos galegas afirman non buscar protagonismos pero demandan que se recoñeza o seu traba
llo e a necesidade da sua intervención nas edificacións tanto privadas coma públicas e na criación 
de espazos urbanísticos. Falan asi das diferéncias entre construcción e cultura, escisión que tan clara 
queda ,na evacuación dos viciños de vários edifícios de Vigo ante o perigo de derrube das suas casas. 

criación da Escola de Arquitec
tura e a independéncia do Co
léxio profisional a comezos dos 
anos setenta son dous referen
tes unanimemente considera
dos no novo despunte da ar
quitectura galega. O decano do 
Coléxio, Rey Pichel aponta que 
contribuiron a "criar conciéncia 
de que estabamos ao servizo 
da sociedade, a camiñar cara á 
sensibilidade colectiva de que 
o traballo ten releváncia so
cial". O recén galardoado Cé
sar Portela -que ven de recibir 
tamén o prémio antónio Palá
cios de arquitectura en granito
afirma que o nível galego "non 
ten nada que envexar ao que 
se está facendo no resto do 

Estado" mentras Pedro de Lla
no considera que a etapa de 
bonanza actual débese, en bóa 
parte, "a un grupo anterior im
portante que mantivo a chama 
nun ambiente hostil que deu 
nun cámbio trascendental no 
que influiu especialmente a Es
cola de Arquitectura. Podemos 
falar agora da incorporación 
dun interesante e nutrido grupo 
de profisionais moitos deles 
formados xa no país". 

Arquitectura 
contra especulación 

Os desaloxos de catrocentos 
viciños do bairro de Torrecedei
ra de Vigo polo perigo de derru-

be das suas casas criadas á 
calor da máis brutal especula
ción urbanística dá tamén· para 
reflexionar sobre a diferéncia 
entre a construcción e a arqui
t e,ct u r a. "Teñen que pasar 
anos, pero a sociedade débese 
concienciar de que canto mellor 
é a arquitectura, mellaré a cali
dade de vida" comenta Rey Pi
chel mentras asegura que os 
novos marcos políticos e legais 
impeden que, como antes 
acontecía, se implanten en 
obras públicas do noso territó
rio proxectos elaborados para 
outros climas e circunstáncias. 
O caso dos coléxios nos que 
chovia a pouco de seren cons
truidos está na boca de todos. 

O arquitecto Xan Casabella , 
membro do equipo de redacción 
da revista Obradoiro, considera 
que determinados departamen
tos da Xunta -nótase, ao seu 
ver, nos centros de saude e nos 
comarcais- teñen sensibilidade 
á hora de se enfrontar con no
vas construccións pero entende 
que non é esta unha condición 
xeralizada. Critica, por exemplo, 
a criación "dun organismo cha
mado SPI que se encarga das 
direccións de obra co que non 
se garante a continuidade no 
traballo de quen elaborou o pro
xecto". Reclama asi que o arqui
tecto supervise a execución dos 
seus próprios proxectos. "A ar-

Pasa á páxina seguinte 



18 DE NOVEMBRO DE 1999 

Ven da páxina anterior 

quitectura ten que estar perto 
da cidadania porque é o soporte 
de vida e conforma a identidade 
dos pavos. É surprendente que 
non teña preséncia na prensa 
ou no ensino" comenta Plácido 
Lizancos, grande divulgador en 
toda a sua traxectória. 

1
NaGaliza 
ternos bons 
arquitectos, pero 
abonda con sacar 
a cabeza pala 
fiestra para 

. darnos canta de 
que o panorama 
segue a ser 
desolador" 
Plácido Lizancos 

No mesmo sentido reivindica 
Pedro de Llano que "as institu
cións asuman a arquitectura 
como cultura , circu nstáncia 
que ainda está lonxe da reali
dade". Entende asi que a pro
moción profisional dos arqui
tectos -os prémios colaboran, 
di- pode conducir a que a xen
te "asuma que construir signifi
ca criar escenários de vida . 
Oxalá fóra arquitectura un 1 % 
do que se fai na Galiza. Os 
costes non son máis elevados, 
trátase de construir de maneira 
culta ou non , e non só nas 
grandes obras senón tamén en 
pequenos traballos. As viven
das unifamiliares serviron de 
tubos de ensaio e nelas se ato
paron as anovadoras tendén
cias arquitectónicas". 

Crítica que tamén agrama en 
boca de Plácido Lizancos: "na 
Galiza ternos bos arquitectos 
pero só con sacar a cabeza pa
la fiestra continuamos a ver un 
panorama desolador. De cada 
vivenda unifamiliar que se pode 
mentar existen unhas catrocen
tas que seria mellar que nunca 
se tiveran construido". 

Galega ou de galegos? 

Falar dun momento de puxan
za na nosa arquitectura non 
parece implicar o recoñece
mento dunhas liñas diferen
ciais na obra que están a de
senvolver os criadores. Para 
Rey Pichel "non hai unha lin
guaxe específica, pero si se 
pode apreciar certa preocupa
ción pala integración no espa
zo físico incorporando tamén a 
linguaxe da modernidade e á 
adaptación ás tendéncias ac
tu ai s". No entanto, é a liña 
marcada por César Portela ou 
Gallego a que máis re~eváncia 
pública está a tomar e que Ca
sabella define como "inspirada 
na cultura tradicional, unha 
condición que leva, por exem
plo, a que das obras de Portela 
no Xapón se diga que son as 
que mellar interpretan a cultura 
xaponesa". 

O próprio Portela considera 

ESTA SEMANA 3 
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Manuel Gallego Jorreto xa recibira con anterioridade o galardón estatal. Na fotografla, o .edifício reabilitado por el para acoller a Casa da Cultural de Chantada. 

Cé5ar Portela. 

que as claves do seu éxitos es
tá na "despreocupación palas 
modas e responder a necesi
dades profundas. Levo moitos 
anos na mesma liña social, po
lítica e profisional. Cómpre ter 
en canta a utilidade para a que 
se cria o proxecto, o meio no 
que se ubica e as caracterís
ticas climáticas e culturais da 
zona". A "boa sintonia co terri
tório, coa cultura própria e a 
história da arquitectura son 
elementos fundamentais para 
entender que estamos a talar 

Pedro de Uano. 

dun producto cultural e non un
ha mera implantación tecnoló
xica" explica Carlos Almuiña. 

Para Pedro de Llano, pola con
tra, "asum1use nun tempo a 
necesidade de integración nun 
médio concreto pero somos xa 
parte dunha comunidade máis 
ampla. A defensa das tipolo
xias pasou, abrimos os ollas ao 
noso meio pero tamén ao que 
hai fóra". 

Contra o espectáculo 

Os galegas non partillan desa 
espectacularización da arqui
tectura á que estamos asistin
do. Gallego Jarreto, Nogueral 
ou Portela teñen unha obra re
coñecida e unha sinatura de 
prestíxio. Lamenta Xan Casa
bella que, pola contra, "o pro
xecto da Cidade da Cultura se 
lle outorgue a un americano 
cando as propostas de Galle
go ou Portela eran ben intere
santes. Cáese máis unha vez 
na arquitectua visual, sen re
parar no fu ncionamento". 
Coincide Pedro de Llano en 
que a "arquitectura institucio
nal na Galiza non está a cum
prir a sua función. Faise es
pectáculo e por iso requírese 
a quen máis espectáculo pro
porcione". Sabe Casabella 
que a arquitectura está na mo
da, que os nomes dos autores 
pasaron a primeiro plano e, 
por veces até serven de iden
tificación dos seus edifícios 
pero el fuxe do protagonismo 
de autor e dese camiño que 
pon tan á beira ao arquitecto 
da estrela. 

"O que hai que ter claro é que 
un proxecto ten que cumprir 
unhas necesidades e non pen
salo para a galeria. Agora é un
ha moda facer obras especta
culares co fin de surprender e a 
arquitectura é un construir en 
función, pero non de si mesma. 
Nen o arquitecto nen a obra 
son os protagonistas" sinala 
César Portela. • 

Casas 
coma cogumelos 

Agraman coma cogumelos. Sen arde é sen control. Aparecen 
dun dia para outro, a rente do chan ou con várias alturas. A 
especulación urbanística apura calquer anaco de terreo para 
sementar unhas vigas que darán nunha casa ou nun edificio. 
Os arquitectos non están para esas. Distinguen cultura de 
construción e no meio estabelecen o difícil critério de calidade 
de vida. En princípio pode parecer unha teima profisional pero 
en casos extremos, como o que ven de acontecer no bairro 
vigués de Torrecedeira, os seus argumentos maniféstanse con 
todo o seu peso. Calquer dos catrocentos viciños evacuados 
das suas vivendas polo medo ao derrubo entenden hoxe o que 
reclaman os arquitectos. Unha construción consciente, acaida á 
sua función e ás condicións espaciais e acorde tamén co 
espazo que configura, Criar espazos para a vida. Arte e técnica 
conxúganse nesta profisión á que compre darlle maior 
releváncia. Son os "arquitectos" que responden ao seu nome, 
os outros, os que viven de prestar servizo aos construtores, 
sinaturas incluidas, non deixan de ser parte interesada nos 
mecanismos especulativos. O edificio de Barbó na illa de 
T aralia pode ser un acaitjo exemplo de coma un bon profisional 
se pode poñer ao servizo dos intereses que atentan a cotio 
contra o noso património. Non reclaman os arquitectos que os 
seus nomes soen como o de Miguel Anxo -por non citar a esas 
novas estrelas que dan nome a edificios e que encandilan ao 
papanatismo de moitos xestores públicos- esixen ser tidos en 
canta nun ámbito no que as máis das veces se priorizou a forza 
dos construtores. E son bons. Os arquitectos galegas están a 
demostrar que neste momento podémonos gabar dos nasos 
proxectos sen ter que mirar con abraio aos mediáticos nomes 
que, aos poucos, aterran para porlle a sua sinatura a unha obra 
convertida en espectáculo. Os éxitos de César Portela ou 
Gallego Jarreto son proba do dinamismo que se está a dar 
entre os nosos arquitectos, tamén nas novas tornadas saídas 
da Universidade da Coruña. Portela explicaba que o seu éxito 

' en Andalu_cia -foi reclamado para vários proxectos despois de 
construir a estación de autobuses de Córdoba- se debia a ser 
quen de se achegar a culturas distantes, perderse nas ruas, 
escoitar os seus cantos, coñecer a toureiros ... Engadia o 
arquitecto pontevedrés que o seu nacionalismo o conducia a 
ser sensíbel tamén diante de culturas distintas. Portela vence 
na sua estación andaluza e moitos cordobeses van ali a sestear 
ás tardes para fuxir dos calores da cidade. Calidade de vida e 
cultura. As claves que defenden os nasos arquitectos.• 

ANOSA TERRA 
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O 11 de Decembro declararase tillo adoptivo a Bóveda 

Os mártires do 12 de Novembro de 1936 Xuízo 

homenaxeados. en Pontevedra 
O Concello de Pontevedra 
homenaxeou, o pasado Ven
res 12, aos dez pontevedre
ses fusi lados naquela fatídi
ca data de 1936 logo de ser 
condenados a morte por un 
consello de guerra sumarísimo. 

O pequeno tamaño do Salón de 
Plenos municipal obrigou a cele
brar o acto no Teatro Principal, 
engalanado para a ocasión e 
cheo o seu pátio de butacas por 
representantes de diversas insti
tucións, entre elas a Guarda Civil. 
A maioria do público pertencia ás 
familias dos homenaxeados asi 
como a outras que tamén sofre
ron a represión conseguinte ao 
alzamento militar de 1936. 

contra 
Diz Guedes 

Despois de duas manifesJ 
tacións denunciando a 
represión das liberdades 
púb licas que ven realiJ 
zando sistemáticamente 
o Delegado do Governo 
Español, Xoán Manuel 
Diz Guedes, comeza na 
Coruña un xuízo contra 
o Sindicato Labrego Ga
lega pola sua implicación 
nas tractoradas de XaneiJ 
ro de 1998. Desde o mesJ 
mo governo autonómico 
sinalóuselle a Guedes a 
comenéncia política de 
retirar a denúncia. NeJ 
gouse. O Concello, presidido polo na

cionalista Miguel Femández Lores, 
quixo dar toda a solenidade posí
bel a un acto, que tivo a sua orixe 
nunha moción presentada polo · 
grupo municipal do PSOE e que 
foi aprobada por unanimidade de 
toda a corporación. Foi precisa
mente o voceiro socialista, Rober
to Taboada Rivadulla, quen abríu 
a comemoración cunhas palabras 
palas que lembrou que "Ponteve
dra foi sacudida polo apetito san
guiñento, por un furacán de barbá
rie" e era pois, continuou, hora de 
exercer a xustiza é recuperar os 
nomes e traxectórias daqueles 
que defenderon a legalidade repu
blicana. O concelleiro socialista re
cordqu que tiveron que pasar 20 
anos da restauración das liberta
des cívicas para poder celebrar un 
acto reabilitador e de xustiza. 

O Alcalde de Pontevedra, Miguel Femánde:z: Lores, charlando con Dím; Pardo durante o acto celebrado no teatro Principal. M. RIOPA 

Agora o tribunal terá 
que dilucidar se a actua
ción dos gandeiros foi leJ 
gal ou non, se os tractoJ 
res coartaron a liberdade 
dos usuários das vías pú
b l icas. A tractorada 
desen volveuse pacifica
mente e a policía e 
Guarda Civil só tiveron 
que regular o tránsito. 

Luís Lamela, historiador dos des
graciados feitos do 12 de Novem
bro, desgranou entre o seu discur
so dúceas de nomes de fusilados 
e paseados sumándoos á contun
déncia dunhas palabras nas que 
denunciaba o diferente trato dos 
vencedores e os vencidos. Os 
que até esa data eran -esquecidos 
e vilipendiados fronte aos que 
manteñen os seus nomes nos 
muros das igrexas galegas. 
"Quera felicitar, por este acto,_ a to-

dos os que nel tiveron que ver, pe
ro en especial a aqueles que ideo
loxicamente están distantes dos 
que hoxe homenaxeamos" afir
mou Isaac Díaz Pardo, fillo dun fu
silado nos primeiros dias do alza
mento militar, en clara referéncia á 
preséncia no acto de concelleiros 
do Partido Popular encabezados 
por Xoán Luís Pedrosa. 

Díaz Pardo censurou, igualmen
te, a preséncia en ruase prazas 
de nomes dos represores e o 
"pouco cristiano" que lle pare
cian eses muros de igrexa coa 
parafernália falanxista. Reivindi
cou a memória dos fusilados se
guindo o mandado de Castelao; 
"O que pronunciara aqueta sen
téncia tan fermosa: non enterran 
cadavres, enterran semente". 

O Alcalde de Pontevedra, Miguel 
Anxo Fernández Lores, dou pe
che ao acto cun discurso institu
cional no que restaurou a memó
ria dos fusilados do 12 de Novem
bro de 1936: os médicos Amáncio 
Caamaño Cimadevila, Telmo Ber-

nárdez Santomé e Luís Poza 
Pastrana; os mestres Pulas No
vás Souto, Xermán Ádrio Mañá e 
Benigno Rey Pavón, o impresor e 
sindicalista Ramirp Pa2 Carvajal; 
o avogado José Adrio Barreiro, o 
capitán da -Guarda de Asalto da 
República, Juan Rico González, e 
o administrador-director d'A Nosa 
Terra e dirixente do Partido Gale
guista Víctor Casas Rey. 

Lores lembrou a tanto$ homes e 
mulleres que padeceron a mar
te, a tortura, o encarceramento 
ou o exílio vítimas do golpe mili
tar do exército español. Máis de 
douscentos asasinados no pri
meiro ano de alzamento por 
parte, primeiro, de consellos de 
guerra e logo vítimas do terror 
dunhas bandas que se ensaña
ron cos sindicalistas e agrários. 

O alcalde nacionalista represen
taba a unha corporación que hai 
63 anos vivíu no seu seo unha 
represión brutal que alcanzou a 
boa parte dos concelleiros, elei
tos nas fileiras dunha fronte de 

esquerdas que agrupaba a re
publicanos, socialistas, gale
guistas, comunistas e agrários. 

Coa celebración da homenaxe 
aos mártires do 12 de Novembro 
de 1936, o Concello de Ponteve
dra solventa unha débeda históri
ca que terá, o próximo Sábado 11 
de de Decembro, continuidade 
solene coa entrega da Medalla de 
Ouro de Pontevedra e a declara
ción de Fillo Adoptivo a título pós
tumo, a Alexandre Bóveda nun 
acto no que está previs,ta que 
asista a sua viuva Amália Alvarez. 

Con todo, ainda permanecen no 
rueiro pontevedrés nomes liga
dos á represión franquista ou de 
alcaldes non eleitos democratica
mente relacionados coa ditadura. 
Casos das ruas dedicadas a Ra
fael Areses, Salvador Moreno, 
Alcalde Hevia, Augusto Garcia 
Sánchez, Bernardino Fondevila 
ou, as baptizadas polo anterior 
governo de Xoán Luís Pedrosa 
adicadas a Filgueira Valverde e 

Ao rematar o xu ízo coa 
absolución dos implica
dos, non pode ser doutra 
maneira, Diz Guedes ato
parase coa abriga de di J 

mitir, máis cando só hai 
uns dias o próprio T ribuJ 
nal Superior de Xustiza o 
cita como inculpado acu
sándoo dos mesmos deli
tos contra os que os ma
nifestantes protestaron 
na rua. Na vez de ser un 
xuízo contra os gandeiros 
é contra Diz Guedes. + 

INFORMACION E 
-RESERVA DE BILLElES 
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O BNG propón que sexa a FEGAM P quen distribua os fu,ndos aos concellos 

Os orzamentos do 2000 mascaran 
o endebedamento da administración " 
-0-P.C. 

Como "simulación contábel" 
e "fraude legal e político en
cuberto", son definidos os 
orzamentos do ano 2000 polo 
BNG e como "opacos e pou
c o transparentes" polo 
PSdG-PSOE. Críticas que pa
ra nada coinciden coa apre
sentación que desde o gover
no galego se fai dos mesmos, 
ao consideralos como "bases 
dunha política económica di
rixida á consolidación efeiti
va dun tecido produtivo com
petitivo" . Cada un destes po
sicionamentos será defendi
do e explicado polos distin
tos portavoces parlamentares 
no debate á totalidade que se 
celebra este Xoves, 18 de No
vembro, no parlamento galego. 

Respeitar escrupulosamente os 
parámetros económicos defini
dos desde a U E e o Banco Cen
tra I Europeu e incrementar a 
converxéncia da economía gale
ga coa europea e estatal, son as 
grandes premisas das que parte 
o proxecto de orzamentos dese
ñado polo governo do PP. Para 
achegarse a estes obxectivos o 
executivo prevé unha necesária 
"redución do peso do sector pú
blico na economia galega'', un 
crecimento económico sostido 
de aproximadamente o 3%, o 
desenvolvimento do tecido pro
dutivo, o incremento da compe
titividade e un mantimento das 
políticas de gastos sociais. 

O optimismo que se evidéncia 
através das previsións económi
cas do executivo é, cando me
nos, contraditório coas previ 
sións realizadas desde os distin
tos grupos parlamentares. De 
feito, nas diversas análises que 
se apresentan sobre os orza
mentos, as conclusións ás que 
se chegan son ben distintas. 

Auséncia 
de vontade política 

Atendendo ao contexto económi
co no que se insire Galiza, unha 
UE en pleno proceso de unifica
ción monetária, o BNG estabele
ce que "a política orzamentária 
ven ser o primordial dos escasos 
instrumentos de actuación do 
poder político". Por iso, unha das 
principais éivas que se sinala do 
proxecto de presupostos, é que 
a Xunta "non fai uso das marxes 
de autonomia de que dispón" de 
cara a favorecer o desenvolvi
mento do tecido económico. 

Tampouco se modifica a estrutura 
de ingresos. Un imobilismo que 

, para os nacionalistas ven dado 
pala "falla de vontade política ou 
de capacidade de utilización dos 
resortes dispoñíbeis". E nen se
quer se fai uso da capacidade nor
mativa sobre o 30 % do IRPF, a 
un ano de que remate a vixéncia 
dese modelo de financiamento. 

Pala contra, esa capacidade nor
mativa redúcese, segundo as 

Xesus Vega, portavoz de Economía do BN_G durante unha intervención. A. PANARO 

comprobacións realizadas polo 
BNG, ao 15 %, co que se desa
proveitan as posibilidades que 
esta lle confire ao governo gale
ga e mesmo se incumpre o acor
de ao que chegou o parlamento 
o 24 de Novembro de 1998. 

Ademais , para o grupo parla
mentar nacionalista, o suposto 
resorte que permitiria equilibrar 
os diferentes territórios estatais 
en función do seu distinto grao 
de desenvolvimento económico, 
o FCI (Fundo de Compensación 
lnterterritorial), "non está a cum
prir, en absoluto, as funcións pa
ra as que supostamente fora 
criado". De feito, estes fundos 
europeus previstos para o 2000 
con destino á Galiza, medran 
nunha taxa inferior á dos pró
prios orzamentos xerais,. 

Incremento 
do endebedamento 

O endebedamento da SPI (Socie
dade Pública de lnvestimentos), 
previsto para o ano 2000 ascen
de a case que 17.000 millóns, un
ha cantidade á que hai que lle su
mar o endebedamento previsto 

1 por SoGAMA, que ascende a 
21.000 millóns. Pero este ende
bedamento non figura como tal 
nos orzamentos, polo que o BNG 
o califica de "enmascarado e de
turpador da transparéncia orza
mentar e o control parlamentar". 

Xesus Vega, portavoz de econo
mia, sinala ademais que, mália 
as críticas realizadas desde os 
distintos organismos de control 
do executivo mantense a prática 
''arbitrária e clientelar" de estabe-
1 ecer de forma discreCional os 
fundos destinados aos concellos. · 

1Salário social' e clientelismo 

O BNG propón, pola contra, que 

se estabeleza unha asignación 
global e que sexa a FEGAMP a 
que supervise e controle a equi
dade da sua distribución". Diste 
xeito evitaríase; segundo Vega, 
que se mantivera a "rede de 
canles de dependéncia cos di
versos círculos e tramas do po
der local e sectorial do PP". 

Tamén aposta pola criación 
dun salário social que garanta 
un médio de vida para os para
dos , sobretudo de longa dura
ción, que xa perderan o seu se
guro de desemprego; e un in
cremento das dotacións para 
pagas asistenciais. 

Ao tempo demándase que os 
60.000 millóns previstos para a 
SPI figuren como gastos das 
distintas consellarias, de forma 
que se coñezan e poidan de
bater esas cantidades que ·in
crementan o endebedamento, 
na vez de "camuflar a débeda 
en forma de investimentos en 
obras". 

Desde o PSdG-PSOE considé
ras e que os orzamentos do 
2000 dependen en raxceso das 
subvencións. Esta situación po
deria levar, segundo Emílio Pé
rez Touriño, "á utilización clien
telar dunha parte importante 
deses fundos". 

Dai que os socialistas conside
ren os orzamentos como "opa
cos e pouco transparentes" e 
que afirmen que multiplican o 
endebedamento por tres e redu
cen os gastos sociais, educali
vos e culturais. Como alternativa 
apostan por un incremento dos 
ingresos procedentes do gover
no central, a mellora de elemen
tos como a igualdade e a coe
sión social, o impulso do equilí
brio territorial e a criación dun 
fundo de cooperación local. • 

ANOSATERRA 

O PP, en contra 
de que o Estado asuma a supertaxa 
A votación no Congreso na mañán do 16 de Novembro 
amosou de novo que o PP deriva nos gadeiros as respon
_sabilidades económicas por superar a cota de produción 
!actea. O PSOE e IU si se amasaron favorábeis a qué o 
proxecto de orzamentos para o ano 2000 asuma o paga
mento da supertaxa correspondente á campaña 1998-99, 
como defendeu o deputado do BNG Guillarme Vázquez.+ 

O TSXG lembra á xunta eleitoral 
que non pode haber campaña en Monforte 

5 

En sete das vintesete mesas eleitorais de Monforte haberá 
repetición das votacións municipais o dia 28 de Novembro, · 
para o cal a xunta eleitoral central autorizou aos partidos 
políticos a facer campaña. Esta resolución contradi a sen
téncia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que limita 
a repetición ao acto de votar e cuxa sala do contenciosos 
lembrou o Luns 15 que os partidos deben evitar calquér 
xeito de propaganda. As ~ormacións políticas sinalaron 
que van acatar a resolución do tribunal, ainda que foran os 
populares os que solicitaran en Setembro poden enviar pa
peletas aos perto de catro mil votantes que participan nes
ta repetición, resultado dun contencioso interposto por 
CNG, BNG e PSOE. Só-nove votos de diferéncia fixeron 
que o PP conservase a maioria. • 

. Troitiño-pon a disposición da executiva 
·do PSOE o-seu cárrego 
Antonio Troitiño, portavoz do grupo municipal do PSOE en 
Ourense e secretario local desta organización, destituiu a 
Manuel Salgueiro Tizón da sua representación nos -0rganos 
colexiados do concello, ao mesmo tempo que puña o seu 
cárrego a disposición do partido. A medida contra o conce
lleiro foi aceitada tamén ·polo coordenador provincial socia
lista Gonzalo Iglesias Sueiro. Troitiño é acusado nas páxi
nas de La Región desde hai semanas de irregularidades na 
privatización do matadoiro cando os socialistas tiñan o go
verno en Ourense, e ven de autoinculparse ante o fiscal 
para que investigue os feitos. A destitución de Salgueiro 
proba as sospeitas de filtración desde o próprio partido.• 

Aproban en pleno 
a retirada da estatua de Franco en Ponteareas 
Como era previsíbel, o alcalde Xosé Castro opúxose á re
tirada do busto de Franco da praza maior -ate agora Plaza 
del Generalísimo- da vila de Ponteareas, pero os votos do 
BNG, PP e PSOE serviron para que houbese acordo 
plenário o Luns 15 de Novembro. Castro anunciou que es
tá disposto a recurrir a iniciativa, que se completou coa 
aprobación por parte da oposición do cambio de nomes 
da ruas franquistas, formulado polos nacionalistas.• 

Contra seis novas minicentrais da Xunta 
A declaración de utilidade pública por parte da Xunta das 
seis novas minicentrais provoca o rexeitamento da Coorde
nadora Galega para a Defensa dos Ríos. Esta plataforma, 
constituída recentemente e da que forman parte trinta aso
ciacións, reseña que este é o primeiro paso para exprop_iar 
os terreos nos ríos Santabaia, de Vimianzo, Castro, en For
carei, Parada .do Valdohome, de Fomelos de Montes, e Landas 
e Brandelos, en T ouro. Todos os proJ<ecios -tamén o aproveita
mento hidroeléctrico do encoro do Umia- foron rexeitados por 
afectados, ecoloxistas e en moitos casos, polos concellos.+ 

A AMI, FPG e Primeira linha avanzan na unidade 
Co ánimo de reforzar a unidade de acción posta en marcha 
desde o ·pasado Dia da Pátria, a Assembleia da Mocidade 
Independentista, a Frente Popular Galega e Primeira Linha 
veñen de constituir a Comisson Nacional Unitária da 
Esquerda Independentista, un organismo "permanente e es
tábel". Este organismo ten como función deseñar e coorde
nar a unidade de acción para "cubrir o espac;o político que 
desde a direcc;om do BNG se está abandoando a marchas 
forc;adas". Sinalan que nas vindeiras semanas levarán a ca
bo actos n~s ruas como novos pasos na política unitária. • 

Os CAF mobilímnse pola reforma do CAP 
A primeira semana de Decembro vanse celebrar nos sete 
campus mobilizacións convocadas polos CAF en contra da 
reforma do CAP, Curso de Adaptación Pedágóxica abriga
do para os licénciados que se queiran adicar a docéncia. 
De aplicarse a mudanza pasará a ter límite de prazas e un
ha duración superior a un ano, frente a os seis meses que 
ten na actualidade. Os estudantes non terán· direito a bolsa 
de estudo e o prezo de matrícula pasa de 28.000 pesetas a 
un mínimo de 70.000, puidendo costar até 130.000. + 
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OPtNIÓN 

O DEBATE ORTOGRÁFICO. A XEITO DE BALANCE 

"Oes, xa vin pol'A Nosa T erra que dikeches 
ou aconteciches tal ou cal". Nesta oportuni
dade, só dei comprendido certas alusións ó 
que seica eu dixera ata que puiden ler directa
mente a información que este periódico publi
ca acerca da mesa redonda celebrada o pasado 
catro de novembro na Facultade de Xeografía 
e Historia da Universidade de Santiago. A 
verdade é que eu non dixen literalmente o 
que se me atribúe no (sub)titular, pero mesmo 
cando no artigo correspondente se recollen 
afirmacións miñas máis ou menos literais pro
nunciadas á calor do debate, preséntanse dun 
xeito como mínimo confuso. E, visto o intere
se suscitado pola cuestión, mesmo me ariimo a 

. realizar un pequeno balance (provisorio) do 
debate sobre a normativa que se veu desen
volvendo nos últimos dous meses. Antes de 
nada, digo que se trata dun debate ortog!"áfico, 
aínda que non se me escapa, por suposto, o 
complexo trasfondo social, ideolóxico, cultu
ral, político, en definitiva, histórico (e tamén 
científico) que subxace a el. 

Para os que non somos esencialistas en cues
tión ortográfica, pero coidamos que o galego 
non debe renunciar ó seu carácter de idioma 
de cultura autónomo, a ortografía resulta un
ha vestimenta convencional da lingua, e isto 
debera permitirnos aceptar con toda _tranqui
lidade que o galego non é menos galego por
que adoptemos unha ou outra ortografía. Para 
nós, a escolla dunha ou outra é de conve
niencia, non está dictada por algunha razón 
trascendental. Por parte, a segunda afirma
ción, sobre a concentración do rneu interese 
no aspecto ortográfico, debe entenderse nes
toutro senso: aínda recoñecendo que a orto
grafía adoita estar investida dunha forte carga 
simbólica, eu négome en redondo a unha in
terpretación en clave político-ideolóxica ndif 
das qistintas opcións normativas. A discusión 
dáse fundamentalmente entre persoas preo- ' 

· cupadas polo porvir do galego ('a inmensa 
maioría máis ben nacionalistas, moitas moi 
nacionalistas), e, aínda que así non fose, ó 
que ternos que aspirar é unha ort9grafía poli
ticamente insignificante, coma a qué teñen 
todas esas linguas ditas 'normáis'. Xa sei que 
na situación actual, en que as diferencias -or
tográficas, mesmo nimias, funcionan como 

. marcadores de pertenza a distintas 'tribos', es
ta última reflexión pode parecerlles incom
prensible a algúhs, pero estou firmemento 
convencido dela. O que é en realidade aluci
nante é o empeño de certas persoas de im
plantar sistemas ortográficos plena e inequi
vocamente 'nacionalistas', 'independentistas', 
'irredentistas', 'populistas' ou '-istas' pareci
dos. O idioma galego é, ten que ser, de to
dos/as e para todos/as, e punto. 

Pero voltemos ó debate en curso. O primeiro 
que se constata é que na discusión se deron 
cita unha grande cantidade de participantes, 
pero o certo é que a maioría <lestes son. parti
darios da reforma da normativa ou, directa
mente reiIÍ.tegracionistas. Áchanse en falta 
máis voces adherentes á norma oficial, ou 
simplemente autonomistas. ¿Síntoma de can
sazo ante a discusión? ¿Simple comodidade? 
¿Reticencia a recoñecer o outro como interlo
cutor? En .todo caso, o resultado é empobre
cedor. Non estará de máis lembrar que existe 
unha responsabilidade, cívica e didáctica, na 
formación do público e no esclarecemento da 
opinión á que determinadas persoas non de
ben substraerse. Para máis, a xente pode che
gar a pensar que quen cala tan teimudamente 
os seus argumentos, é sinxelamente que non 
os ten. A segunda constatación é que os ter
mos da polémica foron moito menos acedos 
do adoitado no pasado, e que unha boa parte 
dos intervinientes procuraron centrarse na 
exposición concisa de argumentos racionais, 
abandonando os tons altisonantes e cargados 
de sentimentalismo doutros tempos e os cha
mamentos a toque de cometa a pechar rin-

HENRIQUE MüNTEAGUDO 

gleiras arredor dunha ou outra posición. Isto é 
moi positivo. A estas alturas, non son de reci
bo redundantes reafirmacións nas posicións 
propias, alardes retóricos, desafogos senti
mentais, nin esconxuros rituais de reforza
mento dos lazos de solidariedade entre/cos 
siareiros ( ou hooli.gans, que tamén os hai) de 
cada bancada. Con todo, houbo excepcións. 
Entre elas, hai que salientar a · saída de ton 
(para máis gratuíta) de quen pola súa condi
ción de repr~sentante parlamentaria está 
máis obrigada ca ninguén a coidar as súas ma
nifestacións públicas. Tendencia atávica _a 
preitear cos familiares e veciños. Resesos 
maus modos. Estamos afeitas. Paciencia. 

Pero chegou a hora de entrar nos argumentos 
máis interesantes que se manexaron. O máis 
reiterado, con varios matices, ten carácter 
instrumental, expresado agora na linguaxe he
xemónica da economía. Acerca deste, hai 
que observar que se a lingua fose t.in puro ins
trumento de comunicación, os argumentos 
acerca da conveniencia de adoptarmos o por
tugués como idioma de cultura serían, en abs
tracto, irrebatibles. Pero a isto poden opórse 
dúas consideracións: as linguas non son sim
ples instrumentos de comunicación senón 
que tamén son elementos conformadores de 
identidade. Historicamente, a reivindicación 
do idioma galego fundouse no segundo aspec
to e non no primeiro, e por boas razóns. Pos
tos ·a medir cuantitativarg.ente o potencial 
comunicativo-de cada lingua, o castelán, que 
é xa unha lingua instalada no naso país (a 
lingua inicial exclusiva de máis de un tercio 
da poboación galega menor de quince anos), 
leva claramente as de gañar. -

É un signo dos tempos que a énfase na ins
trumentalidade da lir).gua se adobíe con re
ferencias ó mercado. E esperable~ que os eco
nomistas e empresarios nos canten esa canti
nela, sorprende un pouco máis que o fagan, a 
plena consciencia e explícitamente, sociolin
güistas críticos, seica anticapitalistas. Precisa
mente porque non podemos ignorar o poder 
asoballador da razón económica que todo o 
engole e todo o invade, ternos boas razóns 
para resistimos todo o que poidamos ·á súa 
marcha triunfal (mesmo sendo lucidamente 
conscientes que para sobrevivirmos non que
dará máis remedio que alcanzar compromisos 
con ela). O galego terá ou ncm terá futuro no 
noso país (o seu porvir fóra tanto me ten), 
pero se o chega a ter será porque léxicas non 
escravas do mercado capitalista se impoñan 
ás desie. O demais é fumo de pallas. 

Precisamente porque o que me interesa é a 
fortuna do idioma do país, eu centrei a discu
sión nun aspecto sobre o que volvo insistir 

agora: desde o punto de vista da extensión do 
seu uso social, é pouco relevante cál sexa a 
norma e as cualidades ou defectos intrínsecos 
que os filólogos, lingüistas, escritores e ama
dores lle atribúan a esta (con criterios adoito 
discutibles, á derradeira case sempre indecidi
bles); o que si resulta moi relevante é que haxa 
un.ha e só un.ha. Hai quen sostén que no caso 
do galego isto é imposible, e presentan a pro
liferacióñ de normas ortográficas como un 
feito irreparable: deberamos de afacemos á 
multiplicidade de opcións normativas como 
se, cabo da nosa admirable paisaxe, o noso 
clima chuvioso ou a nosa espléndida gastro
nomía, fose elemento elemento consusbstan
cial da nosa idiosincrasia nacional. Pois eu 
non me resigno: esa diversidade é un feito 
histórico, determinado por unhas condicións 
concretas, e reducila, incluso drasticamente, 
depende das vontades dun número escaso de 
persoas. Se esas persoas, ou unha boa parte 
delas, son incapaces de pórse de acordo sobre 
este asunto, daquela, miñas donas e meus se
ñores, xa podemos ir chamando o crego e as 
carpideiras para o responso e funeral do noso 
idioma. Máis aínda, se nos mostramos inca
paces de gobernar este asunto, non podemos 
estrañarnos de que a sociedade sospeite da 
nosa competencia para solucionar outros bas
tante máis complexos. Por certo, é no con
texto dunha reflexión deste tipo sobre a ne, 
cesidade dunha soa norma, que eu dixen, 
provocadoramente, que "se iso garantise a so
lución do problema, estaría disposto a aceptar 
a norma da AGAL", e non meramente o lh e 
o nh, como PlPCO A Nosa Terra. Por certo, 
con tódolos respectos para todo o mundo, a 
vixencia dun único código normativo nunha 
situación lingüística normalizada en ningures 
réSulta limitador da liberdade de expresión. É 
como se a alguén se lle antollase manter que 
a obriga de conducir o coche pola man derei
ta nas estradas públicas constitúe un ataque 
intolerable á liberdade de circulación ... ! 

Por outra banda, eu non vexo qué senso ten 
pretender que se modifique a norma oficial 
sen que se ofreza previamente un compro, 
miso inequívoco na aceptación práctica sen 
reservas dun eventual acordo. (O devandito 
non atinxe á defensa das posicións teóricas, 
que sería innecesario, e mesmo pernicioso, 
pretender silenciar en nome dun consenso 
práctico en materia normativa}. Deixándo
me levar pola vea libertaria, son capaz de 
soñar cunha utopía ácrata que lingüística
mente se traduciría nunha plácida e difusa 
polinomía, pero; na situación desesperada 
do galego a confusa mulünormatividade ac
tual paréceme, de verdade, un luxo que nos 
está saíndo custosísimo e que non nos pode
mos permitir por moito máis tempo. 

. Xosé Lois 

r CONGRE<;o 00 GRANiro 

Dos argumentos pedagóxicos que oín, deume 
que pensar o referido á necesidade, para evi
tar as interferencias lingüísticas, de subliñar a 
autonomía do galego fronte ó castelán, incre
mentado a distancia nos sistemas ortográfico
morfolóxico. Paga a pena consideralo, pero 
de momento non pasa de ser unha hipótese 
interesante que hai que someter a proba, e xa 
que logo non vale presentalo como unha evi
dencia inobxectable. Pola contra, aqueloutra 
idea de que unha ortografía tan próxima ó 
castelán resulta comparativamente avantaxo
sa para os castelán falantes verbo dos galega 
falantes seméllame que non resiste unha mí
nima análise lóxica. No campo contrario, pe
ro na mesma lifia de argumentos aparente
mente sólidos que a pouco que se mediten se 
esvaen no aire se atopa o cálculo dos custos 
que acarrexaría unha reforma ortográfica, 
exemplificado co lh e o nh. O caso está pesi
mamente escollido, e toda a argumentación 
desenvolvida a partir del se funda na ignoran
cia do presuposto, básico para calquera que 
teña unha idea minimamente clara do que 
son as linguas, do carácter esencialmente xe
nerativo destas: unha vez que eu sei que a tal 
fonema lle corresponde tal grafema ( ou, para 
o caso, dígrafo}, non preciso aprender de cór 
a ortografía de cada palabra que presenta o di
to fonema. Así que o custo é o mesmo tanto 
se o tal fonema aparece en catrocentas pala, 
bras como se aparece en catrocentas mil. Que 
logo hai que mudar indicadores público.s, pa
pelería, etc... ¡V aia argumento! lso faise en 
cada Concello cada vez que cambia o núme
ro de teléfono do alcalde, ou hai que incluír 
un enderezo electrónico novo .... 

Cuestión distinta é o das reformas que impli
quen mudanzas na relación sistemática entre 
griif emas e fonemas: por exemplo, a que supo
ría a introducción dos novos grafemas ge j, a 
engadir ó x. Ora, en definitiva o custo dunha 
reforma ortográfica, por leve que sexa, hai 
que medilo en termos de aceptación social, 
esforws de aprendizaxe das novidades, inse
guranza que se crea nos utilizad.ores durante o 
inevitable período de adaptación, etc. De 
certo, no caso galego unha reforma, máis se 
fose profunda, tería un custo elevado, pero, 
dependendo do resultado, poderla ser asumi, 
ble. Como sinalou moi agudamente un pole
mista, o que nos interesa crucialmente non é 
tanto o investimento a realizar como o rend.e
mento que lle podemos tirar a ese investimen
to. Xustamente isto é o que ternos que diluci
dar: se paga a pena modificar a normativa ofi
cial, para en troca obtermos un consenso sig
nificativamente máis amplo, ou para ensan
charmos substancialmente a franxa de acep
tación desta. Se, alén cliso, a ortografía refor
mada nos achegase 6 mundo lusófono, pois 
mel nas filloas. Pero, non nos enganemos, es
to último (a repercusión exterior) é secunda
rio con respecto ó anterior (o efecto na pro
pia Galicia). Incidentalmente, o que si se de
bería propór en paralelo co anterior é unha 
política de promoción decidida do estudio da 
lingua portuguesa no ensino medio e (a aspi
ración antiga e permanentemente insatisfei
ta), a intensificación dos contactos lingüísti
cos e culturais coa Lusofonía. 

En conclusión, e deixando no tinteiro aín
da tinha chea de consideracións. Semella 
que estamos nas portas dunha desescalada 
das hostilidades normativas. Isto non é 
pouco, e benvida sexa. Pero que ninguén se 
chame a engano: para atinxirmos o consen
so normativo falta moito camiño por per
correr, e teño a impresión de que sen unha 
actitude explícita de compromiso por parte 
dos reintegracionistas coa normativa resul
tante dun eventual .proceso de reforma, es
te nunca se emprenderá. Se non se pode 
esixir este sacrificio en nome do porvir do 
noso idioma, daquela, apaga e vámonos. + 
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Os sancionados-presionan para anulalos acolléndose ao 'direito á discrepáncia' 

A permanente do BNG pechará os expedientes de Marin en 15 dias 
*A.E. 

O BNG segue adiante coa tra
mitación do expediente aos 
sete militantes de Marin, men
tres estes reclaman o apoio 
dos seus compañeiros da lo
calidade e instan á permanen
te nun escrito a paralisar as 
sancións acolléndose ao di
reito "á discrepáncia polftica". 

A dirección do BNG non está 
disposta a que non se distinga 
"entre o que é o debate político 
normal e o ataque persoal tora 
de lugar a calquer dos seus di
rixentes ou militantes". A reso
lución do expediente a sete mi
litantes de Marin vai depender 
sustancialmente de "sua vonta
de de querer desmarcarse dos 
anónimos difundidos contra 
Bieito Lobeira", militante da lo
calidade e parlamentário. O ex
pediente tratará de esclarecer 
as actuacións destes militan
tes, tendo en conta as palabras 
coas que se negaron a asinar 
o escrito que lles requeria a 
permanente. 

Pero as desputas semellan ir a 
máis. Se nun primeiro momen
to os sete militantes se nega
ron a acatar unha resolución 
unánime da permanente do 
BNG, motivo polo que se lles 
abríu expediente e suspen
sións cautelar da militáncia, 
agora arremeten contra o cita
do organismo ao que acusan 
de "partidista e interesado". 

Nun escrito asinado por 50 mili
tantes da localidade que lle re
mitiron a este organismo, acu
san á xestora de "non repre
sentar a ninguén" e á perma
nente de "querernos facer co
mulgar con rodas de muíño", 
así como de "excesivo celo" ao 
sancionar a representantes "do 
sentir maioritário da asemblea 
local, por motivos de dubidosa 
concordáncia cos estatutos do 
BNG e co direito da discrepán
cia pública". 

Os problemas de Marin 

Neste escrito, resumen os pro
blemas políticos que, ao seu 
entender, o BNG arrastra en 
Marin: "na eleición de candida
tos locais permitíuselle votar a 
un candidato da lista de Ponte
vedra; unha parte da militáncia 
abstívose no proceso de ela
boración do programa e do tra
bal lo da campaña eleitoral 
nunha actitude de boicot; tam
pouco fixeron aportación eco
nómica; as asambleas locais 
foron convertidas nunha leta
nía de ataques persoais disfra
zados de crítica política contra 
os cabezas de lista democrati
camente elexida". 

No escrito de apoio aos san
cionados acusan á permanente 
do BNG de terlle remitido estas 
acusacións e non tomar cartas 
no asunto. Neste escrito, dos 
cincuenta militantes, non se re
tiren para nada ás graves acu
sacións anónimas contra Bieito 
Lobeira, nen lle mo_stran o seu 
apoio, ainda que citan un escri
to aprobado polo consello local 
e, por maioria, a proposta dun 
dos expedientados, escrito re
mitido á permanente, en defen-

sa do honor de Lobeira. Para 
estes militantes e os expedien
tados, o problema non son as 
difamacións contra un dos diri
xentes, nen a negativa a acatar 
as decisións dos órganos de 
dirección, motivo aducido pala 
permanente para abrirlles ex
pediente, senón "a crise políti
ca que está a vivir o BNG de 
Marin". 

Catre concelleiros, (dos seis na-

• ~~~OBE0'99 ! 

cionalistas): Alfonso Branca Epi
fánio, Afonso Sola, Miguel Suá
rez Briones e Antón Pausada 
(os dous últimos e$tán entre os 
sete expedientados), anuncia
ron. que dimitirán dos seus cá
rregos se se expulsa do BNG 
aos sete sancionados. 

Militantes de Marin, disconfor
mes con este escrito, afirman 
que eles poderian relatar un 
"memorial de agrávios'', come-

zando polo veto do señor Pau
sada a un militante para inte
grar a lista'', pero consideran 
que non é o momento de entrar 
en máis desputas, afirmando 
que o que intentan e que a or
ganización saia reforzada des
ta crise "e borrados para sem
pre vícios e actuacións nada 
acordes co que foi sempre e 
debe ser o BNG". 

Esquerda Nacionalista do Mo-

E SÓ 12 COTAS Ó ANO PARA 
DEIXAR TRANQUILAS , 

AS ,SUAS PAGAS EXTRAS. 

* XURO FIXO NOMINAL ANUAL: 6,325%. T.A.E.: 7, 156%. 
CAL.cUUDA PARA 1 Mll.1.ÓN DE Pl'S. AMoRTIZACIÓN MENSUAL. PRAZo 8 ANOS~COMISIÓN 
DE APERTURA! 2%, MÍNIMO 5.000 PTS, COMISIÓN DE ESlVDIO: o,2%, MÍNIMO 2.000 Pl"S. 
IMPORTE MÁXIMO e MILLÓNS DE PTS. PRtsyAMO CON GARANTÍA PERSOAL. 

rrazo tamén fixo público un co
municado no que lle pide á di
rección do BNG que non san
cione a estes militantes mari
nenses. 

Pola sua banda, o alcalde de 
Marin, o socialista António San
tiago Fernández, afirmou estar 
totalmente tranquilo pola crises 
dos seus sócios porque sabe 
que "non se tambaleará o go
verno municipal''.• 

caix¡]lctiva 
CHÁ.MENOS Ó 

902 ti 13 14 
-.caixagalicio.es 

, . 

. EN INTERES -DE TODOS 



8 GALIZA 
_ NQ 909 - ANO XXII ANOSATERRA 

E'fSINO 

Reformados os Estatutos con 148 votos de 300 que constituen o claustro 

Meilán Gil rebaixou o número de votos 
necesários para poder seguir como reitor 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

A equipa de Governo da Uni
versidade da Coruña, á frente 
da que está Meilán Gil, ven de 
promover unha reforma dos 
Estatutos desta institución, 
para poder perpertuar ao rei
tor no seu cargo de xeito ilimi
tado. Nunha votación celebra
da o pasado Mércores 1 o de 
Novembro, a Mesa do Claus
tro presidida polo próprio Mei
lán, trocaba, á baixa, o núme
ro necesário para acadar a 
ll)aioria absoluta. Aprobábase 
asi, por meio voto de diferén
cia, a supresión do límite de 
dous mandatos para os car
gos -u nipersoais. O voto do 
próprio Meilán Gil, que sempre 
se abstén, foi determinante. 

No curso 1991 -92 a comunida
d e univer$itária da Coruña 
consensuou e aprobou uns Es
tatutos que estabelecian o lí- · 
mite de dous mandatos para 
os cargos unipersoais de rei
tor, decanos de Faculdade e 
directores de Escala. Agora, a 
un ano vista de que Meilán Gil 
esgote o seu segundo e último 
mandato como reitor, un grupo 
de claustrais promoveron unha 
reforma da norma que suprime 
esta limitación e permete que 
Meilán poida apresentarse ao 
cargo as veces que estime_ 
oportunas. 

Segundo estabelece o artigo 49 
dos Estatutos, o Claustro da 
Universidade da Coruña está 
formado por 300 membros. Cal
quer reforma da norma básica 
que rexe a institución só pode 
aprobarse por maioria absoluta 
na primeira volta, e dicer 151 -
voto~. Pero neste caso os nú
meros mudaron. Unha vez ce
lebrada a apretada votación, 
Meilán Gil explicou que ao exis
tir 5 vacantes nese momento, o 
número de claustrais eran 295, 
e polo tanto a maioria absoluta 
148, o mesmo número de 
apoios que recibíu a proposta 
de reforma. 

Para a oposición, a decisión to
mada pola Mesa do Claustro 
no referente aos resultados da 
votación non é válida, xa que 
vulnera totalmente toda a regu
lación contemplada nos pró
prios estatutos da UdaC. Sina
lan que segundo estabelece 
este documento, a maioria ab
soluta son 151 votos e non 
147,5. Engaden que ainda fi
xando o número de claustrais 
en 295, a maoria absoluta se
ria a metade máis un, e dicer . 
148,5 e non 147,5 como esta
beleceu' o reitor. Tamén sina-~ 
lan que non se aplicou a nece
sidade do quorum do 60% (177 
claustrais) para a primeira vo
tación, cando no artigo 43 do 
Regulamento do Claustro es
pecificase que este quorum é 
sempre necesário. 

"Meilán Gil non pode modificar 
a cifra da maioria absoluta coa 
excusa de que existen cinco 
vacantes porque el ten a obri
g~ de cobrilas no momento no 

Meilán Gil tiña como nonna unha posición neutral. Nesta ocasión acudíu a votar. 

que se producen, pero non o fi
xo -explica Xosé Luís Armesto, 
profesor da Faculdade de 
Ciéncias e membro da Coorde
nadora de Profesores contra a 
Reforma dos Estatutos. Catro 
desas vacantes -engade- co
rresponden a estudantes que 
xa remataron-a carreira. O rei
tor ter:ia que ter nomeado como 
substitutos aos máis votados 

· ou, no caso de non existir su
plentes, c_onvocar eleicións 
parciais". . 

Se á Xunta de Galiza dá por 
boa a reforma, a oposición a 
Meilán Gil, xa anunciou que 
vai denunciar o caso nos tribu
nais. "Ademais do resultado, 
cuestionamos o carácter fina
lista desta modificación estatu
tária que non se fai para bene
Hci ar á universidade senón 
que persegue a perpetuación 
de Meilán Gil como reitor. Ao 
que estamos asistindo é a un
ha utilización pérsonalista da 
institución pública no seu be.
l)efício próprio". 

Armesto: engade qu~ ~ limita
ción dos cargos unipersoais a 
dous mandatos e unha medida 
preventiva que evita· a ·perpe
tuación no cargo e pon freo ás 
actuacións sectárias, corrup
tas ou preyadicadoras. "Pésie 
a que a reforma afectaba ta
mén a directores de escola e 
decanos -comenta Antia Pé
rez Caramés, representante 
estudantil polos CAF- en todo 
momento o debate personifi-

cause na figura de Meilán Gil, 
polo cal quedou ben claro, pa
ra as duas partes, que o que 
se estaba discutindo en reali
dade era a sua perpetuación 
no cargo". 

O voto de Meilán 

En todo momento Meilán Gil ne
gou ter impulsado a reforma dos 
Estatutos. Sen embargo entre o 
grupo de claustrais que asina
ron a proposta figuran os mem
bros da sua equipa de Govemo. 
Ao tempo, o próprio reitor, que 
ten como norma non votar e 
manter unha posición "neutral", 
nesta ocasión acudíu ás fumas. 

Representantes de profesores, 
alunos e persoal de administra
ción e de servizos protagoniza
ron ese mesmo dia un acto de 
protesta diante do paraninfo da 
Universidade para denunciar o 
que estaba acontecendo no in
terior do auditório universitário. 
Outra das irregularidades que 

. denunciaron a respeito da polé- · 
mica e axustada votación, foi a 
aceptación por parte da. Mesa 
do Claustro do voto dunha per
soa que chegou unha vez que 
se pechara o prazo de tempo 
para acudir á fuma. A concen
tración estaba convocada pala 
Coordenadora de Estudantes en 
contra da Reforma dos Estatu
tos, da que forman parte CAF, 
RA e A/unos Cabreados, a Co
ordenadora de Profesores e a 
CIG-Ensino. O acto foi apoiado 
tamén por Galiza Nova.+ 

A publicidade 
compra 
silenzo. 

O Semanário de Información e 
Pensamento Anarquis1:4 J.,A 
CAMPANA, denúncia a 
censura que algunhas 
empresas exercen sobre os 
meios por mor da 
publicidade. "Este ano 
coincidiron en Vigo duas 
protestas sindicais. Os 
compañeiros do Banco de 
Galieia montaron unha 
protesta na entrada da sede 
central da rua Policarpo Sanz, 
con bombo e megáfono: 
sairon en todos os noticiários. 
Ao mesmo tempo, os 
membros do comité de 
empresa de El Corte Inglés de 
Vigo, pecháronse na tenda 
contra a negativa da patronal 
á negociar o convénio e 
contra as arbitrariedades e 
abusos aos traballadores de 
xeito continuado. Non se 
publicou nen mención en 
nengun meio. O motivo desta 
diferéncia é que o Banco de 
Galicia caseque non fai gasto 
publicitário nos meios de 
comunicación; El Corte 
Inglés, pola contra, é un dos 
principais anunciantes e, por 
iso, financiador dos meios 
tanto escritos como 
audiovisuais. Despois da 
preceptiva chamada dun 
directivo dos grandes 
armacéns ao director dun 
xomal local, os redactores 
foran caminados a non 
publicaren nen liña do 
conflito so amenaza de 
consecuéncias. Non hai 
defensa contra isto? Hai, mais 
a desunión e o 
individualismo, xunto a unha 
grave falla de conciéncia de 
pertencer á clase traballadora, 
fai difícil a acción conxunta 
para denunciar a 
manipulación que padecen os 
que eren de boa fé que 
dispoñen dunha prensa livre e 
independente". O semanário 
menciona tamén o caso de 
duas traballadoras despedidas 
da edición galega de El 
Mundo "que ousaron desafiar 
aÓ patrón cunha demanda, e, 
un ~o despois de t;~r 
sucedido os feitos, ·seguen a 
busc~r un novo posto de 
traballo que se Hes está a 
negar por confütivas. Ainda 
outro caso que nos tocou de 
perto foi o despido a cara de 
can .(mañá non veñades 
traballar) de tres redactores da 
emisora local de Vigo de 
Onda Cero".• 
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Porto, capital 
do noroeste 
peninsular 
O banqueiro Artur Santos Sil
va, responsábel da Sociedad.e 
Parto 2001 explica na revista 
lisboeta V. as razóns que inspi
ran o programa para a capital 
do Douro. ''Em Lisboa 94 hou
ve um envolvimento muito 
grande das institui<;5es 
nacionais, grande parte delas 
sediadas em Lisboa. Os aspectos 
mais relevantes da programa<;ao 
foram marcados por essas insti
tui<;oes. A situa<;ao do Porto 
justificaba que se aproveitase 
esta oportunidade para corrigir 
algum esquecemento a que o 
Porto foi botad em rela<;a as 
suas infra-estruturas, quer na 
área cultural, quer na 
recalificac;§o urbana da cidade. 
Na área metropolitana do Porto 
vive o 12% da popula<;ao por
tuguesa mas, apesar disso, nos 
últim 15 ano.s, o esforzo d 
investirnento na regiao nao ul
trapassou o 5%. A capital da 
culrura em 2001 será um 
pretexto para recuperar o tem
po perdido. Valorizar o papel da 
cidade do Porto é um desfgnio 
nacional: aspirar a ter o centro 
urbano mais importante no no
roeste perúnsular. Em Espanha 
estarerno.s mais directamente 
envolvido.s, dado que a Penín
sula Ibérica é o naso mercado
alvo mais importante. Há urna 
feliz coincidencia com Santiago 
ser capital da Cultura em 2000. 
Porto irá a afumar a cultura 
portuguesa, e em especial o.s va
lores culturais da cidade do Por, 
to, assim como a sua identidade 
europeia. Porto foi 
historicamente a cidade portu
guesa mais voltada para a Euro
pa, quer no plano dos valores 
quer quanto ao.s fluxos econó
micos". • 

Fracaso 
do bloqueo 
Serge Kovaleski comenta no 
WASHINGTON POST o cúmio 
da Habana. "Cuba é pola pri, 
meira vez o pafs anfitrión do 
Cúmio Iberoamericano 
despois de facer a partir de 
1991 un grande esforzo diplo
mático por promover a coope
ración política e económica 
coas antergas colónicas ameri
canas de España e Portugal. O 
Govemo da Habana conside, 
raque o cúmio é un fito polí
tico porque afirma o país co
mo parceiro continental pese 
aos esforzos realizados desde 
hai máis de 37 anos polos Es
tados Unidos para isolalos. O 
cúmio vai tratar a necesidade 
de aprazar a débeda externa, 
as axudas ao Sul e a extra-te, 
rritorialidade xurídica, como 
tamén a entrega do Canal a 
Panamá, por parte dos Estados 
Unidos. Un representante do 
Departamento de Estado dixo 
que preferiria que o Cúmio 
non fose na Habana pero que 
esperaba que o feito de 
celebrarse ali encirrase os 
asuntos dos direitos humanos, . 
o sufráxio universal e a suce
sión de Castro". • 



1 B DE NOVEMBRO DE 1999 

Que releváncia ten a emigra
ción nos estudos históricos? 

Calquer análise da realidade 
galega tropeza sempre co fenó
meno da emigración que ten un 
carácter medular para a evolu
ción da sociedade galega. Non 
é un andazo, unha gripe ocasio
nal, senón que se trata dunha 
enfermidade medular que depri
me constantemente, a posterio
ri, as posibilidades de crecimen
to demográfico e o equilíbrio na 
estrutura povoacional. Galiza 
continua a ser unha sociedade 
enferma, é dicer, gravemente 
lastrada no seu organismo so
ciobiolóxico en orde a sua rexe
neración demográfica. E cando 
a demografía fracasa a socieda
de ten dificuldades para o seu 
artellamento interno e perma
néncia no tempo. 

Prodúcese un cámbio na so
ciedade tradicional? 

Un dos efectos da emigración é 
o demográfico pero tamén o es
naquizamento do mundo rural 
galego, do que se alimentou 
tradicionalmente. Emigraron 
fundamentalmente labregos. A 
falta de explotación dos montes 
comunais recuperados, a non 
recuperación doutros, a expul
sión legal de moitos campesi
ños das suas pequenas explo
tacións agrárias son manifesta
ción da imposibilidade do mun
do rural galego para a sua de
fensa. Non pode ser doutra ma
n ei ra se se ten en conta que 
durante máis dun século foron 
expulsados de Galiza pola emi
gración os máis xoves, os máis 
sans e robustos e os máis ca
pacitados para tomar iniciativas. 

A emigración é fundamental 
para entende·r a nosa histó
ria. Vostede analisou os tex
tos que se produciron arre
dor dela, como está tratada 
historicamente? 

Hai bastantes estudos sobre a 
emigración. En especial a nível 
xornalístico é enorme a cantida
d e de textos, son menos fre
cuentes os ensaios pero hainos, 
por exemplo, cunha orientación 
lib·eral os de Augusto Besada, 
de Vicenti , os de dous clérigos 
como son Vales Faflde e Ra
món Castro López. 

Como aparece reflectida nos 
galeguístas? 

No nacionalismo hai unha preo
cupación clara e persistente 
respeito da emigración. Apare
ce tratada na maior parte dos 
autores, desde logo en Caste
lao, en Risco como unha espé
cie de obsesión. As solucións 
que aportan frecuentemente 
son de tipo paliativo. Naqueles 
intres non era posíbel acabar 
coa emigración, non habia solu
cións reais. Falaban de mello
ras no transporte dos viaxeiros, 
proporcionar traballo aos emi
grantes en América -"bolsas de 
traballo" que chama Risco e Lo
sada- e aportar seguridade aos 
que marchan. Unha medida ta
xativa que propoñen autores 
como Risco é proibir completa
mente a emigración feminina. 
Na segunda asamblea das lr
mandades da Fa/a tómase unha 
resolución neste sentido. Os 
galeguistas danse conta da 
sangria que a emigración é pa
ra o país e por iso son especial
mente críticos. Risco di que os 
nenos están educados no espí
rito da emigración e por tanto 
esa tendéncia perpetúase, co
mo un impulso máis. Denosta 

GALIZA 
ANOSATERRA 

Alfonso Magariños 
'Na Galiza non se emigrou porque sobras,e xente senón 

por non ter que ·comer'· 
-0- CARME VIDAL 

PROFESOR DE SOCIOLOXIA NA UNIVERSIDADE DE VIGO E DE HISTÓRIA NO INSTITUTO DE MOS, ALFON

SO MAGARIÑOS VEN DE PUBLICAR A EMIGRACIÓN (LAIOVENTO), UN ESTUDO NO QUE SE PERCORREN 

TODAS AS ANÁLISES CRIADAS ARREDOR DUN FEITO FUNDAMENTAL NA NOSA HISTÓRIA. ENTRE AS 

SUAS OBRAS ATÓPASE A IGREXA NA GAL/ZA CONTEMPORÁNEA 1931-1936 -XUNTO CON FRANCISCO 

CARBALLO-, DUEN SOMOS OS GALEGOS? OU GALICIA: CONFLICTO E SUPERVIVENCIA. PARA ALFONSO 

MAGARIÑOS A SOCIEDADE GALEGA CONTINUA A ESTAR "GRAVEMENTE LASTRADA" POLA EMIGRACIÓN. 

os meios de comunicación e a 
publicidade que fai sentir esa 
necesidade de emigrar. 

Houbo quen, como Lino Pé
rez, que critica por iso as 
escalas criadas polos emi
grantes. 

Aparece nos meios galeguis-

tas esa crítica ás escalas· fun
dadas por emigrantes. Espe
cialmente os nacionalistas das 
lrmandades da Fa/a. Os emi
grantes dóense deste cuestio
namento. Na sua mente está 
que non se debia marchar e 
por iso crian as escalas, para 
retelos no país. Por outra par
te, non propuñan só escalas 

P. BERGANTIÑOS 

primarias senón escolas de 
formación agropecuária para 
que nos mozos se despertara 
a vocación para viver no cam
po, da agricultura. Os gale
guistas pensaban que ese tipo 
de escalas eran unha fábrica 
para a emigración cando o ob
xectivo era preparar aos cati
vos para non marchar. 
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Distinto é o americanismo de 
Eloi Luís André. 

O seu americanismo significa 
que os emigrantes organizados 
debian servir de faro para os 
que quedan. O impacto de reno
vación técnica debian exercelo 
as cidades sobre o agro e tala
ba tamén de ruralismo como os 
labregos organizados. Para el 
os emigrantes organizados de
bian servir de exempl.o para os 
que ficaban no país. 

Eran fortes as organizacións 
de emigrantes? 

Considero que o individualismo 
se produce despois da guerra, 
na etapa da reanudación da 
emigración transoceánica. Polos 
dados que teño manexados pa
rece que a organizació!l foi bas
tante intensa. Hai moitos níveis 
desde os grandes centros, as 
federacións ás organizacións lo
cais pero estaba bastante ben 
artellado até a guerra civil e 
exercia unha grande influéncia. 
Laios respecto do individualismo 
non aparecen até ese momento. 
Despois comeza a cuestionarse 
o futuro da emigración. 

Pódese falar de activismo po
lítico? 

Esa organización está vencella
da aos movimentos políticos da 
Galiza, non se dan correntes que 
agramen na emigración. O pri
meiro movimento é unha expan
sión do agrarismo de Galiza. 
Respecto da participación políti
ca a primeira opción foi a de en
viar representantes cando se 
proclamou a República para fa
cer ouvir, a través deles, a sua 
voz no Parlamento. Foi un mo
mento de participación clara, a 
prol do rexime republicano e a 
procura da autonomia para a Ga
liza. Entre eles estaba Suárez Pi
callo que actuaba no sindicalis
mo bonaerense. 

Sendo un fenómeno económi
co, tratouse moitas veces co
mo un tema case mítico? 

As razóns da marcha foron eco
nómicas, ninguén abandonou a 
terra por aventura. Os discursos 
libarais de Besada ou Vicenti non 
critican a emigración senón que 
piden liberdade total para mar
char. Eles din que os galegas 
emigran por aventura, por inércia 
histórica, por estar perto da cos
ta, porque xeracións anteriores 
emigraron ... son causas que a 
experiéncia desminte. Non foi 
tampouco a superpovoación. A 
emigración non cesou por diná
mica interna ou superación das 
causas que a provocaron, ao 
contrário, cesou como conse
cuéncia dunha crise internacional 
e a regresión económica á que 
se viran sometidos os países eu
ropeus receptores de forza de 
traballo. A emigración acturara 
como unha válvula mentres exis
tiron condJcións favorábeis para a 
exportación de man de obra a 
América ou a Europa. lso pe
chouse coa crise de 1973 pero é 
previsíbel que volva a abrirse se 
se produciran condicións apro
priadas no exterior. Non se pro
duciron cámbios significativos no 
emprego e na estrutura económi
ca do país, segue sendo escasa 
a industrialización, o esnaquiza
mento do mundo rural e do sector 
agrícola e pesqueiro, as taxas de 
desemprego son moi elevadas ... 
Polo tanto a tendéncia migratória 
de Galiza está reprimida, non eli
minada. Os galegas emigraron 
por necesidade de supervivéncia 
e esa necesidade pervive.• 
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A reciclaxe xa é unha reivindicación clásica. A. PANARO 

A inclusión en Sogama custa máis que a construción dunha ecoplanta 

O PP do Morrazo elimina 
tudos os programas· de reciclaxe 
eC>- CÉSAR LORENZO GIL 

No ano 1995, nos catre conce-
11 os da Mancomunidade do 
Morrazo iniciouse un período 
de governo progresista, onde 
o BNG e máis o PSdeG tenta
ron iniciar un programa de re
síduos sólidos alleo ao Plano 
SooAMA, promovido pola Xun
ta de Galiza e baseado na inci
neración. A dia de hoxe, logo 
de que en Bueu, Cangas e Mo
aña obtivesen a maioria abso
luta as listas do PP, a Manco
munidade decidíu liquidar to
das as propostas do anterior 
governo e apostar somente 
polos presupostos de SooAMA. · 

O Venres 12 de Novembro a 
Mancomunidade, presidida polo 
alcalde de Cangas, Xosé Henri
que Sotelo, acordou eliminar os 
pontos básicos do p,rograma de 
tratamento de lixo anterior. Mália 
que os xestores dos fundos euro
peus, que os governos saíntes 
utilizaran, manifestaran que esta
ba previsto acometer os proxec
tos aprobados, con lixeiras modifi
cacións, o certo é que, baseándo
se en supostos defectos formais, 
tudo se está botando abaixo. 

1 

O modelo que pretendian impo
ñer as corporacións progresistas 
estaba baseado en tres concep
tos. Por unha banda, conscien
ciar a povoación da necesidade 
de separar o lixo desde a própria 
casa, lago escolmar, na ecoplan
ta proxectada, a matéria inerte 
da orgánica, que seria aproveita
da para facer compost de uso 
agrícola. Os materiais inertes, 
papel, cartón e vid ro pasarian 
por un proceso de reciclaxe e os 
restantes, aquetas con máis difi
cu ldades de recuperación, per
manecerian provisoriamente nun 
depósito acondicionado. 

Mais o PP decidíu que os terre
as escollidos para a construción 
deste complexo de tratamento 
de refugallos non eran válidos 
pota sua proximidade ao Par
que Industrial do Morrazo. Ade
mais, suspendeuse o contrato 
asinado coa empresa FCC, en
cargada de construír a ecoplan
ta, co risco de que se perdan os 
fundos europeus, xa que a sua 
convocatória advertia de que as 
obras debian estar contratadas 
antes do 30 de Xuño deste ano. 
Tamén insta o acordo a Laga-

-res Enxeñeria, a sociedade en-

carregada de tudos os procesos 
de motivación social e de reco
llida de lixo, para que, en coor
denación con FCC, atope uns 
terreas, perto do devandito par
que industrial, onde se construi
ria unha empacadora. O feito 

,.de que se mude un empraza
mento por outro (situado a uns 
100 metros do anterior), signifi
ca que se ten que modificar o 
plano urbanístico de Bueu para 
recualificar os novas terreas, 
proceso que vai demorar entre 
6 meses e un ano. 

En palabras de Xosé Novas, do 
BNG, xefe da oposición no Con
cello de Bueu, o transporte do li
xo do Morrazo a Cercada vaille 
custar ao seu próprio concello 
51 millóns anuais, ao de Can
gas, 100 e ao de Moaña, 75. 
Sumados estes custos, o gasto 
é superior ao investimento que 
facia falla para poñer en funcio
namento o anterior plano. 

Segundo as declaracións de So
telo, a intención dos novos mem
bros da Mancomunidade é pre
garse plenamente ao Plano So
GAMA e eliminar calquer vestíxio 
do anterior programa do Morra-

zo. Para o alcalde de Cangas, 
non é preciso facer recollida se
lectiva e xa se eliminaron os pro
gramas de conscienciación so
cial, a pesar de que na península 
existe un dos parques de colec
tores especiais para papel e vi
dro máis importantes de tudo o 
Estado. No tratamento do lixo vai 
primar a incineración, na planta 
de SooAMA en Cercada, e só se 
manterá un dos depósitos de 
compostaxe para admitir lamas 
das depuradoras, unha constru
ción que será a primeira na Gali
za deste tipo, polo que se pode 
prever que ali vaian parar os ba
rros de grande parte do país. 

O máis salientábel desta decisión 
é a contradición coa nova Lei Or
gánica de Resíduos, que prepara 
o ministério de Meio Ambiente 
actualmente. Nesta norma, que 
adapta ao Estado español as di
rectivas da UE, exíxeselles aos 

· concellos, para princípios do 
2002, que composten o 40 por 
cento da matéria orgánica que 
produzan. Segundo os estudos 
deste departamento, o 72 por 
cento do lixo que se produce 
nunna casa é reciclábel e non de
beria pasar pola incineradora.• 

Del Alamo aposta pola incineración contra o seu próprio partido 
O conselleiro de Meio Ambiente 
da Xunta, Carlos del Álamo, apre
sentou no Parlamento, o pasado 
15 de Novembro, unha proposta 
para construír unha nova planta 
incineradora de lixo,,que reforce o 
Plano SooAMA. Del Alamo é cons
ciente de que a sua liña política 
respeito aos resíduos bate de 
fronte coa que se segue na UE e 
no ministério do ramo e por iso 
precisa criar máis infraestruturas 
que dificulten logo a marcha atrás. 
Desde a oposición, pedíuselle no
vamente á Xunta que abandone a 
opción da queima e aposte defini
tivamente pola reciclaxe. 

A excusa que o conselteiro ma
nexa para defender o proxecto 
dunha nova incineradora ten 
que ver coa grave crise que 
sobre a enerxia térmica se avi
ciña para os inícios do _próximo 
milénio. Segundo Del Alama, a 
construción dunha nova planta, 
na que se queimaria lixo e 
monte baixo apañado nos 
montes, garantiria unha fonte 
de enerxia estábel para as pró
ximas décadas. 

Para o titular de Meio Ambiente, 
a incineración non é só o mellar 
sistema de tratamento de lixo 

por esta razón senón porque 
"elimina as dioxinas criadas na 
descomposición dos resíduos". 
Este comentário valeulle ao 
conselleiro os maiores ataques 
da oposición, que tomaron a ri
sa o motivo esgrimido. Os re
presentantes do BNG, PSdeG e 
EdeG consideraron errado o ca
miño que quere tomar a Xunta 
de Galiza, neste tema e pedíron
lle a Del Alama que observase a 
dinámica europea e abandona
se a idea da incineración. 

Del Álamo contraatacou afir
mando que os defensores do 

compost "esquecen que as ne
cesidades son ben poucas e 
que, de lles facer caso aos 
contrários a SoGAMA, teriamos 
un inútil stock desta substán
cia". A defensa a ultranza de 
conseguir enerxia mediante o 
lixo dentro do PP foi cuestio
nada pala deputada naciona
lista Rosa Darriba, quen sina
lou que Isabel Tocino "está 
perfilando un programa para 
reducir a queima nun 17 por 
cento", en clara alusión ao pro
xecto de lei sobre resíduos só
lidos urbanos que prepara o 
Governo central.+ 

l 8 DE NOVEMBRO DE 1999 

Ourense maniféstase 
contra a suba 
dos impostos 

Para o vindeiro 25 de Novem
bro está convocada unha ma
nifestación pola plataforma 
contra a suba de impostas en 
Ourense, que partirá ás oito 
da tarde do pavillón dos 
Remédios e percorrerá as 
principais ruas da cidade até 
rematar na Praza Maior. A 
plataforma constituíuse tras a 
celebración dun pleno extraor
dinário no mes de Outubro no 
que o PP decidíu a suba da 
contribución, nun 32%, o lixo, 
nun 40%, a rodaxe, nun 10%, 
e os prezos do transporte pú
blico, no que os billetes pasan 
de 80 a 90 pesetas e os bono
buses, de 60 a 75 pesetas. O 
BNG fixo un chamamento pa
ra constuir a plataforma ao 
que respostaron o PSOE, 
CIG, UGT, Unidade Ourensá, 
1 U e un ha decea de 
asociacións viciñais. Polo de 
agora lévanse recollido máis 
de dez mil pregos de 
alegacións entre os viciños, 
que amasan asi o seu descon
tento porque o concello recu
rra a suba das taxas para fa
cer cadrar os orzamentos 
anuais.+ 

En defensa dos penedos 
de Vimianm 

Mália estar paralisada desde 
Setembro a abertura dunha 
canteira en .Pasarela, no 
concello de Vimianzo, un re
cente informe tavorábet da 
consellaria de Meio Ambien
te pode supor a sua reacti
vación, polo que o 
asociación Adiante Soneira 
ten convocado un acto de 
protesta o Xoves18 na gale
ria Sargadelos de Santiago. 
A cantelra ameaza ao 
conxunto natural de 
Penedos da Traba e Pasare
la. No acto de Compostela, 
técnicos e arquitectos terán 
un colóquio que rematará 
cun recital poético de 
Manuel Rlvas, Miro Villar, 
Xulio Valcárcel e Cesáreo 
Sánchez, entre outros. • 

Denúncian o peche 
de laboratórios en Lugo 

O Luns 15 de Novembro mate
rializábase o peche dos labo
ratórios do centro de especiali
dades e do Hospital San Xosé 
de Lugo, comunicándollo ao 
persoal o Venres 12. O Sergas 
non tala de peche senón de 
translado ao Hospital Xeral e 
Hospital de Calde. Para ostra
balladores con praza fixa, a 
medida non fai máis que incidir 
no deterioro. da atencion sani
tária en Lugo, xa que o centro 
de especialidades realiza un
has 700 consultas ao dia, sen
da fundamental a relación en
tre o médico especialista e o 
analista do. laboratorio. "A nin
guén se lle escapa que é dife
·rente ter o laboratório no cen
tro que ter que realizar estes 
contactos por teléfono cando 
son inexistentes nas 
consultas", din. Ademais de 
denunciar a masificación nos 
centros sanitários e as privati
zacións, rexeitan o peGhe do 
laboratório "coa única 
xustificación económica".• 



Galiza necesita 
empresas 

MANuELCAO 

E parece unha tontería pero son as empresas as que crian ri
queza, xeneran emprego e posibilitan o desencadeamento de 
dinámicas sociais e políticas progresivas. Apenado contem
plo como unha boa parte da nosa xuventude se atopa no pa
ro ou realizando traballos próprios de sociedades atrasadas e 
con relacións sociais precapitalistas. Chamo a atención dun 
fenómeno curioso no que haberla que aprofundar. Galiza a 
penas ten povoación imigrante que se adique ao que agora se 
denomina eufemísticamente "empregado/as do fogar". Pois 
ben, habendo na nosa terra unha grande cantidade de fun
cionários públicos, unha cativa clase alta asimilada á burgue
sía e unha abundante clase média de pequenos proprietários, 
comerciantes ou de actividades diversas está claro que hai un 
grande número de persoas que se adican ao traballo domésti
co por conta allea. Ben sexa por horas ou a tempo completo 
a contrapartida do "tienes chica" ven senda un número moi 
importante de pesoas que presten os seus servizos en réxime 
de dependéncia persoal dunha ou váarias familias e que, des
de logo, non aparecen nas estatísticas período feudal que 
aquí, na Galiz e en España, tivo unha duración excesiva e 
que, nalgunhas zonas, pervive case sen matices. 

Nada poderia facer o cacique provincial ou local de apare
cer no espácio económico galego algunha oportunidade de 
emprego decoroso, sen pleitesías nen dependéncias parapo
lf ticas próprias de épocas pasadas. Simplemente, quedarse 
sen a corte de tiralevitas que pasean a sua miséria económi
ca, política e moral derreados polo peso da necesidade acu
ciante e da auséncia de oportunidades. Uns poucos, os que 
teñen unha certa cualificación e moitas inquedanzas profe
sionais emigran pero a imensa maioria permanece na nosa 
terra vendo como pasan os anos e esmorece tudo arredor. 

Certamente, se polo que fora empezara a l_iaber empresas 
competitivas na Galiza desaparecería por auséncia de obxecti
vo e funcionalidade case tuda a elite parasitária que prevalece 
na nosa terra. Diante dun empresário competitivo tudos os 
herois locais que hoxe fan e desfán con total impunidade, ca
se sempre con diñeiro público, quedarían no máis absoluto 
desamparo e, para protexerse, non dubidarian en reunir adep
tos e desencadear unha estratéxia defensiva revestida coas co
res da bandeira nacional, provincial ou local e cun grao de al
truísmo inusual e descoñecido até ese momento. Este modelo 
de defensa xa foi usado con éxito en moitos países para pre
servar ás elites parasitárias que saquean o orzamento público, 
privatizan os monopólios públicos ou disfruitan dunhas estru
ruras da propriedade territorial, urbana ou societária máis pró
prias dunha sociedade semifeudal que dunha estrutura xurídi
co-política típca do capitalismo convencional. 

'A rexeneración do tecido 
económico galego mediante a 
criación de novas empresas é a 
única saída para este país nun 
marco de competéncia global 

xeneraliza,do" 

A rexeneración do tecido económico ,galega mediante a 
criación de novas empresas e a expansión das xa existentes 
é a única saída para este país nun marco de competéncia 
global xeneralizado. Para acadar este obxectivo a c~pta
ción de investimentos estranxeiros é fundamental. A eco
nomía galega non é atractiva para o capital internacional e 
iso é unha ma ·noticia para a nosa sociedad e. + 
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Non se incluen medidas para consolidar sequero Eixo Atlántico 

Galiza · fica excluida das infraestruturas 
do Plano de Desenvolvimento Rexional 
-0-P.C. 

Catro tipos de liñas aparecen 
debuxando, no mapa que 
acompaña ao Plano de Desen
volvimento Rexional (POR), as 
redes de comunicación e ener
xéticas. Estas liñas sinalan os 
ámbitos e eixos potenciais e de 

· desenvolvimento e Serven para 
definir as prioridades en inve~ 
timentos para cada zona. Se
gundo este mapa, Galiza queda 
excluida nesas previsións no 
que se retire ás infraestruturas. 

O POR anúncia que o Arco Atlán
tico leva camiño de se consolidar. 
Na realidade, o Arco Atlántico, a 
iniciativa das rexións europeas 
por exceléncia, externa ao marco 
de apoio, pode desaparecer por 
iniciativa da Comisión Europea e 
deixar paso ao Espazo Atlántico 
que dividiría o continente nunha 
Europa Norte da Europa Su/ e na 
que se abriría o regulamento do 
programa lnterreg /JI (do 2000 ao 
2006) aos paises do Leste. 

Con independéncia do destino 
que poda ter o Arco, que presi
de Fraga, nen sequer "se in
cluen medidas para consolidar o 
Eixo Atlántico de Galiza-Norte 
de Portugal", segundo a análise 
realizada polo deputado do 
BNG, Xosé Díaz. 

O POR 2000-2006, precisa que 
o Estado español debe entregar 
en Bruxelas no decurso do mes 
de Novembro, que "as relacións 
entre desenvolvimento rexional 
e as transformqcións do sistema 
produtivo asociadas ao mesmo 
ca sistema de infraestruturas e, 
nomeadamente, co sistema de 
transportes e comunicacións 
son necesariamente estreitas". 

Recoñécese tamén que "o siste
ma de transportes e comunica
cións posibilita que exista acce
sibilidade duns pontos a outros 
do território e que se poida pro
ducir a conexión das fontes de· 
matérias primas coas fábricas e 
destas ces mercados". En sínte
se, que das infraestruturas exis
tentes depende que "se desen
volva unha actividade produtiva 
territorialmente diferenciada". 

Mália estas consideracións, no 
POR só se sinalan, como eixos 
de máximo desenvolvimento, a 
costa de Levante e unha zona 
que abrangue desde Catalunya 
até Cantábria. Como eixos po
tenciais figuran a zona de Can
tábria a Astúrias e de Astúrias a 
León, duas pequenas franxas en 
Andalucia e un eixo Zamora-

. Portugal. En nengunha destas 
previsións aparece sinalada Ga
liza que queda excluida destas 
redes de comunicación de máxi
mo investimento e o resto do te
rritório galega defínese como "ei
xo potencial non consolidado". 

Eixo Cantábrico 

Ainda tendo presente que todas 
as liñas de potencial desenvolví-

O fenocarril, servizo básico de superficie, vai ficar adiado. 

mento desaparecen, como por 
arte de máxia, ao chegar á fron
teira galega, non se sinalan me
didas específicas para mudar a 
situación, definindo políticas de 
investimento estatal ou comuni
tário en infraestruturas. 

Pala contra, no caso concreto do 
chamado eixo cantábrico, reléga
se "a posíbel consolidación a mé
dio prazo" a que no futuro se ar
telle "unha política territorial inte- -
gral coordenada das comunida
des autónomas corresponden
tes". Mesmo se sinala como prin
cipal disfanción do eixo, a exis
téncia dunha área, "ao leste da 
Coruña, que a separa funcional e 
produtivamente -ademais de xeo
gráfica, demográfica e infraestru
turalmente- do Eixo Cantábrico". 
Retírese en concreto á província 
de Lugo, especializada no sector 
agrícola e n¡:¡ construcción. 

O único que se contempla no 
POR 2000-2006, en matéria de 

.infraestruturas, é a continuación 
da autovía do Cantábrico, a au
topista Compostela-Ourense, a 
autovía Verín-fronteira portugue
sa coa conexión coas Rías Bai
xas e vías de conexión Santia
go-Lugo e Lugo-Ourense. 

Canto aos camiños de ferro, Xo
sé Díaz, sinala que non existe 
nengunha previsión a respeito 
de consolidar unha rede de cer
canías e "moito menos de facer 
chegar a alta velocidade", e 
tampouco se ten en conta a liña 
FEVE. En matéria de portas, a 
maioria dos investimentos destí
nanse fóra de Galiza e canto á 
rede gasística "non aparece pa
ra nada a pranta regasiticadora 
galega, que xunto cos abondo
sos proxectos de prantas de ci
clo combinado, deixa o futuro 
das nasas térmicas en perigo" . 

Repercusións do PDR 

O Plano de Desenvolvimento 
Rexional para o período 2000-
2006 recolle as actuacións que 
poderian ser merecedoras de fi
nanciamento através dos fundos 
estruturais. Para o deputado na
cionalista e economista, Xesús 
Vega Buxán, esas actuacións in-

vestidoras debuxan o panorama 
que se estabelecerá para un pe
ríodo de sete anos e "o que non 
figure neses planos non se vai 
levar a cabo, porque estamos a 
falar de grandes investimentos". 

En función .desto, a inexisténcia 
de previsións acordes coas nece
sidades de desenvolvimento en 
infraestruturas e, en consecuén-

. cia, dé desenvolvimento económi
co de Galiza indica que "non vai a 
haber fundos nen da UE, nen do 
estado, nen da Xunta", sinala. En 
toc:fo caso, ainda que desde o go
vemo galega se prevera algún ti
po de investimento próprio, este 
non poderia ser da envergadura , 
que poderia ter de contar co · 
apoio estatal ou comunitário. 

Vega responsabiliza ao actual 
Governo galega da situación. 
Existía un plano anterior, para o 
período 94-99, onde se recollian 
as actuacións investidoras que 
ian ser financiadas con fundos 
europeus, do estado e da Xunta. 
Sabendo a data na que finalizaba 
o plano e unha vez estabelecido 
o volume de fundos estruturais a 
destinar pala UE para o periodo 
2000-2006, tras da aprobación 
da Axenda 2000, debíanse ter 
definido as prioridades investido
ras galegas. Ademais, o governo 
estatal sabia, ao igual que a ad
ministración galega, que antes do 
1 de Novembro deste ano, debía 
apresentar na UE o POR. 

O PEDEGA, segundo Vega, po
deria ter servido como base 
através da qüe se estabeleceran 
os critérios a incluir no Plano de 
Desenvolvimento Rexional do 
Estado. Sen embargo, o gover
no galega non o apresentou no 
CES até o 29 de Xullo e tampou
co chegou ao Parlamento gale
ga até o mes de Outubro, mália 
o conselleiro de Eonomia, Xosé 
Antón Orza, anunciar que se da
ría a coñecer no mes de Marzo. 
Diste xeito, nen serviu como ba
se ao POR que xa estaba elabo
rado, nen puido ser debatido cos 
grupos parlqmentários, máis que 
como feítos consumados, nen 
discutido con sindicatos ou em
presarios, nen coñecido pota 
própria sociedade galega.• 
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Arquitectos cÍe referencia que utilizan o granito en todo o mundo, déronse cita no 1 Congreso do Granito Golego. Na foto, Femando Távora, Francisco Venezia e Andrés Ferández Albalat. 

O I Congreso do Granito salienta a importáncia crecente da elaboración 

O valor do granito importado xa supera 
ao da pedra galega exportada en bloques 
-0-G.L. 

O valor da importacións de 
granito en bruto por partos 
galegos superou por primei
ra vez durante 1998 ao do 
granito exportado en blo
ques. Este cámbio, que se 
deu a coñecer no 1 Congreso 
do Granito, celebrado en Vi
go do 11 ao 13 de Novembro, 
indica a crecente importáncia 
do seitor de elaboración da
pedra que no prazo de cinco 
anos ten pasado por un radi
cal proceso de reconversión. 

O feíto de importar máis granito 
indica que a indústria das ro
chas ornamentais galega vende 
coma a marca Garrara pedra 
doutros paises coa que acom
paña a producción própria na 
realización de grandes obras en 
todo o mundo. Coa importación 
incorpóranse cualidades non 
existentes nas canteiras ga
legas, sobre todo de Brasil, Ve
nezuela e India. O valor bruto 
das importacións ascende a 
5.577 millóns de pesetas men
tres as exportación en bloques 
teñen un valor de 5.068 millóns. 

O 1 Congreso tiña como obxecti-

vo dar a coñecer a indústria gale
ga do granito nos ámbitos da 
construccion e nos centros de ar
quitectura de referéncia de todo o 
mundo. Por Vigo pasaron Diana 
Agrest, arquitecta con obra en 
Europa, América do Sul e Esta
dos Unidos; Juan Pedro Posani, 
profesor da Universidade Central 
de Venezuela; Nicholas Jacobs, 
representante do primeiro estudo 
de arquitectura dos Estados Uni
dos; Minori !naba, conselleiro da 
Asociación Xaponesa da Arqui
tectura e testemuña do interese 
na nova construcción de Oriente 
polo granito; Fernando Távora, 
membro do Comité Consultivo 
para a Formacion en Arquitectura 
ou o crítico francés de arquitectu
ra Frangois Chaslin. O embaixa
dor da arquitectura e o granito 
elaborado da Galiza canda todos 
eles foi César Portela, o arquitec
to que ten obra en granito reco
ñecida internacionalmente que 
ten acordado interese en criado
res de referéncia polo uso anova
dor das rochas elaboradas. 

·Da canteiria_ 
ao granito cortado 

O Congreso deu ocasión para re
flexionar sobre o camiño andado 

por esta indústria nun tempo bre
ve, desde a canteiria tradicional 
como realidade dominante na dé
cada dos 60 á exportación en blo
ques por mar á Garrara (ltália), na 
ocasión do abaratamento dos fle
tes nos 70, deica a complexidade 
e elaboración crecente desta pre
ciada matéria prima. Unha das 
expresión desta evolución do sei
tor é o asentamento da Federa
ción Galega do Granito. "Supera
mos os tempos nos que se ven
día rosa Porriño como se fose pe
dra de Garrara -comenta Ramón 
Cortegoso, secretário xeral da Fe
deración-. Ainda ternos a ltália por 
diante de nós en comerciali
zación, maquinária e redes de 
venda, sobre todo a traveso das 
oficinas comerciais de ltália no 
exterior. Despois de consolidado 
o seitor do granito, o noso obxec
tivo é colocarnos á cabeza". 

Galiza é responsábel do 71% da 
indústria das pedras ornamentais 
en todo o Estado cun volume de 
negócio de 40.000 millóns e uns 
cito mil postos de traballo depen
dentes. No ano 89 o 65% da pro
ducción graniteira foi en bloques 
para a exportación. 

A industria do granito ainda non 

Maruxa 
Mallo, 
de Carme Viclal 

se deu librado da crítica ecolo
xista que a acusa de abrir can
teiras en altura cando a norma 
comunitária abriga a limitar a 
extracción aos vales, con exi
xentes regulamentos para a re
cuperación da coberta vexetal 
que aquí non se cumpren. 

O granito ten a avantaxe estraté
xica da existéncia de partos próxi
mos ás canteiras e o feito de ser 
Galiza ponto de recalada abriga
do do tránsito do norte do conti
nente ao Mediterráneo e África, 
con máis de 50.000 embarca
cións que utilizan anualmente o 
separador da Fisterra. O reto do 
seitor transformador é tirar partido 
destas condicions para incremen
tar o valor engadido do produto. 

No 1 Congreso salientáronse os 
aspectos de cualidade e prezo 
que a indústria da construcción 
está a aproveitar en todo o mun
do coincidindo coa chegada dun
ha nova tendéncia que favorece 
o uso do granito coma material 
moderno. A Federación do Gra
nito recoñece que está a buscar 
solucións para problemas de se
guridade nas instalacións asi co
mo para controlar as emisions de 
ruido, pó e serradelas.+ 
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Os sindicatos bascos 
rexeitan o tren 
de alta velocidade 

As centrais sindicais máis im
portantes de Euskadi, ELA, 
LAB, EHNE e Hiru, solicitaron 
nun documento público un 
modelo de ferrocarril de titula
ridade pública e que procure a 
vertebración territorial do país. 
Este concepto de 
comunicación ferroviária está 
enfrontado, segundo os sindi
catos, co modelo do Tren de 
Alta Velocidade (TAV) , "pola 
incompatibilidade que cría en
tre transporte de viaxeiros e 
de mercaderías". Para os re
presentantes dos traballado
res é máis importante a explo
tación conxunta de todo o te
rritório e a accesibilidade de 
todos os indíviduos ao tren 
que a posibilidade de que "os 
percorridos entre grandes ca
pitais sexan máis rápidos".• 

O Supremo concédelle 
o subsidio do paro 
a un emigrante 

António Losada González, 
de 52 anos, que cotizara por 
xubilación e desemprego á 
seguridade social en Frán
cia, viu recoñecido o seu di
reito a percibir unha paga 
de paro logo de que a sala 
do Social do Tribunal 
Supremo lle recoñecese a 
validez da sua demanda. Es
ta senténcia está baseada 
no feito de que é válida cal
quera cotización que se rea
lice nun país da UE para 
percibir o devandito subsf
dio. + 

Brasil quere que Galiia 
abandone a pesca 
de peixe espada 

, 
nas suas aguas 

Durante a a reunión que a Co
misión Internacional para a 
Conservación do Atun Atlánti
co (ICCAT) desenvolve en 
Brasil, a pesca galega 
recebeu o primeiro gran 
golpe. O estado anfitrión soli
citou que nengunha flota 
extranxeira puidese capturar 
peixe espada nos seus cala
doiros. Se este pedimento se 
acepta, 41 buques galegos 
veríanse afectados.+ 

Maria 
Casares, 
de Arantxa Estévez 
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LEITE E CARNE, UN NOVO FRACASO DO CONSELLEIRO 
DE AGRICULTURA-

Para o Sindicato Labrego Galega (SLG), 
o resultado das negociacións para repartir 
no Estado os incrementos en cuota de lei, 
te, direitos de primas para o vacun e di, 
reitos de plantación de viñedo, supón un 
novo ataque ao agro galego e pon de ma, 
nifesto o fracaso da política agrária de 
Fraga e tamén a estratéxia negociadora do 
Conselleiro de Agricultura. 

No que fai referéncia ao sector lácteo, 
compre aclarar antes de nada, que o incre, 
mento da cuota para o Estado Español foi 
de 550.000 Tm; as 61.663 a maiores é cuo
ta que pensan resgatar para a Reserva Na
cional através dos planos de abandono de 
aqui a cando se efectivice o reparto, polo 
tanto non é cuota a maiores, é simplesmen
te cuota que cámbia de mans. 

O Conselleiro de Agricultura di que veñen 
207 .000 Tm. para Galiza, pero hai que saber 
que das 550.000 Tm. só lle corresponden a 
Galiza 175.000, as outras 32.000 veñen <lesa 
Reserva Nacional. Agardamas que cando se
xa a hora de repartir non nos digan que na 
Reserva non hai ese leite. Estes dados confir
man que Castor Gago aceitou o reparto pro
porcional directo que, dito sexa de paso, era 
para Galiza a pior das alternativas que bara
llaba o próprio Ministério de Agricultura. 

O Conselleiro de Agricultura non fuco va
ler en nengun momento o peso que o leite 
ten na economía de Galiza; nen o feíto de 
que aquí contamos co 50% das explota
cións do Estado; é dicer que en nengun 
momento tivo en consideración os millei
ros de pastos de traballo directos e indirec
tos que xera o sector lácteo e que nestes 
momentos están en xogo. 

É necesário destacar, igualmente, que o 
Conselleiro de Agricultura afrontaba esta 
negociación contando co consenso dos sin
dicatos agrário e cooperativas, que unani
memente rexeitabamos o reparto proporcio
nal directo e, olicitabamo un reparto uni
versal, que estivera modulado con critérios 
sócio- con micos. Ademais, a conferéncia 
ectorial, tampouco tivo en conta o acordo 

d Parlament Español que instaba ao go
vemo a facer o r parto das ,?50.000 Tm. 
tendo en conta critério ócip-económicos. 

C mpre subliñar que s o Conselleiro fixe
ra valer o critério dos postas de traballo, do 
número de explotacións, Galiza teria reci
bido da orde de 327.000 Tm. 

Se nos fixamos na média por explotación 
que nos corresponde con este reparto, tamén 
podemos observar como as explotacións ga
legas volven resultar fortemente discrimina
das con 5.600 quilos por explotación fronte 
aos 28.000 de · Madrid, 27.000 de Cataluña, 
22.000 de Murcia ou 23.000 de Navarra, ... 

Este reparto vulnera asimesmo os critérios 
da própria negociación da reforma da OCM, 
xa que Bruxelas xustificou conceder o incre
mento ao Estado español pola necesidade de 
que houbese un equilíbrio entre produción e 
cuota. Todos sabemos que é precisamente 
na Galiza onde existíu desde sempre e segue 
existindo na actualidade un fortísimo desfa
se (nestes momentos superamos as 500.000 
toneladas en produción por encima da cuo
ta) e sen embargo, este desequilíbrio non se 
corrixe. Os dados tamén corroboran esta 
afirmación, agora contamos co 30,58 % da 
cuota do Estado e, en canto sexan asignadas 
as 207.000 Tm, teremos o 30,92 %. E dicer 
quedamos praticamente igual. 

A realidade evidéncia que o. Conselleiro de 
Agricultura, apesar de ter dito que a Xunta 
nunca aceitaría o reparto proporcional direc
to e, a pesar de contar co apoio consensuado 

LÍDIA SENRA 

dos sindicatos e cooperativas, preferíu ven
der o sector lácteo galego a cámbio de nada. 

• PERDA DE LIDERAZGO. Castor Gago 
pasará á história como o Conselleiro que fi
xo perder o liderazgo acadado pola Conse
lleria de Agricultura en negociacións ante
riores co governo español; así como por re
baixar as cuotas de reparto acadadás con 
anterioridade. No reparto da reserva feito 
no ano 94, senda Conselleiro de Agricultu
ra Pérez Vidal, Galiza acadou o 40%, Cas
tor Gago ven de acadar 
un escaso 34%. O SLG 

A.N.T. 

o Sr. Fraga, para reducir o sector lácteo gale
ga á mínima expresión. No início do ano 97) 
co govemo español xa nas mans do PP, o Sr. 
Fraga comprométese a contra-avalar os recur
sos apresentados palas empresas contra a su
pertaxa da campaña 95/96 dicindo que asume 
esta responsabi.hdade porque os produtores e 
produtoras fomos enganados polo Ministro 
anterior en campaña eleitoral. Aqui xa se 
apreza un cámbio importante, pois antes des
de a Xunta falaban das consecuéncias negati
vas que tiña a aphcación da supertaxa para as 

explotacións leiteiras 
de Galiza, para as em

entende que para tama- 'O 
ño "logro" ven podia obxectivo de tuda 
ter aforrada a viaxe a 
Madrid. Estamos segu
ros que teria consegui
do exactamente o mes
mo sen moverse do seu 
despacho na Conselle
ria de Agricultura. 

presas e para o conxun
to da nosa economia. 
Nese mesmo ano, a Mi
nistra de ·Agricultura, esta liña de actuación 

de Fraga, é facilitarlle 
o traballo de aplicar as 

cuotas do leite ao 

· oculta os dados da cam
paña 9ó/97 até pasadas 
as eleicións ao Parla
mento Galega para 
nQn prexudicar a can
didatura de Fraga. 

Esta é a realidade do 
reparto, agora ben, o 
Conselleiro de Agri
cultura intenta vender 
á sociedade o seu fraca
so como un logro. O 
seu atrevemertto chega 
a tanto que na sua..._ 
comparencéncia no · 
Parlamento de Galiza, 
despois de pasar unha 
boa parte do tempo in-

govemo "amigo" e ao 
mesmo tempo 

favorecer a_ carreira 
política da sua 

protexida a Sra. 

A partir dese momen
to, tanto desde o Mi
nistério de Agricultura 
como desde o govemo 
galega indúcese ás em
presas a ocultar o so
brepaso da cuota vía 
compqrr en "negro" ou 
vía "éomprimido". O 
obxectivo era ter ªº 
sector tranquilo, sen 

de Palácio" 

tentando xustificar o . 
acorde en ~e ás difi- . 
cultades que poñian 14 comunidades autó
nomas (como ' se nós foramot> condicionar 
as primas para a óliveira, os cereais ou para 
o xirasol, ... ), . ac;abou concluindo que era 
un magnífico acordo. Pero é que ademais 

) nesta comparecéncia adicouse a defender o 
) acorde facendo unha loubanza das cuotas 

do leite e chamándolle delincuentes a -to
dos aqueles produtores e produtoras que 
sobrepasan a sua cuota. 

• ESTRATÉXIA DE REDUCIÓN. Esta posi
cion do Conselleiro resulta ainda máis in
comprensíbel, cando el mesmo ven q~ re;. 
coñecer que, no 2006, vaise dar a liberali
zación do mercado do leite, o que supón o 
fin do sistema de cuotas. Qué pasa entón? 
Temes un Conselleiro que é tan incapaz 
que non se dá conta de que precisamente, 
ante a perspectiva do 2006 ou se cadr? an
tes, é un suicidio aplicar a supertaxa? E que 
non sabe ou non quere saber que o que pre
cisa o sector lácteo galega é que lle deixen 
producir para desenvolverse con tranquili
dade e posicionarse ben nos mercados de 
cara a ese horizemte do 2006? 

Á vista dos feítos, ao SLG non lle queda ou
tra opción máis que concluir que, esta nefasta 
negociación é a culminación de tuda unha 
estratéxia do Presidente do Govemo galega, 

multas (de feito na 
campaña 97 /98 non 

houbo supertaxa;e,.pasámonos de cuota máis 
que na campaña anterior) e asi poder a: Mi
nistra permitirse o luxo de non prantexar a 
reforma da OCM do leite como unha cues
tión de Estado e o Sr. Fraga esquencer de 
buscar solucións para un dos sectores estraté
xicos da , economia da Galiza e preparar as 
c;rleicións municipais e europeas sen a presión 
do sector lácteo en conflito.' 

As empresas entran a trapo nesta dinámica, 
- unhas por debilidade -e a maioria porque 

van sacar un importante luho ( unha media 
de 6, 7 pesetas en litro negro ou comprimí, 
do, multiplicado por 400.00D Tm. _de sobre
paso nesa campaña, permitíanlle embolsar 
uns 2.400 Óu 2.800 millóns). 

i 
• GRUPO LÁCTEO ABANDONADO. Nesta 
mesma estratéxia, está o nome~mento de 
Castor Gago como Conselleiro de Agricul
tura, que o primeiro que fai, nada máis to
mar posesión, é cargarse a Mesa do Leite, 
mediante a presión e a compra de vontades 
dalguns dos seus compoñentes; asi como o 
abandono definitivo do apoio político e 
económico ao Grupo Lácteo Galego. 

En tuda esta dinámica hai que encadrar-as 
actuacións represivas e intimidatórias sobre 
os labregos e labregas e sobre as organiza-

cións que nos atreverdos a mobilizamos pa
ra defender as reivindicacións da Mesa do 
Leite. Falamos das mobilizacións de tracto
res en Xaneiro e Marzo do 98. 

O obxectivo de toda esta liña de actuación 
non é outro que facilitarlle o traballo de 
aplicar as cuotas do leite ao govemo "ami
go" e ao mesmo tempo favorecer a carreira 
política da sua protexida a Sra. de Palacio 
(ex Ministra de Agricultura e hoxe Vice
presidenta da Comisión Europea). 

• V ACUN DE CARNE. Tamén aquí o Con
selleiro afrontab;:i a negociación cun acorde 
unánime da Mesa da Carne de Galicia, na 
que están representados o sector produtor e 
sector industrial. Habia acordes concretos 
sobre as primas especiais para vacuns ma
chos que foron obxecto de negociación na 
Conferéncia sectorial: A Mesa da carne 
opúñase á famosa "rexionalización" e tamén 
demandaba que se estabelecer:i o pagamen
to da prima no momento do sacrificio e .Pa
ra becerros con máis de 185 quilos en canle. 

O Conselleiro aceitou que no 2003 se pro
ceda á rexionalización e que o pagamento, 
de aquí ao 2003, se fag~ en función da ida
de (9 meses), e despois no momento do sa
crificio. O primeiro que nos podemos per
guntar é, porqué pagamento no momento 
do sacrificio dentro de 3 anos e non agora? 

Castor Gago di que o acorde é moi favorá
bel e que ternos 3 anos para acadar direitos. 
Pero isto é unha auténtica farsa, pois a estas 
alturas na Galiza só cobramos por 15.000 
becerros dos aproximadamente 85.000 que 
ternos susceptíbeis de cobrar primas; Ara
gón cobra por 141.000, Castilla-León por 
222.000; Cataluña por 161.000. Isto non ·é 
por casualidade, nen porque os labregos e 
labregas da Galiza sexamos parvos; sé non 
cobramos é porque as primas non están 
adaptadas á nosa realidade. V elai porque a 
Confereéncia sectorial acordou -seguir pa
gando pola idade até o momento da rexio
nalización. Se o pagamento fose no mo
mento do sacrifício, os labregos e labregas 

· poderiamos solicitar pola prática totalidade 
dos becerr<?S ~achos que vendemos. 

Neste contexto, dentro de 3 anos, se non 
somos _ capaces d.e impedilo, o govemo es
_paí).ol ·rexionaliz.ará os direitos e na Galiza 
seguiremos vendo como os becerros das na
sas explotacións quedan sen primas e, co
mo as nosas explotacións terán que compe- , 
tir co cebo industrial fortemente .primado 

• MEDIDAS MÍNIMAS. O SLG considera 
que, chegados ao ponto actual, urxe que o 
Presidente da Xunta repare o mal que lle 
leva feíto até o de agora á gandaria galega 
( leite e carne), tomando as seguintes medi
das mínimas: 

l.- Cese do Conselleiro de Agricultura. 

2.- Revocación dos acordos de Madrid en 
todos os sectores. 

3.- Medidas políticas que posibiliten a mo
ratória da supertaxa, desde a campana 
96/97 até o fin do periodo de cuotas. 

4.- Iniciar a batalla institucional por unha 
reforma en profundidade da política agrária 
que permita o control da produción estabe
lecendo un modelo de produción en base á 
terra e fixando prezos mínimos que cubran 
custes e traballo de produción. 

5.- Institucionalización das relacións da 
Consellería de Agricultura cos Sindicatos 
agrários. • 
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O alcalde 
de Mondariz 
persegue 
á nai dun 
concelleiro 

Xoán Reboreda (PP), alcalde 
de Mondariz, amenazou á nai · 
dun concelleiro do BNG con 
expulsala da caseta que rexenta 
na praza de abastos, logo de 
que o edil denunciase a un 
membro da equipa de ' govemo 
por trasladar un autobus a un 
monte comunal para armace, 
nar herba para o seu gado. 

Segundo o BNG, através de 
terceiras persoas, Xoán Rebore, 
da ameazou á nai do concellei, 
ro · nacionalista Alberte Re, 
boreda con expulsala do posto 
que ocupa na praza aproveitan, 
do que non é a titular, xa que o 
concello nunca constituíu a 
Comisión Permanente, único 
órgano faculdado para adxudi, 
car os postos fucos do Mercado 
Municipal, segundo o artigo 
seis do seu Regu_lamento. O 
posto ocúpao a família do con, 
celleiro nacionalista desde hai 
máis de unha década e no m°' 
mento de aceder a el, o alcalde 
eludíu informar sobre o proce, 
dimento a seguir para o traspa, 
so da titularidade e poxa públi, 
ca do pÜsto, entroques, invitou 
a iniciar a actividade sen máis 
trámite. Hoxe, a raíz do enfren, 
tamento co fillo, é cando se 
lembra de exixir o cumprimen, 
to da lexislación. 

A persecución comezou des, 
pois de o BNG denunciar que 
o concelleiro de Vias e Obras, 
Ernesto Godoi Bello, remolca, 
se, xunto cun sócio, un autobus 
a un monte comunal da ·parró, 
quia de Sabaxáns para armace, . 
nar pacas de herba destinadas 
ao gado da sua propriedade que 
vive ceivo no monte dos vici, 
ños. Ademais, ·a carón do veí, 
culo comezou a construir un 
galpón, sen licéncia municipal 
nen dos proprietários do mon, 
te .. Esta atitude levou ao BNG 
a exixir do Govemo municipal 
a retirada do veículo e o seu de, 
pósito nun centro autorizado, 
asi como a demolición do gal, 
pón e sanción aos autores.+ 

j 
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Sampedro solicitou diante dos tribunais, en reiteradas ocasións, o direito a moner. 

/ 

LALO R. VILLAR 

Npn satisface nen a Ramona Maneiro, única encausada 

O pechedo caso.Sampedro 
amortece o debate sobre a eutanásia 
9* A. ESTé:VEZ 

Cando os xornalistas comunicaron · a Ramo na Maneiro, á 
porta da sua casa, que .a xuiz de Ribeira viña de arquivar o 
caso da morte de Ramón Sampedro, a única encausada po
la mesmo non amosou maior ledícia. "Eles saben que hai 
culpábeis, pero teñen medo de asumir un xuízo por eutaná
sia", comentou. Mália respirar tranquila e esquecerse de ir 
a.o ·xulgado cada duas semanas, Maneiro amosaba o sentir 
doutros amigos e familiares de Sampedro:-ao ser arq.uivado 
o caso, estase deixando morrer o debate sobre a eutanásia. 

A morte de Ramón Sampedro 
en Xaneiro do pasado ano se
m el l aba abrir un debate sen 
volta sobre a eutanásia, un de
bate semellante ao que se leva 
producido nos últimos anos co · 
aborto ou a insubmisión. Por 
esta razón, a asociación Direi
to a Morrer Dignamente non 

podía senón a~osar a sua de
cepción pola decisión da xuiz 
de Ribeira, a terceira que ten 
nas suas mans o caso Sampe
dro, que reflecte o medo a un 
proceso xudicial ainda a sa
ben~as de que alguén tivo que 
achegar o vaso con cianuro á 
cama na que estaba postrado 
Sampedro. 

A policía analisara todas as 
pegadas que habia na casa do 
t~traplé?_<ico tras a sua morte 
"E negativo porque non se 
afonda nas causas polas que 
catorce mil persoas se autoin-

~ culparon da sua morte", co
mentan na asociación. Desde 
Direito a Morrer Dignamente 
solicitase o debate político ·so
bre a eutanásia unha vez que 
non hai atrevimento para cele
brar o xuízo, que eles tampou
·co querian centrar nunha soa 
persoa. 

en vida. Primeiro, solicitaba 
ante os tribunais morrer, sen
dolle denegado ese direito en 
todas as instán-

é que a sua mente era moi lú
cida. Dias antes da sua marte, 
Ramón Sampedro abandoou a 

cias. Actualmen-
te, a familia ten 
recurrida a deci
sión do Tribunal 
Constitucional 
de non conside
rar ese direito 
alegando que 
non tiña validez 
tras a morte de 
Ramón Sampe
dro d iante do 
Tribunal de Es
trasbu rgo. Na 
sua vida, o tetra
·pléxico -un acci
dente na praia 
das Fumas, can
do novo, deixá
rao totalmente 
inválido- de
nunciou a hipo
cresía que supu
ña que os tribu-
nais non permiti-
ran a sua morte 
mentres nos 
hospitais, dun 
xeito máis sola-

A asociación 
Direito a Morrer 
Dignamente 
considera que 
o peche do caso 
Sampedro 
res posta 
ao medo 
dos xuíces 
a procesar 
a un acusado 
por eutanásia. 

pado, se estaban realizando 
"martes asistidas" con pacien
tes terminais. 

Milleiros de autoinculpados 

casa paterna e 
se instalou nou
tra vivencia. Se
m el lab a querer 
evitar problemas 
á sua família. Do 
seu piso de Boi
ra, conminou a 
marchar a unha 
parella que o 
acompañaba; 
sabia que tras a 
sua morte a poli
cía buscaría cul-
pábeis. A xustiza . 
cebouse con Ra
mo na Maniero, 
que chegou a 
pasar unha noite 
nos calabozos. 
Sampedro tamén 
fixo gravar en vi
deo a sua ago
nía. Axiña come-
zarian as autoin
c u l paci 6 ns, ca
torce mil recolli
das en tres se
manas, feito que 
Gonzalo de Lu-

A família do tetrapléxico conti- O problema de Sampedro, e aí 
nuou tras a sua marte coas de- reside a impedimento para nen 

cas, concelleiro nacionalista 
en Porto do Son e amigo do 
morto, considera determinante 
para arquivar un caso. "Habe
ria que tomarlle declaración a 
todas", sinalou. Polo de agora, 
Xosé Sampedro, irmán do fina
do, anunciou que ia recurrir o 
arquivamento do caso.• mandas que S~mpedro fixera _ tan sequer debatir a eutanasia, 

•.· 
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RECORTE DAS LIBERDADES, MENTIRAS E PITAS DE VÍDEO 

Todo parece indicar que o Concelho sigue 
adiante coa intala\:om das seis novas cáma, 
ras de vídeo,vigiláncia no casco velho da 
nossa cidade, e que a sua pretensom é que 
comecem a funcionar o antes posível. Des, 
de a Platafcmna cidadá contra a vídeo,vigi.lán, 
cia de Compostela, constituída por umha dú, 
zia de entidades políticas, sindicais, sociais 
e vizinhais da cidade, consideramos que es, 
ta medida é um passo mais dentro da espi, 
ral de repressom que estamos a sofrer na 
Galiza, e em Compostela em particular, 
convertida neste "ano jacobeu" numha ex, 
periéncia,piloto de controlo social. Mas 
tendo que inserir a decissom da instala\:om 
das vfdeo,cámaras dentro dum recrudezi, 
mento geral das políticas repressivas e inti, 
midatórias por parte do estado, ternos que 
remarcar que supom um dos feítos mais gra, 
ves, por quanto atenta contra um direito 
fundamental de toda a cidadania, qual é o 
direito a intimidade. 

A gravidade da decissom de instalar este 
sistema de vídeo vigiláncia ve,se acres, 
centada ante a atitude mantida polo Gru, 
po de Governo do Concelho, polo Grupo 
Municipal do PSOE e polo próprio Alcal, 
de, o senhor Sánchez Bugallo, ao nega, 
rem,se a dialogar com os vizinhos, as or, 
ganiza~óns e os colectivos que, como A 
Plataforma Cidadá contra a vídeo,vigiláncia 
de Compostela, se oponhem a instalat;om 
destas novas cámaras. 

A Plataforma Cidadá contra a vídeo,vigi.láncia 
de Compostela, tem solicitado desde o dia 
21 de Setembro, com o escrito número 
28.773 de entrada no Registo Geral do 
Concelho, manter umha entrevista como 
Alcalde para dialogar, falar e intercambiar 
opinións sobre o tema. Mas, desde esse dia, 
só ternos recebido o siléncio por resposta. 
Igualmente também nom respostou a nossa 
solicitude de manter um encontro o Grupo 
Municipal do PSOE, tendo,se realizado essa 
petit;om de entrevista o 27 de Setembro. 

Foi esta negativa a receber,nos, e a dialogar 
e conversar sobre o tema da "vfdeo,vigilán, 
cia", o que motivou o acto de protesta que 
a Plataforma Cidadá contra a vúleo,vigi.láncia 
de Compostela realizou o 5 de Novembro, 
6 feira, na Faculdade de Económicas da 
Universidade de Santiago de Compostela. 
Esse dia, as 13:00 h., tinha previsto o sen, 
hor Alcalde impartir umha conferéncia so, 
bre a "gestiom" da cidade. Esta cita foi es, 
colhida pola Plataforma para realizar um ac, 
to pacífico de desobediéncia civil, con, 
sistente em repartir umha série de folhas 
informativas sobre o tema e interrumpir, 
mediante a repetit;om dumha série de con, 
signas alusivas as vfdeo,cámaras, a ínter, 
ven\:om do Alcalde. Em nengum momento 
foi empregada "a violéncia" ou "a for{:a 
bruta" (como apareceu na imprensa ao dia 
seguinte, recolhendo declara\:Óns do deca, 
nato da faculdade, do professor Miguel 
Cáncio, e de algum grupo de estudantes); e 
nom se produzfu, nem muito menos, "um 
atentado contra o respeito devido a umha au, 
toridade local", como se nos acusa va por 
parte do concelheiro e responsável local do 
BNG, Manolo Portas. 

Resulta lamentável escoitar algumhas das 
declara~óns realizadas a raíz <leste acto, e 
sobre tudo as que provenhem de pessoas e 
organiza\:Óns que tenhem organizado, pro, 
movido ou participado em actos de protes, 
ta semelhantes, ou inclusive mais contun, 
dentes. Dizer cousas tais como que "actos 
desse estilo desacreditam a quem os realiza" 
nom é mais que umha mostra de hipocresía 
por parte de quem tem empregado e apoia, 
do actos de protesta e reivindica\:orn do 
mesmo tipo por diferentes motivos. 

• ARGUMENTOS FALSOS. Voltando a ins, 
talat;om das vídeo,cámaras, e ante a sua 

IGOR LUGRIS 

iminente posta en funcionamento, eremos 
necessário desmentir os argumentos, ao 
nosso entender falsos, que está a empregar 
o Concelho. 

1 º. "É umha medida para manter a seguridad.e 
cidadá". Qualquer habitante de Compostela 
sabe que esta é umha das cidades mais tran, 
quilas do mundo. E qualquer pessoa que 
percorre,se as ruas de Compostela neste 
ano 99 é bem consciente de que a enorme 
preséncia policial existente ( 6,8 policías 
por cada mil habitan, 

da nas pra\:as onde o Concelho pretende a 
instala\:om das vídeo,cámaras. E ainda que 
alguem pensara em faze,las, é evidente que 
agora buscará outra rua, nom vídeo,cotrola, 
da para fazé,las. Nom parece que este argu, 
mento tenha máis validez que o anterior. 
Novamente, emprega,se um argumento en, 
ganoso para defender o recorte dum direito 
fundamental, e agachar um atentado con, 
tra a intimidade. 

32
• "Destruiram,se as grava{:óns, e os polícias 

encarregados seram de 
tes, quando a meia eu, 
ropeia é de 3,2) era 
inexplicável. 'Chamamos 

tuda confian~a". Para 
alem de que será prati, 
camente impossível 
para um cidadao ou 
cidadá de a pé -polos 
pessados trámites bu, 
rocráticos que vai su, 
por-, cerciorar,se de 
que as fitas de vídeo 
onde el/ela aparece,se 
tenham sido em ver, 
dade destruidas ( devi, 
do a possibilidade de 
que tudas as imagens 
?ejam digitalizadas), a 
recente descuberta 
dumha rede de venda 
de dados pessoais in, 
formatizados na Co, 
runha, onde ·estavam 
implicados polícias es, 
panhois · e outros 
membros das "fort;as e 

E para demonstrá, lo te, 
mos as declara\:Óns rea, 
lizadas polo Delegado 
do Governo Espanhol 
na Galiza, Xoán Mi, 
guel Diz Guedes, e polo 
próprio Alcalde na 
] unta Local de Segurida, 
de de Compostela, onde 
se analisavam os dados 
dos delitos durante o 
ano 99, e onde destaca, 
vam que Compostela é 
a cidade mais segura de 
tudo o Estado espan, 
hol. E ainda o anterior 
suboficial chefe da po, 
lícia local, explicava 
nom há rnuito tempo 
que, devido "a tranqui, 

a sociedade 
compostelá para que 

amose publicamente a 
sua repulsa po la 

instala~om das vídeo ... 
cámaras, e a tudas as 
organiza~óns políticas, 

sindicais e vizinhais 
para que clarifiquem a 

sua postura" 

lidade e seguran\:a da 
própria cidade", a polí, 
cia local só empregara 
a arma regularnentar 
numha ocassom desde 
1990 e esse único caso fara para fazer fren, 
te a umha vaca e um bezerro. Som muitas 
mais as declara\:Óns de mandos policiais e 
de autoridades municipais sempre neste 
sentido de resaltar a tranquilidade e a se, 
guran\:a de Compostela, as que nos levam 
a negar o primeiro dos argumentos empre, 
gados desde o Concelho. Nom existe um 
"razanável risco para a seguridade cidadá" 
(como exige no artigo 6.4 a Lei Orgánica 
4/1997 que regula a utiliza\:om destas ví, 
deo,cámaras) polo que este prirneiro argu, 
mento fica sem valor. 

2 2 • "É umha medida frente aos atentados con, 
tra o património histórico,artístico da cidade". 
Novarnente emprega,se umha mentira pa, 
ra justificar o injustificável. Nengum ci, 
dadao nem nengumha cidadá de Compos, 
tela tem a sensa\:om de que exista um peri, 
go real de que se produzam graves atenta, 
dos contra o património histórico,artístico 
da cidade. E tampouco no passado se lem, 
bram actos vándalicos geralizados que jus, 
tifiquem a instala~om das vídeo,cárnaras. 
A nom ser que por "atentados contra opa, 
trimónio" se poda entender algumhas mais 
que discutiveis actua\:Óns municipais e de 
outras administrat;ons, e inclusive de gran, 
des empresas privadas, que nom tenhem o 
mais mínimo problema em, por exemplo, 
encher de propaganda as fachadas de 
quanto edificio do dito património históri, 
co,artfsdco se pom por <liante. Nom há, 
por exemplo, razóns que nos levem a pen, 
sar que a suposta instala\:om "artística" na 
pra\:a da !maculada, con motivo do ano 
2000, é menos "danhina" para o conjunto 
histórico que, por exemplo, a realiza\:om 
dum graffiti artístico num tabique caleado 
da Rua de San Roque a altura do Conyen, 
to de Santa Clara. Porem, um é poste arbi, 
trariamente polo Concelho, empregando 
um espa\:O público que nos pertence a tu, 
dos e outro é perseguido por esse mesmo 
concelho e pola sua polícia municipal. 

No que di respeito as pintadas, o tema é ri, 
sível. Ninguem lembra nunca umha pinta, 

Corpos de seguridade 
do Estado", leva, nos a 
perguntar,nos quem 
controla ao controla, 
dor, ou quem vigía ao 
\rigiante. A única res, 

posta que dá o Concelho ante os graves 
problemas que_ se podem criar é, simples, 
mepte, confiar ern que estes sejam boas 
pessoas, e, realmente, esta nom nos parece 
umha resposta séria. 

Tudas e tudos podemos lembrar casos como 
o acontecido em Lugo, onde agentes da Pº' 
lícia encarregados do controlo das cámaras 
de tránsito rodado, empregavam estas para 
espiar a vida privada das vizinhas e dos vi, 
zinhos, e mesmo gravando no interior das 
suas casas. O único real, é que as cámaras 
aumentan a inseguridade cidadá, pois nom 
saberemos quando estamos a ser gravados e 
gravadas, onde, com quem, que uso se vai 
fazer das imagens, etc. 

42
• "Som as primeiras vídeo,cámaras que se 

instalam em Compostela". Grande mentira, 
dado que qualquer pessoa pode comprovar 
a existéncia de um número ilimitado de 
cámaras em institu\:Óns públicas, bancos, 
supermercados, entradas reguladas no cas, 
co histórico, etc. O certo é que a nossa in, 
tímidade está sendo violada habitualmente 
e sem nengum tipo de controlo· (tal e co, 
mo recolhecia o mesmo Alcalde o dia 6 de 
Novembro em declara\:Óns aparecidas em . 
diversos meios de comunica~om)_ E isto 
sem falar das cámaras de controlo do trán, 
sito, 12 em toda a cidade, das que falamos 
no seguinte ponto. 

52
• "As cámaras de tránsito de veículos só som 

usadas para este fim". Nova e flagante men, 
tira, que qualquer pessoa pode comprovar 
asistindo a qualquer das mobiliza\:Óns que 
se produzem na cidade, e onde comprovará 
que essas cámaras som empregadas para re, 
colher imagens das mesmas, apontando 
com os seus objectivos directamente contra 
elas, gravando pessoas, pancartas, etc ... lsto 
é umha clara viola~orn da liberdade de ex, 
pressom e de participa\:om social e política, 
ademais de um novo atentado contra o di, 
reito a intimidade e a própria imagem. Po, 
deram negar esta evidéncia desde o Con, 
celho repetidas vezes, mas a realidade está 

ai, terca, e em vez de negá,la deveram acla, 
rar que é o que se fai com essas imagens. 

62 • "As pessoas qu~ non tenham nada que 
ocultar non devem ter nengum temor por ser 
gravados". Argumento mais próprio de re, 
gimes fascistas que de responsáveis munici, 
pais que se dirn demócratas. Empregando o 
mesmo argumento, as pessoas que nom 
tenham nada que ocultar nom devem te, 
mer que pinchem os seus telefones ou vio, 
lem a sua correspondéncia; nem os joma, 
listas devem temer que um organismo cen, 
sor revise as suas notícias antes de publicá, 
las; nem as profesoras e profesores devem 
temer que alguem controle o seu programa 
de estudos deixando sem valor a sua liber, 
dade de cátedra; nem os partidos políticos, 
sindicatos, ou qualquer outro colectivo de, 
be temer que sejam gravadas as suas -jun, 
tant;as internas; etc, etc, etc. 

O argumento é tam perigoso que norn en, 
tendemos como pode ser empregado publi, 
camente, en jomais, radios, televisóns, por 
membros da corpora\:om municipal. É urn, 
ha monstra clara da talha moral, ética e po, 
lítica de quen o emprega. 

E rnais preocupante ainda é o argumento 
empregado polo delegado do Govemo Es, 
panhol na Galiza, Diz Guedes, que acusa a 
tudas aquelas pessoas que estamos em con, 
tra da istala\:orn das vídeo,cámaras de ser, 
segundo as suas palavras, "os que lhe que, 
rem fazer dano ao património", e "os que 
vem limitadas as suas possibilidades de 
atentar contra o património". Deveria sa, 
ber este senhor, alta autoridade institucio, 
nal, que em democracia as pessoas podem 
discrepar livremente do que opinem as au, 
toridades sem que isso as convirta em "de, 
linqüentes". Ou é que lhe está chamando 
delinquentes e criminalizando tambérn aos 
cinco concelheiros que conformam o Gru, 
po Municipal do BNG, e fam parte do Go, 
vemo Municipal, e que dim estar, quando 
menos formalmente, ern contra da insta, 
la~orn das vfdeo,cámaras? 

• PRONUNZIAMENTO PÚBLICO. Para fi, 
nalizar, que_remos fazer urn novo chama, 
mento a sociedade compostelá para que 
amose publicamente a sua repulsa pola ins, 
tala~om das vídeo,cámaras, e a todas as or, 
ganiza\:Óns políticas, sindicais, vizinhais, 
etc. para que clarifiquem a sua postura ante 
o tema. Resulta preocupante o siléncio que 
mantenhem algumhas organiza~óns ante o 
que está a acontecer. Siléncio que nos re, 
sulta incomprensível por quanto sabemos 
que muitas das pessoas que integr~ essas 
organiza\:Óns, ou mesmo as próp_rias organi, 
za\:Óns som contrárias aos planos de vídeo, 
vigiláncia do Concelho- Mas ne~te ~aso, 
como em rnuitos, quem .cala outorga. E por 
isso que se fai necessário um pronuncia,· 
mento pola sua parte. 

Estamos ante um evidente caso de recorte 
da~ liberdades, mentiras e fitas de vídeo. 
As vídeo,cámara8 nom fam distingos. T º' 
das as pessoas irnos sofrer a vfdeo,vigilán, 
cia. Ninguem pode pensar que isto nom 
lhe afecta. T uda,s, tudos, somos suspéito, 
sas, suspeitosos. E o momento de fazer,nos 
escoitar. De que a cidadania de Campos, 
tela lhe demonstre ao Concelho que a ví, 
deo,vigiláncia nom é necessária, e lhe fa, 
ga ver que está equivocado, e nom con ta 
com o respaldo da cidade. E por isso que 
fazemos um chamamento a toda a socieda, 
de de Compostela para que se mobilice e 
acuda o dia 18 deste mes, quinta feira, as 
20:30 h. a Pra\:a do Toral. Para que o 
Concelho saiba, para que as autoridades se 
decatem, de que Compostela di ''Nom" as 
suas vídeo,cámaras. • 

IGOR LUGRIS pertence a Platafonna Cidadá 
contra a t!Ídeo-11igiláncia ~ Compostela. 
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Elber e Sal9ado na desputa polo balón. lALO R. VILlAR 

Unha desludda selección brasileira acaba de enfriar a noite viguesa 

Galiza, apática co 'circo' 
que acompaña á selección española 
eC>- CÉSAR LORENZO GIL 

A pesar de que desde os 
meios de c_omunicación se · 
quixo converter o partido en
tre Brasil e España, que se 
desputou o Sábado 13 de No
vembro en Vigo, nunha cita 
histórica e oportunidade única 
para medir as torzas "da invic
ta selección española e da te
tracampiona Brasil", o certo é 
que o choque non foi máis 
que un encontro tipicamente 
amigábel, sen emoción nen vi
da, onde para maior ridículo, 
acabou nun 0-0 a ton co trio 
que se vivíu nas bancadas. 

A cita de Balaídos foi aproveita
da pola prensa de tudo o Estado 
como a excusa perfecta para 
montar a ilusión de que España 
é unha das máis grandes selec
cións do mundo. Ademais, ten
touse criar uns lazos -que non 
existen nen parece que vaian 
existir- entre a afeizón futbolísti
ca galega e a selecció~ españo
la. Para conseguilo, a expedición 
de José Antonio Camacho tomou 
a llla da Toxa desde o Martes 9 e 
dispuxo de case toda a semana 
para montar o seu habitual "cir
co". Primeiro montou unha "pa
changa" ante o Portonovo, co 
habitual complexo de superiori
dade do combir::iado estatal, que 
nen sequer pon a camisola can
do xoga con rivais que lle serven, 
gratuitamente, de sparring .. O Xo
ves, os xogadores acudiron ao 
recinto feiral de Cotogrande, á 
beira do aeroporto de Peinador, 
en Vigo, a asinar autógrafos para 
os rapaces. Dentro da habitual 
parafernália da Federación Es-

. pañola de Futbol (FEF), escolleu
se a imensidade de Cotogrande 
para que non houbese nengun 
problema de espácio, temendo 
unha avalancha de crianzas de
sexosas de capturar a sinatura 

dos seus supostos ídolos. Mais a 
situación tornouse ridícula. A pe
nas 300 nenos participaron no 
acto, moitos deles en excursión 
desde centros educativos priva
dos. O estupor apoderouse dos 
respon~ábeis da publicidade da 
FEF. "E a primeira vez que nos 
pasa. Normalmente, non entraría 
toda a xente nesta nave", dician. 

Un Brasil sen brillo 

Endiante, como verdadeiro fetiche 
de atracción, estaba a selección 
do Brasil, un combinado que 
arrastra consigo toda· a mitoloxia 
que confire a obtención de catro 
copas do mundo e a recriación do 
próprio balompé, adaptándoo ao 
carácter do xigante país sulameri
cano. Mais a selección amarela 
que visitou Galiza carecía de toda 
a épica que se lle supón a calquer 
equipa que represente o espírito 
de Pelé, Garrincha ou Zico. 

Notouse que o segundo selec
cionador brasileiro, Candinho, 
estaba representando un papel 
que non lle agradaba demasia
do. O feíto de que o titular do 
posto, Wanderley Luxemburgo, 
estivese co combinado olímpico 
preparando os Xogos de Syd
ney, deixouno no sítio de quen 
ten que sacar adiante un com
promiso non demasiado intere
sante. Ese escaso interese de
mostrárono as figuras canarin
has na sua chegada ~scalonada 
a Mondariz-Balneário, localidade 
onde se concentraron. Produ
círonse situacións r:idículas, co
mo a chegada do madridista Ro
berto Carlos en solitario nun au
tobus de 60 prazas ou a ausén
cia dos dous porteiros, Marcos e 
Zetti, a 24 horas do partido. 

Nostálxia do Celta 

Tuda a expectación levantada du-

rante a semana, con revenda de 
entradas polo triple do seu valor 
orixinal, conflitos entre a FEF e o 
Concello de Vigo por mor do ini
cial incumprimento do organismo 
dunha promesa de concederlle ao 
consistório 500 invitacións para 
as equipas de futbol base da ci
dade e pola insisténcia dos meios 
en que o partido do Sábado 13 ia 
ser un acontecimento dep9-ftiVo 
de primeiro nível, ficou u¡(pouco 
en água de bacallau en plena on
da de trio atravesando Vigo. 

Denantes do partido, a Marcha 
Real foi recebida con división de 
opinións e unha grande parte da 
bancada animou ao Brasil. Logo 
do asubio inicial do árbitro, Espa
ña, grácias á calidade de Raúl e 
de Luis Enrique, comezou forte e 
fixo un cuartQ de hora a boa altu
ra, ainda que non foi quen de ba
ter a un frouxo Marcos, que se 
paseaba pola área pequena sen 
amáis mínima seguridade en si 
mesmo. A partir do minuto 15, 
acabou a emoción. O frío do am
biente pegóuselles nos ósos a 
uns e a outros e chegou o des
canso entre bocexos do público, 
que ao final non encheu comple
tamente o estádio. No segundo 
tempo, a calidade individual dos 
xogadores brasileiros acabou por 
fechar á selección española no · 
seu campo. Rivaldo, Emerson e 
Zé Roberto fixeron a guerra cada 
un polo seu lado e só foi salientá
bel a disciplina europea dos xo
gadores da Roma Cafu e Aldaír. 
Ao fin, 0-0 e cánticos na bancada 
da Rianxeira, quizá como sinal da 
morriña do bon xogo do inquilino 
habitual de Balaídos, o Celta. 

Logo do partido, finalizado o cir
co e coas contas nada claras, 
dada a pobre imaxe da selección 
que pensa en finais de campio
natos internacionais, responsá
beis da FEF e membros da se-

lección volveron ás práticas de 
pátio de coléxio e á incompetén
cia burocrática que acostuman 
mostrar normalmente. Se denan
tes do encentro, a FEF discrimi
nou os meios galegos para pri
mar aos chegados do Brasil, 
criando requisitos ridículos para 
que estes non puidesen facer o 
seu traballo con tranquilidade, 
despois, o seleccionador Cama
cho nen se achegou á sala de 
prensa, enraibado porque ocupa
ban a tribuna de entrevistados 
uns xogadores rivais. "Se están 
eses agora, eu xa non falo", sen
tenciou mentres collia o camiño 
dos vestiários contrariado. 

Tudo o contrário fixera unhas 
horas, antes o presidente da 
FEF, Angel María Villar, que se 
arrimou ao presidente do Celta, 
Horácio Gómez e ao ministro de 
Cultura, Mariano Raxoi, para 
entrar ben na foto da entrega 
que lle fixeron da insígnia de ou
ro e brillantes da equipa vigue
sa, en recoñecimento "ao traba
llo desenvolvido a prol da selec
ción e da candidatura de Vigo a 
acollar este partido", segundo 
palabras do próprio Gómez. 

Este acto cerimonial, feíto esper
penticamente no mesmo lugar 
onde falan os futbolistas, diante 
do tapiz onde se venden as mar
cas patrocinadoras da selección, 
foi ·o único encontro institucional. 
Para a FEF sobrou o Governo 
municipal vigués, que primeiro ti
vo que exixir as entradas que lle 
correspondían e logo ainda tivo 
que aturar comentários falsos so
bre a adecuación de Balaídos á 
avalancha de coches. A idea da 
equipa de Villar era centralizar tu
da a atención sobre os políticos 
"populares". Non en van, a orga
nizaciónn sentou na primeira fila 
do palco a Fraga, F\axoi, Gómez, 
Francisco Villar e Angel Villar.+ 
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Debate ao redor das 
mulleres e a revolución 

Co título Mulleres en 
revolución celébranse, do 19 
ao 23 deste mes, unhas xor
nadas que tratarán en 
Compostela e Vigo a situación 
das mulleres en Cuba a cua
renta anos da revolución. Or
ganizadas pola Asociación 
Francisco Vil/ami/, a Coorde
nadora Estatal de Solidarieda
de con Cuba, o Comité 
Universitário "Praia Giron" e 
Canto Xeral, as xornadas con
tan coa participación de Digna 
Castañeda, historiadora da 
Habana, María Isabel Domín
guez García, socióloga e 
investigadora da mocidade 
cubana, e Belkis Vega, direc
tora de cinema e vídeo, que 
xa ten impartido na Universi
dade de Compostela seminá
rios e cursos sobre produción 
audiovisual. O Venres 19 ce
lébrase un colóquio na Univer
sidade de Compostela ás oito 
da tarde, o Domingo 21 
desenvólvense uns encontros 
das asociacións de solidarie
dade no Monte do Gozo, o 
Luns 22 as conferenciantes 
talarán no instituto de Tomiño, 
e o Martes 23 na Faculdade 
de Ciéncias de Vigo, pola ma
ñá, e pola tarde, no local da 
federación viciñal. + 

Abordando o Alzheimer 
en Compostela 

Para a Federación de Aso
ciacións Galegas de Fami
liares de Enfermos de Alz
heimer, é imprescindíbel 
que a sanidade pública 
asuma a atención aos afec
tados que, até agora, recae 
fundamentalmente nos 
seus achegados. A 
xornada, que se vai 
celebrar o 25 de Novembro 
no Pazo de Congresos de 
Compostela baixo o Utulo 
"Abordaxe integral da 
enfermidade de Alzheimer 
dende Atención Primaria", 
reune a especialistas nesta 
doenza, galegos e de fora, 
para a que non existe trata
mento específico. Entre os 
participantes, Monserrat 
Iglesias, directora da Esco
la Universitária de Enferme
ria de Santiago, Fernando 
Veiga, médico especialista 
en xeriatria, Xoana Cruz, 
traballadora social, e Paulo 
Vaamonde, presidente da 
Asociación Galega de Medi
cina Familiar e 
Comunltária. • 

Concentracións contra 
., 

a execuc1on 
de Mumia Abu Jamal 

A orde de execución contra 
Mumia Abu Jamal está xa 
asinada en Estados Unidos 
e, por esta razón, 
celebráronse en todo o mun
do concentracións solidárias 
o Sábado 13 de Novembro. 
Na Galiza, en Compostela e 
Vigo, a CNT fixo un chama
mento para parar a conta 
atrás. O xornalista Mumia 

· Abu Jamal, ex membro dos 
Panteiras Pretas, leva nos 
corredores da morte dezase
te anos acusado de asasina
to nun xuízo cheo de irregu
laridades.+ 
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En CiU ofinnan que leñen os mons libres, polo que a Declaración de Barcelona non morreu, como afinna o PP. XAN CARBALLA 

Sae elexido president por sexta vez cos voto_s do PP e a abstención de ERC 

Jordi Puiol supérase a si mesmo 
-<>-A. EIRÉ tensións de Arenas. Pero Pujol, Carod xustificou tamén a absten- nós, aquí, taremos o que teña-

coma sempre, impuxo as suas ción porque, a última hora, foilles nios que facer''. 
Jordi Pujol comezou a sua teses e o seu interese persoaL posíbel chegar a un acordo con 
sexta e ·última lexislatura fa- Queria ser elexido por maioria CiU "a partir das propostas que Pujol contestoulle que Catalun-
cendo encaixar o que seme- absoluta. Logrouno. nos lles apresentamos". Para a ya conseguiu máis causas fa-
liaba imposíbel: sair elexido dirección de ERG produciuse o cendo valer a forza decisiva.de 
presidente por maioria abso- Pero non lle vai ser de balde. millor cenário dos que agarda- CiU en Madrid que "a partires 
luta, contando cos votos afir- Arenas arrincoulle a CiU o ban. CiU e PP pactaron, como aa percura de cons~nso coas 
mativos do PP e a abstención compromiso de que non se vai eles viñan afirmando, pero, coa forzas políticas españolas. Non 
de ERC. Logra rachar o bloca mover do marco constitucional sua abstención, o Governo non me gusta ir a Madrid, aida que 
de esquerdas constituído na e estatutário. Comprometeuse, queda unicamente en mans dos teña que ir", rematou Pujol. "A 
eleición do presidente do par- por escrito, a non reformar o populares para os acordos futu- hora de defender os intereses 
lamento e faise co apoio anta- estatuto e que o novo modelo ros. Ademáis, ERG desmárcase de Catalunya, se o necesita-
gónico do PP e ERC, as duas de financiamento de Catalunya de todos na percura do seu es- mas, plantámonos. Ternos un-
estribelras nas que se terá entrará dentro deste marco, pazo político: CiU-PP a favor; ha capacidade de movimentos 
que apoiar durante toda a le- esquecendo o modelo basco PSC-IC, en contra; ERC, absten- e unha marxe de manobra que 
xislatura. Pero a teima perso- que propugnaban. ción. Equidistáncia que tanto nen o PSC nen o PP catalán 
al de Pujol non lle safu gratis. exaspera a Pujol e Maragall. "O . teñen", contestoulle Pujol a 

Desde o PP afírmase que -este que se denomina Pujolismo en- MaragalL 
O deputado converxente Ramón acordo con Pujol ten un grande tra nunha via final, pero o catala-
Camp falaba e talaba desde a valor, porque racha a Declara- nismo, felizmente, non se aca- O españolismo do PP 
tribuna do parlamento catalán ción de Barcelona impedindo ba", afinnou Carod, antes de de-
mentres agardaba que se pe- acordos de CiU co PNV e BNG. cirlles que "Pujol e Maragall de- Alberto Fernández, o cabeceira 
chasen as negociacións de Pere Desde CiU negan esta valora- ben saber que ERC sempre está de lista do PP, realizou un dis-
Esteve e Durán i Lleida co PP. ción, remitíndonos a Pere Este- a punto para facer piña e _lograr o curso españolista, que non agoi-
Continuou latricando até que ve para analisar máis polo miu- millar para Catalunya". raba un voto positivo dos popu-
Durán entrou na cámara e lle do a nova situación política, pe- lares á investidura de Pujol. Re-
anunciou a Pujol que xa pecha- ro o parlamentário europeo non Maragall propón alizou o candidato do PP parte. 
ra o acorde político con Alberto pudo ser localizado en Bruxelas a reforma do Estatuto da sua intervención en español, -
Fernández, despois de talar en até o peche desta edición. no que demandou que "non se 
vários ocasións con Xavier Are- Cando Maragalla apresentou force aos cidadáns a escollar 
nas. Faltaban cinco minutos pa- O que si afirman en CiU é que hai un ano o seu manifesto elei- entre ser catalán e español, en-
ra a votación. co PP "só se negociou un pac- toral, declaráballe a A Nasa Te- tre unha língua e a outra". 

to de investidura" e que as rra que vinte anos, unha xenera-
ERC xa lles· anunciara a primei- suas preferéncias para chegar ción, era un tempo prudencial Pujol foi moi zoño na sua répli-
ra hora da tarde a Durán e Es- a acordes durante os próximos para ter que mudar as normas ca, recordándolle a Alberto Fer-
teve que se absterian se aca- catro anos están con ERC. O básicas, pois taméri mudaba a nánde~ que "para poder talar 
daban o compromiso do· PP de camiño que tomen non vai de- sociedade. Mostrabase, deste catalán neste parlament tivemos 
votar a favor da investidura. Lo- pender deles sós, senón tamén xeito, disposto a modificar o Es- que sofrir moito. Entroques, pa-
graban, deste xeito, distanciar- dos resultados das eleicións tatuto e a Constitución. ra talar español, non. Polo tanto, 
se visualmente dos populares xerais. que todo o mundo nolo respete". 
("nunca apoiaremos a CiU se _ Neste debate de investidura, 
pacta co PP", repetiran durante O desmarque de ERC Maragalll ofereceulle consenso Máis alá dos discursos e pactos, 
toda a sua campaña) e mostrar ao presidente ao resto dos líde- para saber verdadeiramente un 
a equidistáncia entre CiU e "Quera reivindicar a lexitimida- res políticos para reclamar de pouco máis cal será a política 
PSC na percura dun espazo de da abstención", afirmou o Madrid, "con posibilidades de de Pujol nestes catro anos, es-
político próprio. secretário xeral de ERG, Carod éxito" a modificación do Estatut táse a agardar a que nomee ao 

Rovira, que xustificou o seu e o modelo de financiamento, seu Governo. Rodearase o ho-
Jordi Pujol acadaba tamén o posicionamentc;> amparándose afirmando que Madrid non pode norábel de homes grises? Re-
seu propósito: sair investido na na "responsabilidade política e resistir moito tempo a unha de- forzará o executivo con políticos 
primeira votación. Non todos en o patriotismo". "Ainda que seña manda unánime de todas as for- de primeira fileira? Tentará na-
CiU eran da mesma opinión. unicamente por unha cuestión zas do parlament. Ademáis, Ma- dar sobre os problemas sen fa-
Nas negociacións ca PP o sec- estética, a eleición do presi- ragall tentou reivindicar a auto- cerlles fronte? Sexa como fose, 
tor máis nacionalista, capitane- dent de Catalunya non pode nomia política do PSC a respei- o post-pujolismo xa comezou. 
ado por Pere Esteve, mostrá- quedar nas mans do PP", sen- to do PSOE, afirmando que "por lnevitabelmente· xa nada será o 
base contrário a ceder ás pre- tenciou Carod. moito que diga o señor Almúnia, mesmo en Catalunya. • 
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Defensa.indeniza 
a familia 
dun recluta asasinado 

O Tribunal Supremo 
. condenou ao Ministério de 

Defensa a indenizar con 30 
millóns de pesetas a família 
dun soldado asasinado por 
un recluta. Os feítos 
ocorreron en Burgos hai 
máis de dous anos, cando o 
soldado Saúl Hernando 
participou nunha novatada 
ao recluta Sergio Alonso, 
que ofendido pala 
humillación á que tora 
sometido, deulle unha 
navallada a Hernando 
provocándolle a marte. 
Alonso foi condenado a 11 
anos de cadea e Defensa 
debía pagar 30 millóns de 
pesetas como responsábel 
civil subsidiário. O Tribunal 
Superior de Castela e León 
anulou esta decisión, que 
agora o Supremo volveu 
considerar válida.• 

O Governo Aznar, 
contra a nova 
lei de Extranxeria 

Ainda que inicialmente o 
Grupo Popular no 
Congreso dos Deputados 
foi o maior impulsor dunha 
nova Leí de Extranxeria, 
que ampliase os direitos 
dos inmigrantes ilegais e 
incrementase a cota de 
extranxeiros que poderian 
residir no Estado español, 
o certo é que agora, cando 
o texto está case que 
rematado e disposto para 
ser debatido no 
Parlamento, o Governo e o 
PP buscan o xeito de 
impedir ·que se aprobe. O 
cámbio de opinión débese 
a que José Maria ~nar 
puxo nas mans do 
'!icepresidente Francisco 
Alvarez Cascos, a xes,ión 
da nova norma. Cascos 
considera que a lei é 
demasiado permisiva cos 
imigra_ntes e que 
"legalizaria a situación de 
10~000 imigrantes e 
estimularia a chegada de 
moitos máis, criando 
moitos conflitos de 
convivéncia". • 

O presidente 
das lllas Canárias 
pecle un· Estado federal 

O presidente da Xunta das 
lllas Canárias, Román 
Rodríguez, de Coalición 
Canária, aliada do PP, 
propuxo a criación dun foro 
institucional no que 
participen José Maria Aznar · 
e os presidentes 
autonómicos e se debata 
sobre o futuro do Estado. 
Segundo Rodríguez, o mellar 
modelo para o século XXI é o 
sistema federal, polo que el 
avoga e que defenderá 
diante do Governo central. 
Para o mandatário, é moi 
oportuno que se procuren 
formas máis desenvolvidas 
de descentralización, co fin 
de que ''todos os pavos do 
Estado se vexan recoñecidos 
nunha unidade comun". • 

,. 
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Castro oficializa a a visita do Rei a pesar dos esforzos de Aznar e da Casa Real por impedilo 

Cuba consegue na Habana a declaración. máis 
anti-imperialista de todos os cúmios iberoamericanos 
-0- G. LUCA 

O éxito diplomático e poljtico 
do Governo cubano non podia 
ser máis completo: 20 paises 
iberoamericanos secundan as 
suas propostas nunha Decla
ración da Habana que supera 
ás de anteriores cúmios do 
continente no seu anti-impe
rialismo económico. A capa
cidade política e personal de 
Fidel Castro volve contra Az
n ar todos os esforzos por 
censurar a visita do Rei e res
trinxila ao ámbito do Cúmio. 

Ao remate, o presidente espa
ñol anunc;:iou que non se daban 
as condicións para unha viaxe 
real que gracias aos recursos 
de Fidel xa se realizou perante 
os ollos de todo o mundo. O re
presentante da coroa visitou na 
compaña do presidente cubano 
a Habana vella e deixouse foto
grafar no salón do trono do Pa
zo dos Gobernadores, a sede 
do virreinato español en Cuba. 
Doutra parte, os contactos entre 
Aznar e a oposición interior ser
varon para divulgar que as con
dicións dos opositores non son 
as que descrebe a fracción fun
damentalista do exílio de Miami. 
Na circunstáncia do Cúmio Ibe
roamericano, con xornalistas de 
todo o mundo na Habana, a im
presión de n'ormalidade demo
crática que transmitian os ad
versários políticos do Governo 
revolucionário contrastaba críti
camente coa retórica de reden
cionista ofendido de Aznar. 

Unha televisión preocupada eri 
xeral porque a visita real non 
trascendese e por transmitir 
unha imaxe tiránica do Gover
no cubano, veuse burlada polo 
recurso de Fidel á irania guaji
ra (labrega), coma cando lle fi
xo notar aos fotógrafos que o 
Rei español erguía a man es
querda para saudar. Fidel xa 
prodigara esta retranca do 
Oriente de Cuba na sua xira 
por Galiza, con bromas que o 
xesuítico Fraga recibía invaria
belmente de olios espantados. 

O breve discurso da cea cos xe
fes de Estado tamén den oca
sión ao xefe do Governo saido 
da Revolución de 1959, para t.lar 
a coñecer ao mundo o cerco his
tórico sobre Cuba. "O povo máis 
heroico e dino que olios huma
nos visen neste século", en pa
ráfrase da senténcia do diário de 
Colón que disque vira desde o 
canal da Grande Baixamar "a te
rra máis fromosa que olios hu
manos viran". "A este povo -en
gadiu Fidel- non o puideron ven
cer nen con guerras suxas, inva
sións mercenárias, amenazas 
de guerra nuclear, bloqueos e 
meios masivos para divulgar 
mentiras e calúmnias". Diante da 
cara de noxo de Aznar, Castro 
converteu en oficial a visita do 
Reí con estas palabras: "Gracias 
por ter privilexiado a esta xera
ción de Cubanos coa sua pre
senza amistosa e solidária, can
do pola primeira vez en 500 
anos, ainda que sexa co motivo 
do Cúmio, un rei pisa esta terra 
que os seus antergos calificaran 

Castro buriou o cerco critico con rexouba cubana: ºReparen que o rei está a erguer o brazo esquerdonu 

coma a máis fermosa que olios 
humanos viran". A Casa Real, 
preocupada xunto con Aznar. por 
colocar cancelas ao represen
tante da Corca, non tiña prevista -. 
a sorpresa sinceira do Rei polo 
agasallo do~ retratos dos seus 
país que lle fixo Castro na cea. 
"Palabra que me chega ao cora
zón", dixo o actual xefe de Esta
do para desesperación da sua 
equipa. 

Contra a · Helms Burton 

Todos os capítulos da Declara
ción da Habana revelan a triun
fante intervención do Governo 
cubano no Cúmio. Despois dun 
exordio xeneralista sobre os di
reitos humanos e a liberdade 
fundamentais que non poderia 
recusar nengún asinante da 
Carta de San Francisco, a 
asamblea declara: "Nas nasas 
relacións internacionais, todos -
os governos iberoamericanos 
reafirmamos o respeito aos prin
cípios de soberanía e non inter
vención, da autodeterminacións 
dos povos, da solución pacífica-' 
de controvérsias e o non uso ou 
amenaza da forza; do direito de 
cada povo a construir livremente 
e en paz, estabilidade e xistiza, 
o seu próprio sistema político.
Reafirmamos a nosa vontade de 
contribuir a atinxir un sistema 
xusto e participaticvo de rela
cións internacionais". 

Non lonxe os dias en que Car
los Menem facia as veces de 
pro-cónsul dos Estados Unidos 
no concerto das nacións de 
lberóamérica e procuraba acti
vamente o recorte das declara- · 
cións contra o bloqueo, neste 
Cúmio reclámase o remate da 
aplicación da Lei Helms-Burton, 

promovida no Congréso dos 
Estados Unidos polo grupo de 
presión do exílio de Miami. 
"Reiteramos a nosa máis círcia 
recusaciórt á aOplicación unila
teral e extra-terri-
torial das leis ou 

masivas e repentinas do capi
tal e a diminucións das corren
tes de capital cara aos paises 
en desenvolvimento que produ
ciron recentes crises financei-

medidas· na- F 
cionais que in- idel dixo 

ras, vjronse 
acompañadas 
por un aumento 
da taxa de inte
rese e, conse
cuente mente, 
cun encarece
mento dos crédi
tos internos e 
externos que, 
sumados a ou
tros factores, 
contribuiron á 
deceleración da 
actividade eco
nómica mundial". 

frinxan o Direito 
Internacional e 
procuren impo
ñerse en tercei
ros paises ás 
suas próprias 
leis e ordena
mentos, pois 
constitúen unha 
violación dos 
princípios que 

_ governan a con
vivéncia interna
cional, debilitan 
o multi-lateralis
mo e son contrá
rios ao espírito 
de cooperación e 
amizade que de
be existir entre 
os pavos. neste 
contexto salien
tamos especial
mente a nos re-
comendación ao 
governo dos Es-
tados U nidos de 
América para 
que poña fin á 
aplicación da Lei 

que aos 
cubanos 
"Non os 
puideron vencer 
con guerras 
suxas, invasións 
mercenárias, 
amenazas 
de guerra 
nuclear, 
bloqueos 
nen mentiras e 
calúmnias" 

O Cúmio do con
tinente máis du
ramente tratado 
pola crise da 
globalización re
clama o seu di
reito a estar pre
sente na cons
trucción do mun
do unipolar: "Pe-
rante a serieda
d e e repetición 
das crises finan
ceiras, a dureza 
do seu golpe na 
economia mun
dial e as implica-

Helms-Burton de conformidade 
coas resolucións apobradas 
pola Asamblea Xeral das Na
cións Unidas". 

cións adversas para a capaci
dade de promoción e xestión 
do desenvolvemento iberoame
ricano, reafirmamos o compro
miso de participar aficadamen
te no deseño da nova arquitec
tura financeira internacional 
que permita aos nosos paises 
recadar os benefícios da inte
gracións do mercado de capi
tais e reducir os seus riscos".• 

Verbo da economía, a. DeGlara
ción sinala que a apertura de 
toda lberoamérica á globaliza
ción no tivera nengunha das 
compensacións prometidas po
lo Banco Mundial. "As saidas 
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Acordo para 
a paz definitiva 
en Irlanda do Norte 

O Sinn Fein de Gerry Adams 
e o Partido Unionista de 
David Trimble chegaron o 
Martes 16 de Novembro, en 
Belfast, a un acordo para 
renunciar definitivamente á 
violéncia e dar os pasos 
precisos para a formación 
dun governo autónomo na 
província ocupado polos 
británicos. O compromiso 
inclue a entrega das armas 
que o IRA posue e o 
recoñecimento, por parte dos 
unionistas, de que é lexítima 
a unión de toda a illa de 
Irlanda, un paso que se cria 
utópico hai menos dun ano. 
Agora falla que as duas 
partes volvan reunirse e se 
decida de que modo se 
avanza cara á sinatura final 
do tratado de paz e a 
formación da autonomía.• 

Estados Unidos 
chanta.xea á ONU 

O Congreso dos Estados 
Unidos, formado 
maioritariamente por 
republicanos 
conservadores, aceptou o 
Martes 13 de Novembro 
liquidar a débeda deste país 
coa ONU, unha cantidade 
de diñeiro próxima aos 
160.000 millóns de pesetas. 
Para lle dar luz verde a esta 
decisión, o Congreso 
exixiulle ao presidente Bill 
Clinton que obrigase á 
organización internacional 
a abandonar os programas 
proaborto. Mália que o 
secretário xeral da ONU, 
Kofi Annan, negara 
nengunha condición para 
cobrar os cartos que se lle 
adebedaban, o certo é que 
a crise financeira que 
achegaba á creba a esta 
institución, fixéronlle mudar 
de idea. O máis curioso do 
caso é que Clinton, cando 
chegou ao poder en 1993, 
anulou as restricións que 
Reagan lles lmpuxera áos 
grupos abortistas, os 
mesmos que agora van 
ficar sen apoio da ONU.• 

Israel xoga 
a duas bandas 
no conflito palestino 

O Governo xudeu do 
laborista Ehud Barak pratica 
nas últimas semanas unha 
política de xestos a duas 
bandas co obxectivo de 
enfriar a dinámica do 
proceso de paz, tanto de 
cara aos ultraortodoxos 
como de cara aos palestinos. 
Se por un lado, as 
autoridades israelís 
comezaron o desaloxo 
dunha colónia xudia en 
territórios pertencentes á 
Autoridade Nacional 
Palestina -esta foi a primeira 
ocasión na que se 
produciron estes desaloxos 
por parte do Exército de Tel 
Aviv-, polo outro, Barak 
adiou a retirada militar do 5 
por cento do território de 
Cisxordánia (uns 400 km 
cadrados) , que previamente 
acordara con lasir Arafat. + 
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Gaceta 
Universitária 

Há já duas semanas, estudantes 
universitários retirarom a Gaceta 
Universitátia (GU) de todos os 
pontos de distribuigom deste se
manário na USC de Compostela. 
Esta acgom produziu-se em se
guimento dumha campanha de 
"boicate" que Estudantes Inde
pendentistas (El) está a realizar 
desde o come<;to dese ano acadé
mico contra ese "meio de infor
magom" da direita espanholista 
nas universidades galegas. A es
ta aC<:tQm seguírom-se-lhe algum
has mostras de "repulsa" em 
meios de comunica<:tQm com am
pla difusom local e nacional em 
que se tergiversava com a total 
impunidade com que costumam 
agir a maior parte dos méia deste 
país, a vinculagom da nossa or
ganiza<;t0m a este "sequestro sim
bólico" e os móveis que os provo
caro m. Surpreendentemente, 
também A Nosa T erra participou 
da campanha que contra El se 
desatou nestes meios, atribuindo
nos directamente a aC<:tQm e ma
nipulando demagogicamente o 
verdadeiro significado da apelada 
"liberdade de 
expressom". 
Perante isto, 
vemo-nos ori
gados a acla
rar aos e as 
leitoras deste 
semanário o 
seguinte: 

El non 
participou no 
'sequestro' e se 
oapoiaépor 
considerar que, 
somestesos 
únicos meios 
que o 
estudantado e o 
pavo 
trabaJhador em 
geral tem para 

1 . Ao contrário 
do que preten
de fazer ver A 
Nosa Terra, 
Estudantes 
1 ndependentis
tas nom está a 
fazer umha 
campanha 
contra a GU 
simplesmente 
pola sua "po
si<;t0m política" se expressar. 
(sic) ou por fa-
zer "unha de-
fesa explicita 
da política do Partido Popular" 
mas contra um meio que se con
vertiu num dos pilares mediáticos 
do apoio á privatiza<;t0m do ensi
no que segue umha linha editorial 
pró-elitista em que todas as notí
cias som tocadas dum ponto de 
vista hipercompetitivo e onde é 
manifesta a beligeráncia com a 
nossa lingua e cultura nacionais. 
A difusom da Gaceta universitária 
nas nossas universidades é, por
tante, absolutamente contraditória 
com a lógica dum ensino galego, 
democrático, igualitário e de qua
lidade, pois ataca abertamene e 
directamente a direitos funda
mentais dos e das cidadás como 
som o direito ao ensino (promo
vendo a sua privatizagom) ou o 
direito á informagom nom mani
pulada e na nossa língua (norma
lizagom lingüística: direito a ser
mos informados na nossa língua) 
Inclusive chega a ser conraditório 
com as desmotivadoras e' orna
mentis educagons transversais 
saídas do ensino público como 
por exemplo, a educagom para a 
paz (com a sua linha editorial mi
litarista) ou com a educac,;:om para 
a igualdad~ (conteudos etilizanes 
presentes en cada linha) 

2. A Universidade, permitindo e 
inclusive colaborando com a sua 
difusom assim como financian
do-a com publicidades e anún-

ANOSATERRA 

cios escapa ao dever que tem de 
os/as alunas estarem informa
dos/as por un meio livre de mani
pulac,;:ons e com participagom es
tudiantil, pois considera já a co
munidade universitária o sufi
centemente informada. Saiba-se 
que no periodo Villanueva desa
pereceram seis revistas de estu
dantes e um projecto da revista 
estudiantial unificada. Este era u 
dos pontos da nossa campanha 
oculto por A Nasa Terra. 

3. Em nengum momento El parti
cipou no "sequestro" e se o apoia 
é por considerar que na maior 
parte das ocasións, som estes os 
únicos meios que o estudantado 
e o povo trabalhador em geral 
tem para se expressar, carente 
do potencial económico e da ca
pacidade de manipula<;t0m infor
mativa que possue o grande es
panhol. AGU é máis um meio in
formativo de Recoletos, un dos 
grupos financieros que tem con
trolado todo o mundo informativo 
do Estado Espanhol, capazes de 
pór e depor governos ou de cons
truir em só umha semana toda 
umha subsecc,;:om de pensamen
to único, a respeito, por exemplo, 
dumha guerra genocida. 

4. Todas as críticas á acgom que 
estamos a comentar partirom de 
meios alheio sao estudantado, 
afora um comunicado da FES 
(secgom estudantil da Falange 
Española) e dalgunha outra de 
duvidosa representatividade en
tre o alunado. Que a GU deixe 
de sair um dia só pode etristecer 
o espanholismo, a direita mais 
recalcitrante e as grandes em
presas que fam dos centro sedu
cativos meros establecimentos 
para a expangom dos seus ne
gócios, e, nom sabemos por que 
estranha razom, A Nasa Terra . . 
Nom entristece, desde logo, .o 
estudantado, que ennehum mo
mento notou a falta deste panfle
to do Opus Dei e do Partido Po
pular nas nossas universidades 
pelas que continuremos a trabal
har como foros d eestudo e de
bate. Semente como isso. + 

E.SÁNCHEZ:MARA.GOTO 
PORTAVOZ NACIONAL DE 

EsTUDANTES lNDEPENTIST AS 

Non e momento 
de expulsións 
Abraiado quedei cando na nasa 
terra Nº 908 lin a noticia de "O 

BNG suspende de militáncia a 7 
afiliados de Marin". Esta noticia 
corraborada neutros médios de 
comunicación veu espartar en 
min moitas inquedanzas e re-. 
cardos, e en definitiva pensar 
que algo gravisimo de incalcula
beis consecuéncias destrutivas 
está a suceder no seo do BNG; 
este pesimismo a priori argu
méntase nos seguintes feitos re
lacionados coa expulsión: 

1) De feito, expúlsase á maioria 
do Consello Local, de ai que se 
disolva dita organismo e se no
mee unha Xestora. 

2) A expulsión, executada pala 
Comisión Permanente, sen que 
se consulte aos Organos Asem
bleários locais e comarcais re
su Ita improcedente; por máis 
que revisei, non atopei nos Esta
tutos do BNG referéncia a que a 
expulsión sexa competéncia da 
Permanente. Está ben erara que 
é función do 
Consello Na-
cional disolver 
Organos · re- Querd' AE 
presentativos Ice 
e procederá 
expulsión. 

3) Informan os 
xornais que o 
Parlamentário 
Bieito Lobeira, 
sufreu me
diante escritos 
anónimos da-

que os 
expulsados son 
os autores dos 
anómimos? Se 
ten dados que 
os reportee 
senón debe ser 

no na sua per- I ad 
sana e honor; ev oªº 
e que a Comí- xulgado. 
siín Perma-
nente, para re-
parar dita da-
no remiteu un escrito para que o 
asinaran os membros do Conse
llo Local de Marin; non aceptan
do, a Permanente, como válido o 
escrito elaborado, asinado e di
fundido ao efecto polo próprio 
Consello local o día anterior; 
agora, ven resultar que os acor
des dos órganos representativos 
do BNG serán redactados pola 
Comisión Permanente e haberá 
que engadir un novo Art. aos es
tatutos que diga "todo militante 
que se negue a asinar un escrito 
da Comisión Permanente será 
expulsado". 

4) Parece totalmente descabala
do meter aos Organos do BNG 
na loita contra escritos anóni
mos. Dandolle asi unha impor
táncia desmesurada a calquera
mequetrefe fantasioso. 
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5) O comentario de AE, n'A Na
sa T erra sobor dos feítos: "seria 
un· caso semellante ao do ex-al
calde de Noia, Pastor Alonso, 
con actuacións que superan a 
ética política ... Estaría en xogo a 
lealtade política á organización e 
aos seus dirixentes". Quere di
cer AE que os expulsados son 
autores dos anónimos? Se ten 
dados que os reporte e senón 
AE debe ser levado ao xulgado. 
AE non ten nen idea de política 
polo feíto de atreverse a compa
rar o sucedido en Marin co caso 
de Pastor Alonso A non ser que 
esta odiosa e calumniosa com
paración sexa intencionada? Re
cordarlle que o bon loitador polí
tico nacionalista do BNG e o que 
cumpre os deberes e exerce os 
seus direitos (artº 1.1 ); non é 
cuestión de lealdades a persoas. 
Só compromiso co país, co na
cionalismo e co BNG; dos com
pañeiros expulsados de Marin 
só dubidan os que non coñecen 
o seu labor. 

Por tudo o anterior considero a 
expulsión dos compañeiros de 
Marin, que de consumarse fará 
un dano irreparábel a unha das 
agrupacións locais do BNG 
máis viva e numerosa do país, 
que foi capaz de acadar un dos 
máis altos porcentaxes de votos 
(26%) nas eleicións municipais 
e onde a coeréncia política está 
archidemostrada. Asimesmo 

~un~ 
e .za erMá .Jo-~ 

c7-AA~ 

O Continente 
sulamericano vota con 
Cuba, a pesar de 37 anos 
de bloqueo e de ameazas 
norteamericanas a 

1 governos doados de 
ameazar. Este poderia 
ser o titular da 
Conferéncia 
Iberoamericana pero 
estaba decretado que o 
importante era a 
oposición, o micho, o 
protocolo, e a próxima 
visita do Rei. Seguiremos 
informando. 

"España acorda 
nevada". Asi abria hai 

1 anos o noticiário das oito 
de RNE un redactor que 
via cair folerpas en 
Madrid. Desta, a rádio 
centralista esfórzase por 
facer, Estado-Nación sen 
ofender á meteoroloxia. 
Para o ano 2000, o 
tempo ven carregado de 
excepción s. 

1 

O Presidente da Xunta 
canta a arte dos 
árquitectos xaponeses 
Kenzo Tange e Arata 
lsozaqui, no discurso de 
inauguración do 
Congreso Mundial do 
Granito. No borrador da 
sua intervención figuraba 
César Portela, que 
descobreu a lsozaqui e 
Tange a versatilidade e 
beleza da pedra galega e 
é autor da ponte .Azuma 
en Shimminato, ou do 
pavillón de Toga-Mura, no 
Xapón. O nome do 
galega foi riscado do 
papel presidencial. Cómo 
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SANTIAGO 
DE 

"VIAXE ÁB TERRAS ENCANTADAS DE LEMOS" 
DE EmaóNs A NosA TERRA 

MÉRCORES 24 DE NOVEMBRO ÁS 20 HORAS 

NA GALERIA SARGADELOS COA INTERVENCIÓN DE 

ANTON RODRÍGUEZ LóPEZ, 

CESÁREO SÁNC~Z IGLESIAS, 

MANUEL MARIA E 

O AUTOR DO VOLUME, 

LolS DIÉGUEZ. 

• 



1 habia nomear Fraga ao - 1 nacionalista César 
1 Portela. A Xunta é miña! 
1 
1 Dous bascos percorren 
- un rio galego invitados 

por uns amigos da Úmia. 
Na paseata teñen un 
accidente e intervén unha 
parella da Guarda Civil 
que cando escoita aos 
dous euskalduns talar 
entre eles, mándanos 
calar a brados, en rexo e 
consecuente castelán: 
"Aqui non hai mais língua 
que o español nen máis 

1 bandeira que a vermella 
e marela! Tamos?" 

Brian Souter, 
empresário 
norteamericano, 
predicador da lgrexa 
Evanxelísta do Nazareno: 
"Se tivésemos que aplicar 

- o Sermón da Montaña 
aos nosos negócios 
estariamos ~rruinados 
en seis meses". 

A Oliveira Salazar 
tamén o meten na 
máquina da hemodiálise 

1 histórica. "O Salazarismo 
-di a historiadora Irene 
Pimentel-, combinou o 
ideário da direita radical 
co conservadorismo 
tradicionalista". E o 
campo de concentracion 
do Tarrafal, non seria un 
multi-usos didáctico con 
castigados contra a 
parede? 

Rua peonal. uri mozo 
vai co caramillo na man. 
"Para qué queres iso?", 
pergunta un polícia 
próx_imo (de proximidade). _ 
O músico acariña as 
maniotas vermellas en 

•• silenzo e estuda os 
1 zapatos negros da 
1 autoridade. Nisto pasa 
1 caneando os peóns unha · 
1 moto. co escape cortado e 
1 apenas se entenden as 
1 palabras do axente. "Que 
1 non te quero ver 
1 molestar máis por 
1 aqui!"• 

'"\ 
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quedará .en entredito unha boa 
parte dos princípios organizati-
vos do BNG: Pluralismo político, 
direito á defensa pública das 
discrepáncias, liberdade de ex-
presión, organización asembleá-
ria etc. etc.; a bon seguro, que 
de ratificarse a expulsión, isto 
pode ser o início do decaimento 
do BNG e o que seria piar esca-
menzar o desánimo e desen-
canto político do pavo galega: 
Grave responsabilidade nos ca-
eria a todos encol. 

Non é momento de personalis-
r:nos. E momento de respetar, de 
xuntar esforzos, de aproveitar as 
diferéncias, de alegrarnos da va-

· riedade, de crer no naso povo. 
Non é momento de expulsións. 
Tudos debemos evitalas.+ 

F. V ÁZQUEZ TROITIÑO 
. MILITANTE DO BNG. VIGO 

HB e as eleicións 
Esta carta é unha resposta ao 
artigo aparecido en ANT, Nº 
905, titulado "O anúncio de que 
HB non se apresentará ás elei-
cións xerais comociona Euskal 
Herria", asinado por B. Laxe. 

Desde a primeira liña o texto esta-
belece unha aberta condena das 
prescripcións políticas abstencio-
nistas do MLNV da seguinte ma-
neira: 1) Adopción exclusiva na 
forma de redactar dunha perspec-
tiva solidária dos opositores á esa 

. decisión: PNV e EA, sectores no 
seo de HB (nova mesa, indepen-
dentes), ''.diversos colectivos". As 
suas posturas e críticas ocupan_ 
boa parte do artigo. Argumento 
implícito: Unha maioria en HB é 
vítima da arrogáncia duns pou-
cos. Sen dúbida B. Laxe actua 
cunha dose de ma fe co seu es-
carabellar confuso sobre o que 
sempre se produce nunha política 
e organizacións populares: as for-
tes confrontacións de ideas. Que 
no seo do MLNV, ou de HB, hou-
bo sempre posturas reformistas e 
de integración ao modelo parla-
mentar, non é un segredo. Hóu-
boas en todo movimento revolu-
cionário (É que tan pouco se len 
hoxe os escritos de Lenin ou 
Mao?). Ben delator é que o autor 
do artigo promocione ou mesmo 
mostre unha implícita simpatia 
precisamente polos reformistas. 
As bases de H B botando a prol 
da abstención poucos dias máis 
tarde, poñen a B. Laxe no seu sí-
tia. 

2) A abstención é resultado das 
manobras dun sector minoritário 
de intransixentés ou autoritários, 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN C:ODAX 
VIGO 

ANOSATERRA 

Suso Sanmartin 

identificados principalmente ct>
,mo ET A, que se impoñen pala 
ameaza, ás estruturas, en prin
cípio, de posibilidades democrá
ticas, HB ou EH. Asi exposto, a 
imediata consecuéncia desta 
exposición é unha completa ter
x i versa c i·ó n 
das relacións 
entre ·ETA e 
HB·no seo do 
MLNV. 

3) Sublíñase 
fortemente a 
situación de 
absoluta deso
rientación polí
tica e a maior 
desorganiza
ción de HB co
mo conse
cuéncia de 
non saber 
oporse ás pre
sión s dos de 
sempre, o que 
significa un 
"retroceso" na 
via parlamen-
tar pasto que 

Coasua 
abstención HB 
dilleaoPP:a 
dinámica dos 
votos acabouse 
-os 
argukmentos 
baseadosno 
cómputo son 
irrelevantes 
desdehoxe. 

acaba de "perder a dirección 
diante de ET A". A aparición de 
EKIN é unha proba máis do caos 
e desnortamento de HB. Do que 
significa EKIN dase ao lector ga
lega outra interpretación comple
tamente errada. Abonda con dicer 
que ETA non precisa de nengun
ha "plataforma" para facer políti
ca. A mensaxe que resume todo 
isto é que desde o intre en que se 
abandoan as canles parlamenta
res se cae na equivocación políti
ca máis grosa. Pela contra, só 
grazas ao PNV, sobre tuda, e a 
EA o proceso de paz continua. 
Estes son partidos responsábeis, 
"democráticos" no argot de B. La
xe, e que teñen que aturar con in
finita paciéncia e sabiduría as to
lerias dos radicais, por unha ban
da, e a barbárie imobilista do go
verno do Estado, por outra. 

Mais o que B. Laxe non di, por 
sometimento á ideoloxia parla
mentarista, e o leitor de ANT ten 
que saber, irnos dicilo nós. O que 
non di é o que realmente supón 
non participar nas eleicións: Se a 
qbstenci~A é unha ·opción parl~-

mentar máis e perfectamente le
xítima, onde está a causa de tan
ta preocupación e "comodón"? 

- Porque unha condena tan pecha
da dos sectores máis inventivos e 
emancipadores do MLNV? É que 
por absterse estase a romper co
as "regras do xogo"? Un parla
mentarista consecuente diria que 
non. Onde está o problema en
tón? A abstención supón desfa
cerlle ao PP a sua estratéxia polí
tica en Euskal Herria que se 
apoia fundamentalmente na refe
réncia constante á política eleito
ral. Quer dicer, o PP quere levar 
a política ao seu terreo, como 
única política posíbel. HB subs
tráese a estratéxia do PP, basea
da nos resultados das eleicións 
co fin de retrasar e desgastar as 
negociacións, de aproveitarse do 
tempo para desmobilizar. Coa 
sua abstención HB dille ao PP: a 
dinámica dos votos acabouse 
-os argumentos baseados no 
cómputo son irrelevantes desde 
hoxe-. Se eres que por contar 
(votos) vas contar con nós para 
descontamos, estás equivocado. 
Nun só xesto HB dille ao governo 
español: os nosos referentes non 
son nen as eleicións, nen o esta
tuto nen a constitución española, 
os nosos teñen como referente 

está aberta ás vosas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non d~ben exceder 

as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envios para esta sección 

polo correo electrónico: 

antpcg@a rra kis .es 

Envios a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 
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Euskal Harria no que se refire á 
territorialidade, á soberania e á 
fundación nacional. Euskal Herria 
non precisa do Estado español 
para pensarse como nación. Co
mo logra a independéncia un mo
vimento emancipador? A través 
das eleicións? Por infriltar ou ocu
par as institucións? aqueles son 
os obxectivos dun movimento 
emancipador e non os de gardar 
as "regras do xogo", o "consenso" 
(A. Badiou: O consenso= marte 
da política), as "institucións de
mocráticas (?) españolas". 

Mais con tuda isto vai algo que 
B. Laxe tampouco menciona e 
talvez non ve: A verdadeira "co
moción" non acontece en Euskal 
Herria polo abstencionismo, se
nón na situación desastrosa da 
política española. A detención 
de Belén G. Penalba foi unha 
proba máis da decrépita política 
do PP que, de certo, está toca
da; sobre todo, polas prescrip
cións do MLNV e, en parte, p,ola 
incapacidade do governo. E a 
sua intransixéncia o que pon en 
risco as negociacións, e nestes 
casos, mesmo o PNV tense que 
desmarcar. Se se prestase aten
ción aes comunicados de ETA, 
veríase que o verdadeiro atran
co para as conversas de paz ra
dica nos temas a tratar e nos in
terlocutores, quer dicer, os pre
sos. Porque un dos grandes pro
blemas do Estado son eles. O 
governo central está collido en
tre o poder negociar cos ''terro
ristas" -despois de tantos anos 
de campañas mediáticas- e tela 
que facer. Mais se o fai, o imaxi
nário estatal, edificado sobre os 
perenes e vitales rasgos da for
teza e da autoridade -e a tan re
petida "debilidade de ET A"- fa
riase cachizas, e a sua posición 
negociadora ficaria completa
mente debilitada. Esta é a ver
dadeira comoción que sacude 
aos partidos parlamentares es
pañois, incluido o PNV e EA, e 
infelizmente a B. Laxe.• 

V ALENTIN GUERRA 

O xogo da mentira 
Sosteño na miña man unha pe
dra; é a migalla que nos deixa
ron os capitalistas do saqueo da 
República Democrática Alema
ña. O muro de Berlín foi un ne
gócio para tudas. 

Despois de tantos anos no si
léncio, recuperan a "Gorby" cun
ha caixa de pizza baixo o brazo 
e coa celebración da caída do 
comunismo. Vexo na televisión 
a sua triste figura a carón dos 
amos ocidentais: é unha forma 
de compensación polos "servi
zos prestados". 

Os mesmos que antes bombar
dearon os Balcáns, agora bom
bardean-nos através dos meios 
para seguir consagrando a nova 
"des-arde" mundial. 

Volvemos á vella dialéctica que 
apresenta o agresor como víti
ma (a perfeita alienación): 

Os mesmos que fabrican as illas, 
que construen os muros -Berlin, 
Xibraltar, Cuba, Iraq, Rio Bra
vo!-, os que erguen bloqueos 
non humanos, son os que ofere
cen despois as pontes, os que 
acoden os primeiros a derrubar 
as suas próprias criacións. Asi se 
reforza a hexemonia fi o mono
pólio. Berlin xa caeu.: os outros 

· muros para cando?+ _; 

· XosÉ EMíuo VICENTE 
CANEDA E 6 SINATURAS MÁIS. 

ESTUDANTES DE XORNALISMO 
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Elena Zemova, do Cenh'o de Estudos Galegos da Universidade de San Petersburgo, ven de publicar o último tomo dos cah'o até agora feitos adicados á nosa literatura. Anxo 
Angueira asina a antoloxio e a introdución do libro Lo poésie Galicienne de 1936 ó 1990 publicado pala editorial belga Lo maison de la poésie de Namur. 

Antoloxias en ruso, catalán e francés 
para a poesia galega 
Elena Zernova, Xúlio Ricardo Trigo e Anxo Angueira 
son os autores das edicións bilíngües 

-0- CARME VIDAL 

En ruso, catalán e francés. 
Traspasar as fronteiras é difícil 
para unha literatura considera
da periférica e sen canles de co
municación exterior normaliza, 
dos. É por iso que a publicación 
de antoloxias bilingües da nosa 
escrita segue a ser unha óptima 
noticia no camiño de dar a co
ñecer fora a nosa literatura na
cional. Coincide agora a publi
cación de colectáneas poéticas 
que se distribuirán nas cultu
ra de fala catalana, francesa e 
rusa e que se editan ao coida, 
do de Xúlio Ricardo Trigo, 
Anxo Angueira e Elena Zemova. 

O escritor Xúlio Ricardo Trigo é 
o responsábel dunha antoloxia 
dos novas poetas que sairá publi, 
cada a comezos do próximo ano. 
Afincado nos Países Cataláns pe, 
ro de ori>ce galega, Ricardo Trigo 
tense convertido nunha sorte de 
"ponte entre as duas culturas pe, 
ninsulares", seguindo o espfrito de 
Galeuzca que tanto defende. As 
suas traducións de escritores gale, 
gos e portugueses -está a verter ao 
catalán a novela No ventre do si, 
léncio de Xosé Luís Méndez Ferrin 
e unha obra de Cardoso Pir~ e 
as referéncias galegas que apare, 
cen nas suas novelas converten a 
Trigo nun dos máis activos divul, 
gadores da nosa cultura no mundo 
de fala catalá. A editorial valen, 
ciana 7i mig -que ven de publicar 
a traduci6n de Ferrin dunha anto, 
loxia de Alpera- foi quen lle pro, 
puxo realizar un libro colectivo 
dos poetas galegas máis novos. 

Xúlio Ricardo Trigo optou por ser 
restritivo na escolla e oferecer un, 
ha mostra de entre oito e dez poe, 
mas de cada autor. Cinco homes e 
cinco mulleres completan a nó, 
mina dos poetas que aparecerán 

na edición galego,catalán. A 
maior parte dos seleccionados te, 
ñen menos de trinta anos sendo 
Miro Villar o maior deles. "O cri, 
tério foi subxectivo pero despois 
da análise das obras podo dicer 
que a nova poesía galega está a ter 
maior releváncia que calquer ou, 
tra. das peninsulares. Todos os po, 
etas que recollo teñen vários li, 
bros publicados e unha grande 
madurez literária. O alto nfvel de 
edición non vai en merma da ca, 
lidade" comenta Trigo. Destaca 
asimesmo a forza das voces femi, 
ninas na actual poesia xa que, ao 
seu ver, "estanse atrevendo a pro, 
tagonizar unha maior ruptura e 
buscar fórmulas novas. En xeral 
son máis arriscadas". A publica, 
ción de antoloxias de poesía gale, 
ga é case un feíto extraordinário 
na edición catalana. Até o mo, 
mento, ademais dunha colectánea 
histórica, s6 se tiñan recollido po, 
emas de seis escritores da xera, 
ción dos 80 no volume Six poetes 
gallees nunha edición a cargo de 
Álex Susana. · 

O escritor Anxo Angueira é quen 
asina a antoloxia e a introdución 
do libro La poésie Galieienne de 
1936 á 1990 publicado pola edi, 
torial belga La maison de la poésie 
de Namur. Arredor de cincuenta 
nomes aparecen no mdice do tra, 
ballo, nunha exténsa nómina que 
percorre desde a produción de 
Luís Pimentel ou Aquilino Iglesia 
Alvariño até Lois Pereiro ou 
Gonzalo N avaza. Angueira puxo 
o límite nos autores que naceron 
antes de 1960 polo que non hai 
cruces de nomes entre as anolo, 
xia catalana e francesa. T amén 
fronte a opción de Trigo de ofere, 
cer vários poemas de só dez auto, 
res, o traballo desenvolvido por 
Angueira aposta por ser máis 
exaustivo na nómina de escrito, 
res que se apresentan maiormente 
cc;in un poema. 

Literatura nacional 
por coñecer 

A -edición de poesia galega de 

Xúlio Ricardo Trigo é o responsábel dunha antoloxia dos novos poetas galegos que 
sairá publicaaa a comezos do próximo ano nos Países Cataláns. 

Angueira con tradución de 
Emma Lázare distribuirase en 
países de fa.la francesa. lntégra, 
se na colección Poesia-des Re, 
gions D 'Europe na que até ago, 
ra se publicaron once volumes 
entre os que se, a topan colectá, 
neas de poesia catalana do nor, 
te, catalana do sul, arménia, 
rusa, española, suíza~ escocesa, 
austríaca, boémia e morávia, 
galesa ou siciliana. "A publica, 
ción da antoloxia dá a coñecer 
no mundo da francofonia a 
existéncia da literatura galega e 
tamén o número e a altura poé, 
tica que ternos. Contribue a 
damos a coñecer como nación 
e aos escritores como represen, 
tantes dunha literatura na, 
cional" sinala Anxo Angueira 
que defende, por es_a razón, a 
necesidade de dar "unha visión 
ampla e diversa do noso pano, · 
rama poético". 

E se as novas antoloxias en cata, 
lán e francés van oferecer selec, 
cións poéticas marcadas por lin, 
des temporais o proxecto do 
Centro de Estudos Galegas da 
Urtiver5id(!de de San Petersburgo 
busca en-vários volumes facer un 
percorrido completo pala produ, 
ción literária galega. N ese in ten, 
to ven de publicar o último tomo 
dos catro até agora coidadosa, 
mente editados ao cargo da pro, 
fesora Elena Zemova adicados á 
nosa escrita. Co título No limiar 
do novo milénio, e con prólogo de 
Dario Villanueva, a universidadé 
rusa mostra a obra de case trinta 
autores con datas de nacemento 
entre 1945 e 1966. Con anterio, 
ridade en edición bilíngüe gale, 
go,rusa tiña visto a lus unha se, 
lección de lírica medieval dos sé, 
culos Xlll e XIX, da poesía do Re, 
xurdimento desde Rosalia até o 
36 e da produción .poética durffi!' 
te o franquismo. • 

O supervivente 
98288 

~ RAMIRO FONTE 

~vo meses lendo a monumental 
historia do Holocausto (máis de oito, 
centas páxinas) escrita por Martín Gil, 
bert, un historiador inglés que, 
ademais, é autor da biografía oficial de 
Wiston Churcliill. Trátase dun libro 
moi meticuloso nos datos, en cerro sen, 

, so desapaixonado, como lle cómpre a 
un libro de historia rigorosa e, sen em, 
bargo, é ese carácter de obra sistemáti, 
ca o que nos convence, o que n:os deixa 
tesos e asoballados coas cifras. The Ho, 
locaust. The]ewish Tragedy (ese é o seu 
título completo) merqueino na librería 
do Museo Imperial de Guerra, ó que 
me gusta levar a tódolos amigos que 
veñen a Londres, se cadra porque nel 
vexo, vemos reflexado o rostro inquieto 
e pavoroso do noso século XX. Desde 
hai un tempo interésame moito a li, 
teratura concentracionaria, que cobra 
unha grande expresión no italiano Pri, 
mo Levi ou no ferrnoso libro de Jorge 
Semprún La escritura o la vida. Confeso 
que son un deses que eren que o Hol°' 
causto, tal como o levaron á práctica da 
metodoloxía, da producción en cadea 
e da planificación burocrática os ale, 
máns, é un dos temas máis inquietantes 
da historia da humanidade. Se cadra é 
por iso polo que, esguellando a non 
moita pericia que posúo lendo en in, 
glés, volvo ós capítulos que me faltan 
por ler do libro de Martin Gilbert. 

~es días que anda na prensa a apari, 
ción da maleta de Osear Schindler, e 
que un escritor inglés é denunciado nos 
suplementos cultura.is por ter escrito un 
libro no que seica relata a súa infancia 
nun campo de concentración ( descu, 
briuse que nunca puxera un pé nun de, 
les), decidín subir a Finchley, na liña do 
norte, e achegarme outra vez a un con, 
xunto de edificios de cultura xudía, no 
que xa estivera o inverno pasado escoi, 
tanda as pezas de música compostas no 
gueto de Theresienstadt, na lonxana 
Bohemia, estraños documentos de cul, 
tura ( eu xa vira en Praga os fermosos 
debuxos do doutor Fleishmann que ta, 
mén se fixeron alí) que sobreviviron ós 
seus creadores, nunha paradoxa absolu, 
tamente benjaminiana (si, refírome a 
Walter Benjamin, aqueloutro xudeu que 
non puido cruzar a fronteira francoespa, 
ñola ... ) Quería ver en Finchley pequeño 
museo da Vida Xudía de Londres e o 
que atopei foi unha pequena exposición 
( obxectos persoais, pasaportes, fotos de 
familia, de5esperadas canas) dun cicla, 
dán británico, supervivente de Ausch, 
witz (ese topónimo tan perigoso para os 
poetas) chamado Leon Greenman. 

&curioso é que, nada máis entrar, me 
atopei cun vello ·máis ben pequeno que 
me dixo que volvía nun instante. Non 
sei se tamén me preguntou se eu sabía 
quen era, pero era doado sabelo, porque 
na lapela do seu traxe levaba pendurada 
unha tarxeta que puña Auschwitz 
98288. Entretívenme vendo os paneis 
fotográficos, os ·obx,ectos cotiáns, as fotos 
das familias rotas. O volver, o vello pre, 
guntoume se non tiña preguntas para el 
( entón distinguín os seus ollos azuis no 
seu rostro de faécións máis ben more, 
nas) e por pudor ou por non ter que bo
tar man do meu mal inglés, deille as 
gracias. Non sei se en certos obxectos un 
busca esa mesma relación fetichista que 
un proxecta nos libros, o certo é que eu 
quería que me dedicase o folleto da ex, 
posición. T éñoo aquí comigo e ábroo 
agora porque nunca na miña vida me 
fixeran tantos escritores que me asigna, 
ron os seus libros unha dedicatoria tan 
impresionante, tan comprometedora. 
"A ... gracias, -por favor non me deixes 
loitar contra o mal só" E o seu nome, 
Leon Greenman, supervivente de 
Auschwitz, e esa cita, 98288, qµe agora 
vai abrigarme a gardala na memoria, 
como un número de teléfono de urxen, 
cia ó que facer as preguntas necesarias.• 

.. 
r. 
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•Emfuga, 
fita gañadora 
no Festival 
de Ourense 
A película portuguesa Em fuga, 
dirixida por Bruno de Almeida, 
fíxose coa Grande Calpumia, o 
premio á mellor longametraxe 
do Festival de Cinema 
Independente de Ourense. O 
público premiou, pola sua par, 
te, a Get Real, do británico Si, 
mon Shore, que tamén foi con, 
siderada a mellar película euro, 
pea polo xúri, que estaba com, 
posta por Uxia Branca, Carlos 
Asorei, J aume Figueras e Xavier 
Bermúdez. O Premio Eixo 
Atlántico á mellor curtametraxe 
foi para 14 segundos e um tico no 
caminho para a escala, de Marco 
Martins, mentres Urna historia 
de futebol, de Paulo Machine, 
foi considerado o mellor curto 
polo público. O Festival de Ou, 
rense clausurouse o Domingo 
14 de Novembro. • 

•Lápices 
para un concerto 
polo Sahara 
"Pandeiretas contra metralletas" 
é o título do festival que se cele, 
bra o Sábado 20 en Chantada 
para pedir a liberdade do Sahara 
e de tudas os pavos oprimidos e 
para o que non se exixe o paga, 
mento en pesetas dunha entra, 
da, senón a entrega de un ou vá, 
ríos lápices. No Nadal enviaran, 
se os lápices recollidos ás escalas 
saharauis dos campamentos de 
refuxiados de Tinduf. Os grupos 
participantes son A volta do 
Agro, de Lugo, Aqueloutros, de 
Monforte, e Pandereteiras de Ma, 
riz, Chantada. Organiza a Aso, 
ciación de Solidariede co Saha, 
ra "Achass" e comeza ás seis da 
tarde.+ 

•Üprémio 
Espiral Maior 
ábrese a poetas 
de todas as idades 
Edicións Espiral Maior ven de 
facer pública a VIII 

convocatória do seu libro de 
poesía que nesta ocasión 
modifica as bases, abríndose á 
participación a poetas de 
calquer idade e con obra xa 
publicada. Até o momento, e 
desde a sua criación no 1992, 
os obxectivos da convocatória 
eran pular pola publicación de 
novas e novas poetas que 
tiñan como galardón a edición 
da sua primeira obra. 
O prazo de apresentación 
remata o dia 30 de 
Novembro.+ 

•Banda 
deseñada 
con Samartin e 
Andrade Vidal 

/ 

enOmnibus 
Unha irónica visión dos touros 
na Galiza, de Suso Sanmartin, 
recentemente premiado en 
Ourense, e as Linguas faladoras, 
de Xoán Manuel Andrade 
Vidal son as aportacións á 
banda deseñada que oferece a 
revista electrónica Ómnibus. 
Dirixida por Antón 
Santamarina e Manuel Rivas e 
coordenada por Xurxo Souto, a 
revista oferece unha reportaxe 
musical, e unha reflexión sobre 
a literatura a cárrego de:; Suso 
de Toro. Debátese en Omnibus 
sobre os alimentos tranxénicos 
e anúnciase que proximamente 
farase sobre a normativa da 
língua. Ómnibus pode lerse en 
http://www.revista 
omnibus.com. • 

ANOSA TERRA 

.......................................................................................................... . . . 
~ • Novoneira, homenaxe no mes de De~embro . . 

Mentres cidades como Ponte, 
vedra e Betanzos estanlle a Pº' 
ñer o nome do poeta de Courel 
a algunha das suas ruas, en 
Compostela o recentemente fi, 
nado Uxio Novoneira terá a 

- sua homenaxe odia 18 de De, 
cembro. O mesmo programa e, 
incluso, máis artistas que na 

anterior convocatória, do 30 
de Outubro, frustrada polo pa, 
samento, como Maite Dono e 
Susana Seivane. O Sábado 18, 
a partires das doce da mañá, 
comezará o acto programado 
pala asociación cultural "O 
Galo", AS, PG e a Asociación 
de Escritores. Poetas da sua xe, 

ración, entre os que se atopan 
Manuel Maria, Bemardino 
Graña, García Bodaño, 
Méndez Ferrin e Maria Xosé 
Queizán tomarán parte da ho, 
menaxe de recoñecemento ao 
valor dunha vida adicada a 
avanzar na identidade colecti, 
va do país.+ 

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

• A novela A semellanza tradúcese ao inglés 

A semellanza, a novela de Maria 
Xosé Queizán, chega aos Estados 
Unidos da man da Editorial Peter 
Lang, que ven de publicala en in, 
glés baixo o título The Iikeness. O 

protagonista da-novela, que vai 
na Galiza pola terceira edición en 
Sotelo Blanco, descobre a sua h°' 
mosexualidade e todas as implica, 
cións sociais que iso supón nunha 

sociedade dominada pola hetera, 
sexualidade. Está traducida ao in, 
glés, directamente do galega, pala 
profesora da Universidade do 
Niágara Ana M. Spitzmesser. • 

• Lembran en Foz a Manuel Lugilde Penelas 

A asociación cultural A Pamba do Arco de Foz or, 
ganiza para o dia 26 de Novembro na Casa da Cul, 
tura unha homenaxe ao mestre, home de teatro e 
fo tógrafo Manuel Lugilde Penelas. O programa co, 
mezará ás 20:30 horas coa conferéncia de Ramón 
Hermida "Foz 1921,1948. Vida e obra de D. Ma, 
nuel Lugilde" para despois renderlle unha home, 
naxe coa preséncia das suas fillas que se fará ex, 
tensiva tamén ás nove persoas que traballaron con 

el no teatro . Ás 21:30 a agrupación teatral d'A 
Pomba do Arco porá en escena a obra De vello , gai, 
teiro, que Lugilde escrebera e estreara hai agora se, 
renta anos. Desde o 22 de Novembro ao 4 de De, 
cembro poderase contemplar tamén unha mostra 
fotográfica e pictórica coa obra de Lugilde, autor 
dunha auténtica crón ica da época en irnaxes. Para 
a última semana de Decembro presentarase o libro 
De vello gaiteiro. Vida e obra de Manuel Lugilde Pe, 

A Rambla (1928). Representación de "La mujer del sereno" que dirixia Manuel Lugilde, no 
centro con bigode. 

nelas, da autoría de Mónica 
Pazos e Ramón Hermida. A 
asociación cultural quere 
que, con estes actos, se re, 
coñeza o labor dunha" per, 
soa honesta no plano ideo, 
lóxico, difusor e impulsor 
do teatro galego, na liña 
das Irmandades da Fala, e 
cun labor pedagóxico que 
quedou moi marcado en 
Foz, tamén a meio das suas 
iniciativas culturais" . Ma, 
nuel Lugilde foi mestre en 
Foz desde 1921 a 1948 e 
neste tempo retratou coa 
sua cámara o acontecer. Es, 
tivo vencellado ás Irmanda
des da Pala , fo¡ amigo e 
Castelao e coordenador da 
campaña para o Estatuto. • 

Festival de Cinema Huelva, renovado modelo no aniversário de prata 
/ . 

Angela Malina, Miguel Littín e Gerardo Herrero recibirán senllas homenaxes 

-0- MIGUEL CASTELO 

Un total de 150 películas de di, 
versas metraxes, repartidas en on, 
ce apartados, compoñen, ademais 
doutros moitos actos, a ofr.rta do 
Festival de Cinema Iberoameri, 
cano de Huelva, encontro que no 
seu viséximo quinto aniversário 
incorpora un renovado modelo 
de palmarés con novas e cuantío, 
sas dotacións económicas. 

Ademais das suas habituais sec, 
cións, Oficial, Informativa e Vi, 
sión Europa, ou dos espazos de, 
dicados ao conxunto da cinema, 
tografia dun país da outra beira 
do Atlántico, á memória dunha 
figura xa falecida, ás homenaxes 
a oficiantes ainda en activo, ou 
dos reservados ao público infan, 
til e xuvenil, o Fe~tival de Huel, 
va oferece nesta ocasión, baixo 
o epígrafe Chile: Cinema e Li
teratura, unha escolma de fitas 
resultantes de adaptacións de 
obras mestras da narrativa dese 

país, e coa denominación Vinte, 
cinco Anos de Ouro, os filmes to, 
dos premiados co Colón de Ou, 
ro, no decurso da história do 
certame: Ya no basta con rezar 
(Aldo Francia/Chile), Actas de 
Marusia (Miguel Littín/Chile), 
La última cena (Tomás Gutiérrez 
Alea/Cuba) ou Los traidores 
(Colectivo de Cine de la 
Base/Argentina), entre outros. 

Amplo aforo 

Catorce títulos, escollidos entre 
un total dos cincuenta presenta, 
dos á escolla, optarán desta vez a 
este máximo galardón, dentro 
da sección a concurso, que a 
partir da presente edición ten 
como sede ofical o auditório do 
Palácio de Congresos da Casa 
Colón, cun amplo aforo de máis 
de oitocentas localidades. 

En Visión Europa poderán,se ver 
alguns dos filmes máis intere, 
santes da recente produción eu, 

ropea, Novo Cinema Arxentino 
oferecerá unha escolma de 11 tí, 
tulos da sua máis recente forna, 
da, e o Memorial <leste ano lem, 
brará a figura de Juanita Reina 
(falecida o pasado mes de Mar, 
zo), descoberta para o cinema 
por Claudia de la Torre en La 
Blanca Paloma, no 1942, e cansa, 
grada da man de Juan de Orduña 
en producións como La Lola se va 
a los puertos e Lola la Piconera, en 
1947 e 1951, respectivamente. 

Tres representantes de diferén, 
tes ofícios do labor cinematográ, 
fico verán recoñecida a sua tra, 
xectória profisional, através de 
senllas homenaxes: Ángela Mo, 
lina, unha das máis interna~ 
cionais actrices españolas, o ve, 
terano director chileno, Miguel 
Littín, e o produtor,director Ge, 
rardo Herrero, un dos máis in, 
fluíntes do actual panorama es, 
pañol. Unha mostra de once, 
doce ·e once títulos, respectiva, 
mente, completará o recoñeci, 

men to que o festival on ubense 
rende a estas tres figuras do ci, 
nema de fala hispana: entre ou, 
tros, Ese oscuro objeto de deseo, 
La mitad del cielo, Le voleur d'en, 
f ants/O ladrón de nen os; Com, 
pañero presidente, El recurso del 
método, Sandino; Madregil.da, Tie, 
rra y Libertad, Martín (Hache). 

Maior prestíxio 

O Festival de Cinema Iberoame, 
ricano de Huelva, o de maior 
prestíxio na sua especialidade, que 
no decurso do cuarto de século da 
sua existéncia concitou a presenza 
das realizacións máis importantes 
de ambas as duas ribeiras do 
Atlántico e das máis relevantes 
persoalidades das cinematografías 
feitas en español e portugués, pre, 
senta este ano unha renovada 
imaxe, que se sustenta na utiliza, 
ción de novas espazos, a criatón 
de novas prémios e o incremento 
das suas dotacións económicas. 
Asi, ao tradicional Colón de Ou, 

ro (5 millóns de pesetas; dous 
máis que o ano pasado) concedí, 
do polo Xúri Internacional, e ao 
seu galardón homónimo votado 
polo público, suman,se agora os 
Colóns de Prata á Mellar Direc, 
ción, á Mellar Actriz e ao Mellor 
Actor. Asimesmo, no ánimo de 
axudar a unha mellar distribución 
do cinema iberoamericano no te~ 
rritorio español, o certame onu, 
bense arbitra a modalidade dunha 
subvención de dous millóns de 
pesetas, que obterá cada unha das 
películas premiadas. 

E a lóxica presenza dos distintos 
homenaxeados e diversos mem, 
bros de todos os colectivos,auto, 
res das fitas animará esta festa 
cinematográfica da capital co, 
lombina ( 20/2 7 do presente 
mes) , este ano a celebrar a edi, 
ción da sua consolidación. A 
consolidación e a necesária per, 
vivéncia dun encontro de fon, 
damental referéncia no panora, 
ma cultural iberoamericano.+ 



A NOSA TERRA. 

As cores grises 

Título: Zona gris á mañá. 
Autor: Dur:s Grünbein. 

Edita: Xerais, Colección Ablativo Absoluto. 

A poesia alemana máis actual 
vai buscando un recanto onde 
chamar o interese do leitor gale
go. O sitio en Ab"/ativo Absoluto 
foille concedido á edición bilín
güe dunha selección de textos 
realizada por Franck Meyer. O 
autor, quen sabe se un dos futu
ros "grandes" alemáns do xénero 
lírico, pero sen dúbida aquel que 
agora ocupa o pódio máis alto 
entre os novos: Durs Grünbein. 

Hai pouco aparece definido este 
home coma "un xove poeta moi 
simpático, que deixa no público 
a mellor impresión". Nacido en 
Dresden no 1962, vive actual
mente en Berlin e foi testemuña 
das paradoxas e conflitos dunha 
Alemaña dividida. Fruito dunha 
guerra que se quere esquecer, so
fre, coma todos os membros das 
xeracións posteriores á catástro
fe, a conciéncia de culpabilidade 
dos maiores e os seus medos, que 
marcan como un lastre a socie
dade alemana. Con trinta e tres 
anos foi un dos escritores máis 
novos galardoados co Gerog
Büchner-Preis ( 199 5), un dos 
prémios máis prestixiosos na 
Alemaña. Antes del só lles fora 
concedido con esta mesma ida
de a Hans Magnus Enzensberger 
e a Peter Handke. 

Os seus poemários Zona gris á 
mana ( Grauzone mor gens, 
1988), Lección de base cranial 
(Shiidelbasislektion, 1991), Engu
rras e trampas (Falten uns Fallen , 
1994) e Aos queridos mortos 
(Den Teu.ren Toten, 1994), apa
recen recollidos nesta antoloxia. 

GuieirQ 
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llustraci6n da capa de Zona gris ó moñó. 

O libro comeza cunha introdu
ción na que Franck Meyer apon
ta dados sobre o escritor e os 
textos. 

Os primeiros poemas, que co
rresponden a Zona gris á mañá, 
presentan a peculiaridade de es
tar tudos eles ambientados na 
mañá, no princípio do día; cales 
son as expresións que o poeta 
percebe do mundo urbano coa 
ollada máis temperá é o que 
aparece reflexado nestes versos. 
Antes de nada cómpre sinalar 
que Durs Grünbein é un escritor 
de denúncia e con isto quero di
cer, que non vai expresar só os 
seus sentirnentos ou visións do 
mundo, senón que o vai criticar 
duramente. O que ptetende é 
amosar aqueles aspectos cosque 
el non está de acorde. Cando 
describe ou relata unha situa
ción non se amosa imparcial, 
ataca en cada momento a sua 
sociedade tentando arrincar a 
atención e vontade do leitor. 

Un dos obxectivos deste libro é 
conseguir unha visión poética 
do rotineiro. A mañá é aquel 

momento do dia no que máis se 
acusa esta impresión por parte 
dos indivíduos. O cotián, o que 
se repete constantemente e que 
nos anoxa, é percebido polo po
eta de modo 
diferente ao 
que os demais 
o viven. A Grünbein é 
descricción 
da . cidade un escritor 
amarga, que de denúncia, 
non é máis 
que un sim
ple "o de tu
dos os dias", 
está apresen
tado por un
ha ollada dis, 
tinta, coa que 
uns homes 
que traballan 
pendurados 
da fachada 
dun edifício 
mudan en 
mariñeiros ou 
escaladores e 

que non vai 
expresar só 
os seus 
sentimentos 
ou visións do 
mundo, 
senónqueo 
vai criticar 
duramente. 

os seus aparellos na tea dunha 
araña. O traballo, a fábrica, os 
arrabaldos, a rua, a biblioteca, os 
baños, un cuarto, son os cená-

rios do presente, do real, que o 
poeta atopa diante mesmo e que 
converte en obxecto poético. 

A crítica social vén focada, en 
primeiro lugar, cara a pasivida
d.e dos indivíduos. Esta pasivi
dade e a falta total de intereses 
son consecuéncia en grande 
parte do mundo rotineiro que 
Durs Grünbein descrebe. Xa 
non somos indivíduos senón 
pezas dunha maquinária na 
que carecemos de importáncia 
até para nós mesmos. O home 
deixa de ser un "eu" con inte
reses e ideas próprias, con de
sexos e necesidade de actos, 
para acabar inserido nun pro
grama de vida no que prima a 
coínodidade e o conformismo. 
A característica fundamental 
do cidadán que o poeta recolle 
é o anonimato total, a nega
ción da individualidade. A ci
dade, cos seus edifícios, apre
séntase coma un lugar pecho, 
un cárcere, unha autoridade 
que esmaga á persoa para aco
modala aos seus intereses. O 
fastio do Outono é outra das 
marcas que o escritor utiliza 
para a crítica da sociedade mo
derna do consumismo urbano. 
Nen tan séquer a mesma uni
versidade é xa o centro do que 
saen ideoloxias novas, senón 
que tamén se atopa estanca. 

Un dos elementos que se repite 
en todos os libros é o motivo dos 
"morros". Es tes son ún reflexo 
do que é a sociedade vista polo 
poeta, na sua pasividade, e ao 
mesmo tempo a representación 
do pasado. doutros valores, onde 
o eu lírico atopa a xustificación 
para a sua actitude poética: "a 
hospitalidad.e paciente /dos mortos 
nos / seus moi secretos lugares / de 
xuntanza é o único /polo que paga 
apena / tirar con todo". 

(Pasa á páxina seguinte) 

·r 

AxENdAs XERAIS 2000 
366 dias en galega 

Mapa actualizado de estradas de Galicia. 

Plano das principais cidades. 

42 páxinas de infonnación xeral, teléfonos de interese e servicios: 

Medios de transporte, Oficinas de turismo, Teléfonos de Urxencia, 
Concellos, Deputacións, Xunta, Universidades, Organizacións Sindicais, 
Medios de Comunicación ... 

Efemérides, Cultura popular, Feiras e Festas. Locais, Calendario Fiscal, 
Santoral, Fases da Lúa ... 

Axenda Dietario Telflex: 2.320 ptas. 
Axenda .Dietario Similpel: 4.000 ptas. 
Axenda Dietario Pel: 9.164 ptas. 

Axenda Semanario: 1.740 ptas. 
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Omito 
dos homes mariños 
Xurxo Souto ven de publicar a sua 
primeira novela O retomo dos homes 
maryños, unha história que recupera o 
mito coruñes que 
fala da existéncia 
duns homes con 
escamas que axuda
ban aos pescadores 
nas suas tarefas no 
mar e que eran ben 
queridos pola xente 
de terra. Para o au-
tor esta 
recuperación quer 
ser símbolo do nece
sário reencontro co 
mar das nosas cidades 
atlánticas, hoxe asolagadas polo 
cemento. Souto é vocalista de Os Di
plomáticos de Montealto e ten publica
do con anterioridade, tamén na colec
ción Ferros de Xerais, A tralla e a 
arroutada (1996) e Fumareu (1997). t 

Xesus Calviño 
de Castro 
O Concello de Betanzos recupera nun 
volume a obra en galego de Xesus 
Calviño de Castro, os seus poemas 
inéditos e dispersos e a peza teatral 
Forza Segreda. Xesus Calviño de Cas
tro marchou para 
Buenos Aires aos 
18 anos pala sua 
tallante negativa a 
facer o servizo mili
tar, un antimilita
rismo que vai deixar 
pegada en toda a sua 
obra, especialmente 
na peza dramática. 
Relacionouse cos ga
legas exiliados na 
Arxentina e colabo
rou en diferentes pu
blicacións, na Fundación da Agrupa
ción Artistas Galegos, na Comisión · 
de Cultura do Centro Galega e na Fe
deración de Sociedades Galegas. No 
seu estudo crítico, Concepción Delga
do Corral sinala que Calviño de Cas
tro estivo "babeo a estela ideolóxica 
dun galeguismo moi 
comprometido". t 

O 36 na adolescéncia 
Siléncio no corazón 
é unha narración 
sobre o 36 contada· 
desde a perspectiva 
de dous adolescen
tes que medran ao 
ritmo dos tristes 
acontecimentos que 
provoca o levanta, 
mento militar que 
se vai cebar na xen
te da vila onde 
viven -os 
protagonistas. Jaume Cela gañou por 
este traballo o Prémio Abril 1999 
que renta estimular a produción de 
narrativa xuvenil nas diversas· 
líñguas da península. Leandro Garcia 
Bugarin foi o encarregado de traduci
la do ca talan ao galego. t 

Relatos 
de Bieito· Iglesias 
Bieito Iglesias ofe
rece en O mellor 
francés de Barcelona 
unha decena de re
latos que teñen co
mo fio conductor o 
desexo de escapar 
dun mesmo e da ru
tina cotiá, o desexo 
de ser outra persoa e 
de poder viver dife
rentes vidas. O autor 
ven de gañar o 
prémio Merlin de Li- -
teratura Infantil e Xuvenil que conce
de a editorial Xerais. t 
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(Ven da páxina anterior) 

Erí ,Lección de base cranial encon
tramos de novo a crítica aos in
divíduos. O hoíne vén definido 
coma un animal alfabetizado, 
carente de humanidade, xa que 
a sua característica principal é a 
capacidade de engano, exempli
ficada no periodismo. En canto 
o ser humano é novo olla o 
mundo coma un conxunt'o de 
malentendidos, xa que a actua
ción dos maiores contrasta coa 
educación que recebe e a sua 
própria inocéncia. O resultado 
disto é que o indivíduo, a base 
da repetición, chega a facer o 
mesmo que os demais: mentir. O 
poeta fala dunha contradicción 
entre corpo e alma, xa que o ho
me do seu tempo carece de espí
rito e é totalmente materialista. 
As persoas xa non ven a realida
de tal e como é, senón que per
ceben outra como irreal, como 
baixo o efecto das drogas. 

Elementos como a falta de liber
dade de expresión, a inoperán
cia dos indivíduos, a actitude 
céptica das persoas, a realidade 
como de "segunda man", impos
ta, a auséncia de sentimentos, a 
crítica á Alemaña, etc, están ta~ 
mén incluídas nos textos. Im
portante neste libro é a actitude 
do poeta, no sentido de que bus
ca a imersión en el mesmo, dei
xando de lado o materialismo, 
busca o significado das cousas e 
reclama os sentimentos. A his
tória, onde houbo xente con 
ideas e intereses é o seu modelo. 
O eu lírico fala da sua condi
ción, do poeta, e o poema é para 
el unha forma de expresión, de 
escape, con respeito ao outro 
mundo que descrebe. O seu iso
lamento sabe que lle produce sa
tisfaccións, ali ninguén o moles
ta, e síntese máis unido aos que 
pensan da mesma maneira. "No 
que a min se refire, eu era o meu 
propio can / a igual do Leste que 
do Oeste, na franxa da morte /Só 
aqui lograba de vez en cando ese 
salto / desde as profundidades da 
penumbra entre can e lobo" 

recordo dunha muller son os 
seus cabelos amoreados na casa. 
O home mesmo é a causa desta 
situación que aborrece, do seu 
cotián, da caréncia de felicida
de, pero a pesar de caer na conta 
disto non trata de corrixir o seu 
erro. A imaxe é a felicidade 
dentro dunha vista falsa, na que 
non hai lugar para a pantasia: 
"un di.agrama d.if erente /de sereni
dade fractal, borrado máis tarde 
nun breve sono sen soño". Neste 
contexto a literatura é para o 
poeta unha maneira de ~ir e 
protexerse "Sorrindo e levemente 
horrorizado / buscas apoio en ora
cións alfabéticas". 

Aos queridos mortos é unha espé
cie de recompilación de mortes. 
Relata como morreron determi
nadas persoas, sempre fruito da 
sociedade na que viven. Así 
aparecen temas como a droga
dicción, a delincuéncia xuvenil, 
a non existéncia da família, o 
~onsumismo, a máfia, etc. a raíz 
dos acontecimentos están criti
cados moitos aspectos máis, al
guns deles aos que xa fixen refe
réncia. Grünein chama tamén. a 
atención sobre a actitude do ho: 
me ante a morte, como final de 
tudo, incluso da memória dos 
que morreron. Céntrase tanto 
nas causas coma nas consecuén
cias da morte e laméntase: "aféc
tame a tristura dos corpos". 

Grünein é un escritor dunha 
grande diversidade. "Seine Dich
tung verbindt Gegenwart uns 
Antike, Poesie und Naturwis
senschanft, Zeitgeschinchte und 
scmerzhaft desilusioniertes Be
wusstseis". ("A sua poesía une o 
presente e o antigo, a poesía e a 
ciéncia, a história e unha 
conciéncia doorosamente desi
lusionada"). Heiner Müller dixo 
no seu discurso en homenaxe ao 
poeta pola entrega do prémio Ge
org-Bücher, que o segredo da sua 
produtividade é a curiosidade in
saciábel que ten polas catástrofes 
do século, tanto baixo as estrelas 
coma debaixo do microscópio. • 

MONTSERRAT BASCOY 

-G~~O 

O cosmos 
de Criado 
Titulo: Cósmicas. 

Autor: Felipe Criado. 
Lugar: Atlántica, Centro de Arte. A Coruña. 

Expón, durante os meses de No
vembro e Decembro na galería 
Atlántica da Coruña, o artista 
Felipe Criado (Xixón-1928), a 
sua obra última. Escolle o título 
de Cósmicas para definir as pezas 
que colga na sala, e así advertir 
ao visitante do que vai ver. 

Na verdade, a verba cósmicas, 
por auto-reflexo fainos pensar 
no mistério do início do mundo, 
da matéria en formación, do que 
nace. E asi a obra exposta, apre
séntasenos como un renacer, da 
matéria. Coma as formas que o 
demiurgo-artista vai criando ex
novo. A intura como criación 
da nada, partindo do magma 
inicial da matéria. 

Un cadro grande de 204 x 163, 
recebe ao ·espectador a xeito de 
resume do resto da exposición. 
O artista enche o cadro de ma
téria cósmica, produto do pri
meiro big-bang, e formando par
te desa matéria está a figura hu
mana. Cadro abstracto onde as 

texturas e a cor fanse donas do 
espazo, deixando a figura huma
na como parte desa matéria_fós
mica da que forma parte. 

E tras deste cadro, Felipe Criado, 
vai desbrozando o camiño. Arran
ca da sua pintura anterior, lírica e 
erótica, onde as formas e a cor 
eran as que falaban. Agora deixa 
ceiva a matéria, as formas. Aparé
cenos unha pintura cicais menos 
lírica, pero máis expresiva con 
grande predomínio das texturas. 

T amén a xeometria faise presente 
na sua pintura, con tudo tipo de 
relacións, nas liñas nos arcos, nas 
tanxentes e mesmo na relación 
entre as figuras e corpos xeomé
tricos. Pero a pesar desta invasión 
da matéria e da xeometria non 
desaparece a figura humana da 
obra de Felipe Criado. Mais todos 
estes elementos, están levando á · 
obra camiño da abstracción. 
Cousa que non surprende coñe
cendo os seus traballos anteriores. 

E mesmo incide en certas bús
quedas que xa atopamos en an
teriores ocasións. Esto é o esca
par do espazo tradicional, coñe
cido como cadro, facendo mar
cos irregulares, ou agora reci
clando vellas portas, como so
porte da propia criación. • 

XESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO 
Durs Grünbein volve incidir 
máis tarde en Engurras e ttampas 
en aspectos como o artificial da 
sociedade moderna, na que todo 
vén dado, como planificado con 
antelación. A vida non é pró
pria de un, senón unha "vida 
provisória". As persoas están no 
anonimato, soas, móvense por 
inércia, son coma "corpos andan~ 
tes". Conduras de tipo biolóxic0 
como o sexo, non teñen signifi
cado algun, se ben poideran es
tar unidas a sentimentos como o 
amor. O seu efecto non é nen 
tan sequer de pracer, pois non 
deixa nada. ' Con isto o poeta 
quer facer ademais unha crítica 
a como se entenden as relacións 
entre persoas. Ás veces recorre á 

---------11 conta de discos 1
111----------

. ironia nos, poemas e dinos por 
r exemplo que a cidade é coma 

unha tumba, con pequenos ana
cos de verde. 

Outra das ideas destes textos é a 
do papel da irnaxe e da preocp
pación egoísta por un mesmo, 
da falta de solidariedade. A gue
rra aparece como contraste fron
te ás comodidades do momento 
actual. A vida pode chegar a ter 
tal falta de sentido, que o único 

lsto non é música 
tradicional escocesa 
The Celtic Groove Foundation son 
{:harlíe McKerron e John Saich, dous 

! ·~/dos membros fundadores do grupo es-
. 1 ' cocés Capercaillie. Coa adverténcia de 

·\ que "isto non é música tradicional" e 
acompañados da voz de Laura McKe
rron, cunná de Charlie, apresentan o 
proxecto Big Sky e o seu primeiro vo
lume "The Source". Big Sky é unha 
idea que nasce apartir dos concertos 
de The Celtic Groove Foundation e da 
colaboración l:lunha manchea de músi
cos tradicionais escoceses de recoñeci
da traxectória. Cunha aposta 
semellante a formulada por Capercaillie 

nos seus últimos traballos, "The Sour
ce" é un disco con temas que fusionan 
vellas melodias e reels con beats e pro
gramación electrónica para facer desde 
world beat a drum&bass, pasando por 
bluegrass e chegando ao strict tempo. 
Entre os dezaseis músicos que colabo
ran co trio están Donald Shaw, ao 
acordeón, e Michael McGoldrick coas 
flautas e whistle. • 

Nacións celtas 
no fin do milénio 
T erceira entrega do dobre compacto 
Nacións Celtas que recompila 40 gru
pos e artistas de Escócia, Irlanda, Cor.
nualles, Gales, Illa de MáQ, Bretaña, 
Galiza e Asturies. Ao carón de nemes 
intemacionais coma Donal Lunny, 
Loreena Mckennitt, Máire Brennan -
irmá de Enya e voz de Clannad- Davy 
Spillalne ou os Wolfswne --desta volta 
as gaiteiras Cristina Pato e Susana Sei
vane, o que fora violinista de Miu.adoi
ro, Antón Seijas, o grupo Liorna e os 
veteranos Fuxan Os V entos. Alfa, o 
primeiro dos compactos, segue senda o 
ponto de partida desta viaxe pola 

"world music" do A.reo Atlántico e re
colle temas de oriJcen acústico das "na
cións celtas oficiais". Omega, o segun
do volume, representa o fin da sua 
evolución no cámbio de milénio e 
amasa o estado destas músicas despois 
de fundirse coa tenoloxia e outros esti
los musicais, promocionando tamén 
artistas e grup,os de Portugal -Brigada 
Víctor Jara-, Africa -Mugar-, Bélxica 
--Orion-, Inglaterra -Kathryn 
Tickell-, Franza -Carnet De Route-, 
Nova Escócia -Natalie MacMaster e 
Ashley Maélsaac-, Quebec -La Botti
ne Souriante-, Canadá -Loreena Mc
kennitt- e USA con Cherish the 
Ladies. • 

ANOSA TERRA 

Ü COQdeL 

Fadamorgana 
Revista galega de literatura 
infantil e xuvenil 

Número Z. Outubro de 1999. Prezo 500 pta. 
Dirixe: Xosé António Neira Cruz. 
Edita: Atlántica. 

Nesta edición, esta publicación adica 
unha entrevista ás irmás Dora e Pura 
Vázquez, ambas as duas escritoras para 

nenas. Xoán 
Fárias, tamén 
escritor, é 
protagonista 
doutra 
entrevista. A 
reportaxe 
máis 
importante 
da revista ten 
como 
obxecto o 
1012 

aniversário 
da literatura 
infantil e 

xuvenil en galego, personalizada 
na obra de Amador Montenegro Fábulas 
galaico-portuguesas, que inclue artigos de 
Xosé Neira Vilas, Agustin Femández Paz, 
Paco Martin ou Fina Casalderrei, entre 
outros. • 

Gráfica 
Número 9. Setembro de 1999. De balde. 
Dirixe: Santiago Sancos. 

As empresas de comunicación, 
impresión e edición son as protagonistas 
deste número. No eido da impresión, 
adícaselle un artigo a Riso, unha firma 

xaponesa de 
impresoras 
dixitais. En 
canto á 
edición, 
Xabier Cid 
entrevista a 
Manuel 
Bragado, 
director 
xeral de 
Edicións 
Xerais de 
Galicia. 
Segundo 
Bragado, o 

sector das artes gráficas 
experimentou un crecimento 
important(simo nos últimos anos. 
Ademais, o director de Xerais considera 
vital mellorar a rede de bibliotecas do 
pafs para garantir o actual sistema de 
edicións e ampliar a oferta de 1 ituras 
para os cidadáns. • 

Anuário brigantino 
Número Zl. 1998. De balde. 

Edita: Concello de Becamos. 

Esta publicación adicada ás ciéncias 
sociais inclue traballos sobre história, 
como un estudo sobre as mauras 

construtoras de 
megalitos, de 
Femando 
Alonso; Os 
inicios do 
movemento 
o/Jreiro e 
agrario en 
Betanzos, de 
Xesus T erres; 
Mulleres e 
República: 
Aproximación 
ás asociacións 
de mulleres 

progresistas na 
Coruña republicana, de Carlos Pereira ou 
Betanzos baixo sospeita: o apareUo de 
vixilancia nos anos da Guerra Civil, de 
Emílio Grandio. De antropoloxia, 
Alfredo Érias e Xoán Vázquez apresentan 
As laudas sepulcrais de San Francisco da 
Coruña; de literatura, Concepción 
Delgado escrebe unha análise da obra O 
Delfim, de José Cardoso Pires.• 



A NOSA TERBA. 

O director de Sempre Xonxa, Chano Piñeiro, á esquerda, nun momento da rodaxe dialogando cos actores. 

O novo cinema galega 
naceu hai dez anos 
Sempre Xonxa, Continental e Urxa 
estreáronse en Vigo en Novembro de 1989 
~ P. BERGANTIÑOS 

Sempre Xnnxa de Cbano Piñei, 
ro, Urxa de Carlos L. Piñeiro e 
Alfredo Garcia Pinal e Can.ti, 
nenta1 de Xavier Villaverde, le, 
vantahan a carteleira coa que hai 
dez anos iniciaban o seu camiño 
as lon~etraxes da filmografia 
própria. As portas dunha ca.m, 
paña eleitoral e cuns bos orza, 
mentos procedentes do Govemo 
tripartito, os dias 23, 24, 25 e 
26 de Novembro de 1989 o 
Centro Cultural CaixaNigo aco, 
llia o festival Cinegalicia, un 
evento organizado para estrear 
as tres primeiras longametraxes 
galega . U nha xornadas nas 
que se aproveitou tamén para fa, 
cer unha pequena mo tra do ci, 
nema que chegaba desde outro 
ponto do Estado e un repaso ao 
máis relevante da cinematogra, 
fia galega da década dos oitenta. 

Foi o evento máis importante e es, 
pectacular que se tiña organizado 
no país co cine galego como telón 
de fund e Xavier Villaverde, un 
realizador mozo con experiéncia 
no vídeo e na publicidade, era o 
primeiro en dar a coñecer, o 23 de 
Novembro de 1989, a sua ópera 
prima Continental. O filme que se 
pretendia "negro", ao que a crítica 
se referiu como de difícil clasifica, 
ción e ao que os seus autores cha, 
maron thriller sen policias nen te, 
léfonos, contaba as rifas entre duas 
bandas de gansters nunha ria per, 
dida, esquecida pola história e ao 
redor dun vello local que daba tí, 
tulo á cinta. Urxa, elaborada con 
actores e técnicos unicamente ga, 
legos, contou cun orzamento de 
pouco máis de 60 millóns de pese, 
tas e apresentaba tres episódios, 
imaxinados como curtametraxes 
independentes, que tiñan como 
elemento conductor a meiga que 
da nome ao filme e que interpreta 
LumaGómez. 

O Sábado 25, estreábase a longa, 
metraxe que se ia constituir no 

primeiro éxito do cine galego, 
Sempre Xonxa, escrita e dirixida 
por Chano Piñeiro e protagoniza, 
da por Uxia Blanco, Miguel In, 
sua e Xavier R. Lourido. Era a 
xornada máis esperada e a pelícu
la de Chano Piñeiro, do que xa se 
coñecia a curtametraxe Mama
sunción , recollia os maiores 
aplausos e recebia a mellor críti, 
ca. Contaba a história dunha mu
Uer, Xonxa, e dous homes, Pan, 
cho e Birutas, e as suas relacións 
desde a infáncia no ano 194 7 até 
a sua madurez no 1986. 

Explicaba daquela o crítico Gon, 
zalo Vilas (ANT n2 410), que a 
rodaxe nas catro estacións do 
ano, que se corresponden coas ca, 
tro transicións vitais das persona, 
xes, non resultou ociosa teima do 
tristemente desaparecido direc
tor, que dotou ao filme ademais 
da sua función dramática, dunha 
considerábel e non gratuita bele, 
za, completada pola que emiten 
por si mesmos paraxes como os 
das Médulas, a fraga medieval ou 
as diversas aldeas que deron cor, 
po a fictícia Trasdomonte. "Piñei, 
ro -engadiu Vilas- cunha moi 
acertada sensibilidade própria de 
quen narra, recupera unha me, 
mória perdida, a da infáncia e o 
mundo rural, a dos emigrantes e a 
do mundo máxico en galego sen 
cair nunca no tópico". 

Que foi do cinema galega? 

Tense repetido que todo nascera 
naquelas reivindicativas Xoma, 
das de Ourense. No seu ar comba, 
tivo a prol dunha cinematografia 
própria e en galego. Un foro que 
foi quen de artellar sentimentos e 
experiéncias en tomo ao cine en 
16 mm e o movemento curtame, 
traxista que foi a prehistória dun, 
ha andaina que tivo o seu remate 
cando na mítica pantalla do Ci, 
ne Fraga o proxector fixo rodar 
as cintas de Continental e Sempre 
Xonxa. Anos de fragor e batallas 
e de esforzos voluntaristas que ao 

pouco comezaron a dar os seus 
froitos. A criación do Centro Ga
lega de Artes da Ima.xe e a Escola 
de lmaxe e Son mantiña a espe, 
ranza de que se converteran en 
ferramentas capaces de dar o pu, 
lo definitivo ao desenvolvimento 
do cinema no noso idioma. A 
anterior posta en marcha da Te, 
levisión de Galiza seria, a maio, 
res, o tercer pé dun trébede onde 
multiplicar ancéios e paixóns. 
Logo viria a indústria. 

Quen no seu maxin ideou tales 
servizos e institucións daba por 
servido que traerian sen dúvidas 
un audiovisual feito en galego, 
mais o santo e seña dos pionei, 
ros dos anos setenta e oitenta 
víuse frustrado . Reviráronse as 
formulacións iniciais do CGAI 
e máis a EIS da Coruña 

vítimas da inmersión, sobre to, 
do esta última, no território 
lingüístico de Paco Vázquez e 
un inconcreto deseño do seu 
acontecer de servizo, uns, e de 
ensino, outros. Non poucos 
antigos referentes, no eido per, 
soal e de criación, descoidaron 
o seu compromiso pola língua e 
debuxaron un pseudo concepto 
da liberdade de criación que 
non fixo senón desvirtuar e en, 
venenar o -debate do audiovi, 
sual do país. A ollada cara Ma, 
drid volveuse máis funda e os -
poderes públicos quedaron eh, 
cantados e receptivos nos orza, 
mentos e prevendas a produto, 
ras de fora do país. 

Un desconcerto que levou a 
parte· das xeracións máis novas 
a quedar sometidos ao falso de, 
bate sobre a língua orixinal na 
que executar os seus traballos. 
Mentras, criatividade e orixina, 
lidade mantíñanse agochadas. 
Con todo, tal falácia non trun, 
fou e a obstinación permanece 
como nas orixes: cine galega e 
en galego. Tal e como o qu·eria 
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CONCELLO DE 

PONTEVEDRA 
PROGRAMACIÓN CULTURAL 

NOVEMBR099 

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

AUDITORIO 

TEATRO COMEDIA 

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

MÚSICA MllÓDICA 

Paloma San Basilio 
Patrocina Caixavigo e Ourense e 
Caixa Pontevedra. Sábado 20 ás 
21 h. Prezo 2.500 pta. 

MÚSICA CANTAUTOR 

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

MÚSICA tTNICA 

las hijas del Sol 
Promove Pazo da Cultura Mar" 
tes 30 ás 2 1 h. Prezo 500 pta. 

CONGRESOS E 
SEMINARIOS 

ENCONJll.O-CUJlSO 

Animación á lectura na ese.ola 
Promove Cancel/erías de Cultura 
e Educación e Pazo da Cultura. 
Seminario 4. Días 8, 9, 11, 15, 
' 16 e 18, de 18 a 21 h. 

SALA DE ExPostCIONS 

AllTE.-FOTOGllAJIA 

"A Vinganz.a de Verónica". Pers-
pectivas da Fotograffa Contempo
ránea de .Man Raya MaUhew 
Bamey. Mostrada lambed A1t 

Collection de Zurich. Promove Pa
:zo da Cultura Do 4 de outubro ao 
20 de noveffibro. De martes a sá, 
badode 11a14ede 17 a21 h. 

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

CESION DE EsPACIOS 
lNCONTilOS 

U Congreso Internacional de 
Radio Aficionados e Comuni
cadóns 
Promove Asociación Pórtico da 
Gloria. Salón de Actos. Sábado 
6, de 10 a Z t h. 

Conferencia 
Participan Alberto Noguerol e Pi
lar Díez. Promove Comisión de 
Cultura do Colexio de Arquitec
tos. Salón de actos. Venres 19, 
de20aZ2h. 

"Congreso Galego de Coope
rativas de losino de Traballo 
Asociado de Gallcia (UCETAG) 
Salón de Actos. Venres 26, de 
1 O a 20,30 h. Salón de Actos. 
Sábado 27, de 9,30 a 14,30 h. 

1 Xomada de fomento do em
prego e autopromoción 
Salón de Actos. Martes 30, de 9 
a20h. 

TEATRO PRINCIPAL 
Rúa Charino 6 

TEATRO 
En pie de guerra 
Compañía Teatrapo (Badajoz). 
Promove Pazo da Cultura
IGAEM. xoves 1 t e venres 12 de 
Novembro ás 20,30 h. Prezo 600 
pta. Reducción do 50% para estu
diantes e grupos. 

Gulllados 
Compañia 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 

JfATllO PARA CATI\'05 

Tempestades 
Compañía de Ricardo Frazer (Ma
drid) Mércores 17 -10:30 hrs. 
Aforo concertado con colexios 

CINE 
CINERlllUM 

Noltes Abertas 
Beautiful Thing 
Promoven Concellerías de 
Xuventude, Política Social e Plan 
Urban II. Sábado 13 ás 21 ,30 h. 
Prezo 600 pta. Reducción do 
500/o para estudiantes e grupos. 

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

CINE l.ONGAA\DltAXE 

Educadón de Valores 
Mi vida en rosa 
Promoven Concellerías de 
Xuventude e de Servicios 
Sociais. Martes 30 ás 1 O e 12 h. 
Dirixido a centros escolares 

MÚSICA 

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

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

FADO 

Presentadón do disco "Vellas 
lembranzas" de María do Ceo 
Promove Nfama 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 
E.lxo Atlántico do noroeste pe
ninsular. Promove Eixo Atlántico. 
Do martes 1 O ao venres 26, de 19 
a21 h. 
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A CORUÑA 
DE 

"MARÍA CASARES" 
DA COLECCIÓN MuLI.EREs A NoSA ThRRÁ 

DE ARANrxA ESTÉVEZ 

XoVES 18 DE NOVEMBRO ÁS 20,15 HORAS 

NO CENTRO GALEGO DE ARTES DA 1MAxE (CGAI) 

COA INTERVENCIÓN DA AUTORA 

ARANrxA EsrtvEz. 

. 

Henrique Rahuñal Corgo 

Manuel 
Murguía 
Premio Carvalho Calero de Ensaio 

EDICIÓNS 
I a. . i "' /r , Á( t ~ 

LAIOVENTO 
ENSAIO 

Rúa do Hórreo, 60. Apdo. 1072. 15702 Santiago de Compostela. 
Telfs.: +34 986 842 092. Fax: +34 981 572 239· 

' 

Correio electrónico: laiovento@interoook.net I Local na rede: //www.laiovento.com 

A NOOA '!'ERRA 

LOIS DIÉGUEZ 

Polos cam,iños de Carucedo 
O tempo feliz pasa moi rápido. 
Coidaban os viaxeiros que cun 
dia chegaria para visitar os arre
dores de Ponferrada e levaban 
xa case dous. Outra noite os pi
llou aqui e, ainda cansos, repa
saron páxinas de "O señor de 
Bembibre" por unha brincadeira 
da entremetida Saef. Emocio
nou,nos tanto que decidiron es, 
gotar un dia máis para seguir os 
pasos de Beatriz, e o señor de 
Bembibre, don Alvaro. O xe, 
rente do hotel agardaba,os xa 
pola maña no comedor para 
amo~trar,Ues o poema que Hes 
tiña adicado a aquelas terras, e o 
folleto para guiá, los no camiño. 
Agradeceron-llo eles e riron cos 
seus ripios. 

Seguiu Beatriz, para buscar a sa, 
úde e o sosego, os pasos por San., 
talla, Rioferreiros e San Juan de 
Paluezas. Mais os viaxeiros, na 
mañá azul grisalla, palas voltas 
de Rioferreiros, soben ao castelo 
de Comatel, onde se deu a bata, 
lla entre as forzas do conde de 
Lemas e as dos t¡;;mplários mán, 
dados por don Alvaro e o co, 
mendador Saldaña. Venceron 
estes, mais deixaron que o rei se 
posesionara do castelo mentres 
non se decidia o destino da or, 
de, xa castigada na Franza. As 
ruínas de Cornatel ainda se 
manteñen ben. Nen un só sím, 
bolo se ve, mais si os buratos dos . 
que foron arrincados para que 
nada quedase deles. Os viaxeiros 
levan a sensación de que o ódio 
e o interese foron grandes. A 
pena sobre a que se construiu o 
castelo cai a prumo uns cen me, 
tras sobre o rio tortuoso. Aló 
abaixo queda Villavieja, bonita 
aldea. Anda xente palas ameas, 
moita, falando tamén da novela 
de Enrique. Por que tanta nun
ha ruina que apenas se coñece? 
Os mesmos viciños daquelas al, 
deas falarán,lles aos viaxeiros da 
história que Gil e' Carrasco re, 
colleria das suas próprias bocas. 

Soben, antes das primeiras casas 

de cLcedo, ás Médulas. É co
ma Jnha paisaxe adormecida 
polos. séculas. Das matas verdes 
dos oastiñeiros agraman as pirá
mides vermellas que foron as 
uchas do ouro. Ainda se lles ven 
as minas. Desde o alto onde se 
encentran abrangue,se toda a 
impresionante panorámica de 
conto de fadas, de soño e misté, 
ria. Saef, pícara, di que se nos 
tempos dos romanos houbese 
ecoloxistas posibelmente non 
terian morto tantos escravos ali, 
nen eles poderian ver o que ta
mén foi unha desfeita. O mau 
destas verdades é que desfán o 
ent,resoño. 

Nunha cantina de Carucedo 
botan uns homes a partida. fa, 
lan en galega. Cando os viaxei, 
ros se dirixen a eles cámbian de 
idioma e explican,lles, amábeis, 
o camiño da lagoa de Caruce
do. Viran,na, xa, desde As Mé, 
dulas como unha bágoa brillan, 
te, e desde Comatel, e o encaro 
fantasmal que a asoballa, A 
Campañana. Desde Lago, unha 
aldea ainda grande que xa per, 
deu algo do seu encanto, bai-

xan polo pequeno outeiro que 
abriga a lagoa a se meter na te
rra en língua afiada. Estaria ali 
a quinta templária onde Beatriz 
se retirou, co seu embarcadeiro 
e o xardin florido e oloroso. Os 
ollos da dama, nos seus forzados 
paseos, buscaban sempre o ca
miño de Ponferrada polo que 
habia de aparecer o seu pai tra
endo a bula do papa para libe, 
rar a don Álvaro dos votos reli, 
xiosos. E despois o cabaleiro 
coa esperanza de conseguir, ao 
fu, o amor negado polos intere, 
ses do poder e mais da relixión. 
Pero é história romántica e co
mo tal, triste no seu desenlace. 
Os viaxeiros, na ribeira, seguin
do a liña tremosa deixada polos 
lavancos e as suaves ondas da 
auga bicando os seus pés, qu , 
dan silenciosos e crian cenas no 
seu maxin que reviven a lenda 
nos seus últimos pasos. Saef, 
deitada, como adormecida, ta, 
mén cala, e o brillo das suas es
camas confúnde,se cos refle:xos 
da auga. Despois, devagariño, 
desliza-se pola sua superfície e 
desaparece. Non quere que lle 
noten os saloucos. • 

fiCC1óN 4. NOVENTRE 2. A POVOACION 
DO SILENCIO GALEGA DO S. XX 

Xosé L. Méndez Ferrin X.M. Beiras & Abel lópez 
l. ELA, Xerais Laiovento 

MALDITA ALMA 
Manuel Rivas. Galaxia 5. Ü RETORNO DOS 3. MARUXA MALLO 

HOMFB MARIÑOS Carme Vidal 

2. BAILARINA Xurxo Souto. Xerais · ANosa Terra 
Manuel'Seixas. Xerais 

4. A EMIGRACIÓN 

3.ÜMELLOR NoN fiCC:1óN Afonso Magariños 

FRANCÉS 
Laiovento 

DE BARCELONA l. BREVE Hª DO 5. ECONOMIA DE 
Bieito Igrexas. Galaxia NACIONALISMO GALICIA 

GALEGO Albino Prada 
Bieito Alonso Fdez. Xerais 
A Nasa Terra 

Libr.irias constdt,1d,h: 
Curtahrín (\'igo). Couccirn (A Corui1a). Íml1cc (Fnrnl) . .\{ichdc11a (P11ntc\cdr,1). 

Pcclrcirn e A PalmTa Pncl11dH (S,tnti.igo). Srmto (lugo) . Torga (Ourcnsc). 

AJ 
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Tres dias para comemorai os 50 anos da morte de Castelao 
U

1
n simpósio, organizado pola Univers1dade da Coruña e a AS--PG, analisa · 

a sua dimensión como' artista, escritor e político 

Trescentas persoas matriculadas partamento de filoloxia francesa Anasagasti, coincidirán ao dia acudir. Delegaron en Daniel 
e unha vintena de conferencian, e galego,portuguesa na Coruña, seguinte. O primeiro analisará o Barata e Francisco Cerviño res, 
tes participarán no simpósio asegura que o critério seguido anti,imperialismo no pensa, peitivamente, que participarán 
"Castelao na Galiza do século para escoller os relatores foi o de mento do intelectual de Rianxo no debate "Castelao desde a óp, 
xx'', que se vai celebrar do 25 ao ter publicado e investigado so, mentres que Anasagasti des, rica dos partidos políticos", 
27 de Novembro. O Castelao ar, bre Castelao, tanto dentro como meqzará o que ten estudado co, xunto a Xosé Manuel Beiras e 
tista e escritor, pero tamén o po, fora do ámbito universitário. O m,o historiador, a relación de Anxo Guerreiro. 
lítico con especial releváncia, se, encarregado de abrir as xomadas Castelao con Euskadi. Será o 
rán analisados nestas xornadas, será o escritor Xosé Neira Vilas, Venres a xomada máis intensa, Biografia apaixoada 
cuxa organización corre a cárre, coa conferéncia "Castelao: dous na que os matriculados poderán 
goda Universidade da Coruña e mundos e un só destino". afundar na dimensión histórica, Isaac Díaz Pardo está a colaborar 
da AS,PG. "Hai que ter en con, social e política do de Rianxo. moi activamente na preparación 
ta que a sua produción literária e Da relación de Castelao coa li, Carlos Velasco, Manuel Reí deste simpósio e será o último 
artística estivo ao servizo das teratura encarregaranse Bieito Romeu, Bieito Alonso e Xusto dia, o Sábado 27, cando os par, 
suas ideas políticas. Por iso, no Varela Xácome, Pilar García Beramendi completan as confe, ticipantes se trasladen até O 
programa a sua dimensión histó, Negro, Henrique Monteagudo, réncias dese dia. · Castro, en Sada, onde ademais 
rica e política ocupa o dobre que Manuel Rosales e Manuel Lou, se vai inaugurar unha exposi, 
o resto", comenta Alberte Anse, renzo. Todos estes relatórios te, Ainda que o Venres 26 estaban ción sobre o Castelao artista. O 
de, presidente da AS,PG. ñen lugar no paraninfo da Uni, convidadas nunha mesa os líde, mesmo Díaz Pardo descreberá a 

versidade durante odia 25. res das organizacións políticas sua faceta artística, ao igoal que 
O comité organizador, presidido presentes no Parlamento, xa se Carlos Valle. Mentres, o humo, 
por Carlos Paulo Martínez Pe, Dous deputados no Congreso, sabe quen nen Manuel Fraga rista Siro López valorará ao Cas, 
reiro, director asimesmo do de, Francisco Rodríguez e lñaki nen Emilio Pérez T ouriño van telao das viñetas que descu, 

A poeta Estíbaliz Espinosa gaña o Esquio con Pan 
A escritora clase a coñecer cun poemário no que homenaxea ás causas cotiás 

-0.C.V. 

A masa fermenta á calor do for, 
no e dá nunha grande fogaza de 
pan. Estíbaliz Espinosa repara 
nese proceso e construe o que 
será o seu primeiro poemário 
editado, Pan (libro de ler e desler) 
co que ven de gañar o prémio 
Esquio de poesía. O accésit da 
convocatória foi para Marta Da, 
costa con Cristal de azucre. 

O poemário de Estibaliz Espinooa 
quere ser unha homenaxe á gran, 
deza das cousas cotiás. "Coma o 
pan, do que son grande comed°' 
ra. Cousas pequenas que, no fun, 
do e sen que nos decatemos, son 
grandes cousas" comenta a poeta 
quen levou a palabra a titular 00, 
tando man tamén da ua sonori, 
dade. Artella o poemário en dous 
bloques, teimuda ela en atopar a 
estru tu ración apropriada das 
obras. No primeiro oferece "O 
reino das certezas", o ámbito do 
tanxíbel, das cousas materiais que 
terian o pan como referéncia. O 

~UJ Espinosa. 

segundo gárdao para "O reino do 
fume", é dicer, aqueles intanxí, 
beis de difícil explicación pero 
que son, á fin, os grandes temas 
da poesia: o amor, a morte. .. , re, 
talloo de vida que se emparentan 
tamén con sentimentos de carác, 
ter universal. 

Distintas maneiras 
de escreber 
O Esquio dá a coñecer o nome 
desta poeta coruñesa de 25 anos 
que leva na escrita desde cativa. 
Licenciada en Filoloxia Hispáni, 
ca e Socioloxia, Estíbaliz Espin°' 
sa traballou como actriz coa 
compafiia Espello Cóncavo na re, 
presentación de Peter Pan e fot, 
ma parte tamén dunha coral. En, 
rende toda a sua múltiple activi, 
dade como "distintas maneiras de 
escreber, que, á fin, é o principal 
obxectivo". A autora acredita ta, 
mén na bondade de levar a poe, 
sia aos cenários, como unha va, 
riante dos recitais que, ao seu di, 
cer; vefien ser "o regreso da poe, 

sia ao seu elemento primordial 
que é a pronúncia en voz alta. 
Retorno a sua mesma orixe". 

Máis un nome para o noso pan°' 
rama poético que, ao seu dicer, 
"está nun bon momento editorial 
pero poetas bons houbo sempre, o 
que acontece é que antes non ha, 
bia tantas portas nas que petar pa, 
ra darse a coñecer". Tempo ta, 
mén no que as voces femininas · 

soan con forza e introducen mira, 
das até agora descoñecidas. "Apa, 
rece o referente da carnalidade,. 
da sensualidade. A principal dife, 
réncia é o corpo que agora se fai 
visíbel en boca de muller" comen, 
ta Espinosa. No entanto, a sua P°' 
esia non partilla en especial do 
erotismo que agroma en moitas 
das novas poetas. "Interésanme 
rnáis as cousas pequenas e irnpor, 
tantes que fan o mundo. Gooto da 

brian, non sen desacougo, a Ga, 
liza sometida pero tamén a re, 
tranqueira, e Victoria Carballo, 
Calero analisará a relación de 
Castelao coa ilustración. 

E ainda se completa o simpósio, 
que quer converterse nun ponto 
de referéncia para as investiga, 
cións posteriores sobre Castelao, 
cunha reunión de tres persoas 
que o coñeceron en vida: na úl, 
tima fase da mesma, Maria do 
Carmo Kruckemberg, quen fará 
publicas catro cartas do rianxei, 
ro ao pintor Francisco Lloréns , 
cedidas pola filla <leste último, 
Francisco Femández del Riego, 
quen se remite á mocidade, e 
Avelino Pousa Antelo, quen 
preside a fundación que leva o 
nome de Castelao e . quen fiará 
unha ''biografía apaixoada".+ 

poesía que me fai pensar de ma, 
neira fermosa. A poesia sensorial 
é camiño xa andado, prefiro falar 
do cotiá" sinala a autora de Pan. 

Estíbaliz Espinosa escrebe desde 
hai tempo poesía e narrativa. 
Para ela a poesía é agora "unha 
irmá pobre no sentido comercial 
pero dela xurden grandes anova, 
cións técnicas das que logo se 
nutren outras artes". + 

lí 
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A carta de Oliveira .Mart'ins 
Chámase Oliveira Martins o vo, 
ceiro portugués que negóu a posi, 
bilidade de construir un ferroca, 
rril de alta velocidade entre A 
Coruña, Oporto e Lisboa. E eu 
preguntaríalle a ise señor: ¿Ten 
algo que ver vostede co grande 
historiador luso Joaquim Pedro 
de Oliveira Martins, quen tan 
boa relación tivo cos persoeiros 
do rexi~nalismo galego hai un sé, 
culo?, ¿E por ventura descenden, 
te dil? Cecais neto ou bisneto, 
pois tataraneto ou chomo saliría 
das miñas cantas cronolóxicas. 

lntrígame iste parentesco por, 
que ista temporada ando a vol, 
tas cóa implicación do inxel 
Oliveira Martins na histórica 
polémica que mantiveron Emi, 
lío Castelar e Manuel Murguía 
a mantenta do noso rexionalis, 
mo ~ a vinculación de Galicia 
con Portugal. Aquila polémica 
empezara cando Murguía censu, 
róu no seu discurso dos Xogos 
Florais de Tui, do ano 1891', un 
concepto vertido por Castelar 
no Congreso dos Diputados 
adrede da soñada autonomía de 
Galicia. Don Emilio replicóu, 
tamén nas Cortes, a admoni, 
ción de don Manuel, seu vello 
"amigo del alma". Ao que a sua 
vez respondía Murguia no pró, 
logo do tomo IV da súa Historia 
de Galicia, fechado en Santiago, 
o 30 de xullo de dita ano. 

Quen queira que fose o construc, 
tor deste balcón, non o fuco pen, 
sando en que algún día as futuras 
xeneracións lembrasen a data da 
construcción. Seguramente, nun 

· alarde de presuntuosidade, escul, 
piu no medio da varanda o ano 
da feitura coma quen pon as ini, 
dais, par~ dar a entender que o 
artífice da obra non foi outro 
máis ca el; e así, quen a ve en, 
tende que toda a casa é da época 
datada e pelo tanto de quert nese 

. intre era o dono do edificio. Pe, 
ro, quen nos di a nós que quen 
puxo a data non construiu só a 
parte máis vistosa pero os cimen
tos, as paredes, e os cuartos son 
doutra persoa que ficou no ano, 
nimato? Non se encerra aquí al, 
gú:h tipo de publicidade negativa 
contra os anteriores propietarios? 
Cantos, como neste caso, non se 
apoderan dos valores de toda un, 
ha obra só polo mérito de axudar 
a pintar unha parede? 

Expoñendo estes p~nsamentos 
mentres pasabamos unhas filmi, 
nas entre un grupo de amigos, 
souben a tráxica historia do se, 
ñor Matías e o seu xenro Pepe. 

Pepe, mariñeiro da Mercante 
desde que aprendeu a escribir o 
seu nome con letra redonda e 
ben feita, non tivo moita sorte 
no traballo, pero cando viña de 
permiso non era menos ca nin, 

A polémica entre Murguía e Ca5' supoño que simpatizarían co cé, . 
telar non continuou, pero o "ver, lebre historiador español da Eu, 
bo ardente da democracia" -como ropa do século XIX e o historiador 
noméou a }ste Curros Em:íquez- portugués da Civili.~éío Ibérica; ou 
prosigueu poñendo en solfa ao re, tal vez non, e isto trasluciría na 
xionalismo galega, cando unha reacción de don Emilio ante o 
carta do máximo historiador por, contido daquela carta de Olivei, 
tugués, Oliveira Martins, ao Co, ra Martins que tanto o alpo'rizóu. 
mité Central Rexionalista, doulle 
pretexto para elo, ao mes seguinte Pois sucedera que tres meses des, 
de escribir don Manuel o referido pois daquil convite en Madrid, es, 
prólogo.Anquea carta de Olivei, cribira. don Joaquim Pedro aquela 
ra estaba datada en Lisboa, o dous carta; dirixida a Salvador Cabeza 
de xuño de 1891, ou sexa vinte, de León, vicepresidente con Al, -
dous días denantes do discurso de fredo Brañas, da Asociación Re, 
Murguía nos Xogos tudenses. xionalista, presidida por Murguía. 

Respondía a unha misiva de Sal, 
D. Joaoquim Pedro de Oliveira vador Cabeza invitándoo a cola, 
visitara, en febreiro clise ano, borar no número extraordinario 
Madrid. E Cánovas del Castillo, de 'La Patria Gallega, adicado á 
entón xefe do goberno, mais ta, traslación dos restos de Rosalía de 
mén historiador da decadencia Castro ao Panteón de San Do, 
de España, agasallóu a seu ilustre mingos, que se. verificaría o 25 de 
colega lusitano cun xantar a que maio. Enviada a Coimbra, chega, 
concurréu, coma tiña por costu, ra tarde ás mans do gran historia, 
me, don Emilio, seu maior amigo dor luso, polo que xustifica así a 
e derradeiro presidente da 1 Re, ausencia da sua colaboración: 
pública. Sentáronse asimesmo á 
mesa do presidente do Consello "Sinto por isso nao poder con, 
de Ministros nise dí?, o poeta tribuir para á apoteose de Rosa, 
Núñez de Arce, Menéndez Pela, lia Castro, á admirável poetisa 
yo, e Sánchez Moguel. Catedrá, gallega. E teria tido summa 
tico iste moi xacobino, que sería honra em o facer, porque portu, 
o máis implacable adversario in, gueses e gallegos somos um e o 
telectual da descentralización do mesmo pavo na língua e no 
Estado español. sangue". Se ben indica ao en, 

tón xoven Cabeza de León que 
Coñeceu alí Castelar persoal, se entende "que esta carta pode 
mente nise xantar a Oliveira e ter lugar na sua publica\:ªº• cla, 

Un balcón con data 

guén á hora de saír a merendar 
con outros matrimonios ami, 
gos, de mercar un dos primei, 
ros coches que se conduciron 
na vila, e de xuntar, o pouco 
que aforraba, á pensión, en dó, 
lares americanos do sogro, con 
quen vivía por ser a súa .esposa 
filla única. 

Pero os amigos de Pepe, con me, 
llar sÜrte, ou con máis ansias de 
aforrar, a:Xiña se foron distancian, 
do del á hora de construír casas 
novas nos solares que herdaban. 

De onde sacan estes os cartas?, 
pensaba para si cada vez que 
asistía a unha convidada pará 
estrear o novo fogar dun dos 
seus amigos, pois el, nin tiña 

solares onde construír nin car, 
tos para tanto lucimento. 

Cando Pepe cumpriu os corenta, 
os sogros aínda andaban rufos e 
el víase. sen nada máis que a es, 
peranza de herdar. Así que expu, 
xo, timidamente, a posibilidade 
de que estes lle amañasen a ven, 
da da propiedade, que ao final ía 
ser da súa muller. Pero o vello 
xubilado da USA, co rostro serio 
de quen se enfronta a un usurpa, 
dor, negoulle rotundamente a 
posibilidade de trocar os papeis. 

-A herdeira é a miña filla, e 
despois de min que ela faga o 
que lle cbnveña. 

Pepe marchou a unha nova ma, 

ro esta V.E., como dono d'ela, 
lhe dará o destino que quizer". 

E D. Salvador, naturalmente, a 
publica en La Patria Gallega, ór, 
gano oficial da Asociación Re, 
xionalista, no seu número 5º, 
aparecido en Santiago o 30 de 
maio, clise tan intenso ano 1891. 
Número do cal poseo un precioso 
exemplar na miña hemeroteca, e 
do que transcribo directamente 
as liñas de Oliveira Martins que 
tanto desacougarian a Castelar. 
Tales como as seguintes: 

"Portugal tornóu,se independente 
e progredíu aparte, en quanto a 
Galliza como província da mo, 
narquia hespanhola ficava com a 
sua linguagem adstrita as con, 
di~aos dum dialecto pola primasia 
dada ao castelhano. Essa indepen, 
déncia portuguesa, ninguem o ig, 
nora, largos tempos, porem, aspi, 
rou a ser a autonomia de tudo o 
oeste e noroeste da península... e 
ainda nos episodios da guerra da 
Independéncia (de Portugal), no 
mediado do século XVII, o pensa, 
mento do nosso conde de Caste, 
llo Melhor era unificar a Galliza". 

lsta histórica carta de Oliveira 
Martins ainda hoxe semellará de 
candente actualidade aos bos e nu, 
merosos reintegracionistas; a que, 
nes poño a súa disposición meu 
exemplar de La Patria Gallega.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

rea co rostro áspero, e desta vez 
tardou rnáis de dous anos en vol, 
ver; ata que a muller, a instan, 
cias do vello lle escribiu: "Papá 
di que se queres, coas aforras que 
ternos e algo que el poña pode, 
mos poñer a casa ao teu gusto". 

"¿E quen vai ser logo o dono?", 
pregúntou el noutra carta seca e 
corta como as comerciais. 

"Papá di que a casa é del men, 
tres viva, e despois só pode ser 
para nós e os nosos fillos". 

A resposta de Pepe aínda se fixo 
esperar; e cando se decidiu, veu 
el en persoa a traer a resposta. 

Reformouse a casa. Fíxolle unha 
nova división interior e recebou 
as paredes dándolle unha nova 
faciana, pero púxolle sobre o 
lintel da porta a data da nova 
construcción. E o día que cele, 
braba cos seus amigos a inaugu, 
ración da obra, cando un íntimo 
lle dixo diante de todos "que 
b'en che quedou a casa, Pepe", o 
sogro, que ·sentaba na cabeceira 
da mesa sentenciou secamente: 

-Pepe aínda ten que herdar o 
meu traballo en USA. 

Despois daquela, Pepe non vol, 
veu pisar a vila ata que o seu so, 
gro finou.• 

ANOSA TERRA 

Miguel 
Vázquez Freire 

'Sen banda deseñada 
para rapaces non 
teremos unha cultura 
normalizada' 

No ventre do silencio de Méndez fe, 
rrin, As fadas verdes de Agu tin 
Femández Paz e, de poesía, Capi, 
tán Inverno de Ramiro Fonte. 

Que recomenda ler? 

Por fortuna sempre hai moitas 
cousas para ler. Apontaria o tema 
dos campos de concentración nazis 
e nomeadamente Esw es un hom, 
'bre de Primo Levi. 

Dirixe Golfiño (Xerais), a nova 
revista de cómic para rai)aces. 

Sairá a rua o 15 de Decernbro con 
periodicidade mensal e vai dirixida a 
nenas e nenas que sexan leitores 
consolidados. Como antecedente 
podemos citar As Roladas, pero Gol, 
fiño aspira a relacionarse co leitor de 
xeito independente, renunciando a 
calquer pretensión de carácter aber, 
tamente didáctico, pedagóxico ou 
escolar. O obxectivo é o de criar 
personaxes de banda deseñada gale, 
gos equivalentes a Morradelo e Ff[e, 
món, Asterix ou Tintin para conqu~ 
tar de xeito espontáneo o interese 
dos pequenos. Neste sentido a revis, 
ta ven cobrir unha caréncia rnáis 
que evidente no noso espácio cultu, 
ral. Igual que acontece coa procJu, 
ción cinematográfica, namentras 
non exista unha banda deseñada pa, 
ra a nosa rapazada non poderemos 
falar da existéncia dunha cultura ga, 
lega normalizada. A comunicación 
con eles pasa por oferecerlles perso, 
naxes de cómic na nasa língua . 

Que novos heroes dará a coñecer? 

Hainos humorísticos como Tonecho 
criado por Xoaquin Marin, T om por 
André Meixide ou Os Escachapedras 
por Fran Bueno. Pepe Carreiro fai 
banda deseñada con carácter históri, 
co e Ferreiro apreséntanos un perso, 
naxe aventureiro da estirpe dos Jn, 
diana Jones que se chama Xeixas 
Johnson. Tanto eu como Fausto 
!soma, o director artístico, conta, 
mos cun grupo de excepcionais ilus, 
tradores e escritores. Outros colaba, 
radares son Marcos Costoia, Marilar 
Aleixandre e Gloria Sánchez. No 

. número cero tamén por vez primeira 
despois de moitos anos :ituntáronse 
de novo os integrantes do histórico 
grupo Xofre, Miguelanxo Prado, 
Fran }araba e Xoan López Domfn, 
guez e Norberto Femández. • 

Corcubión, 1951. Escritor. 
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• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • 

Baixo 
o título de 

Modernismo 
catalán 

ocobíllose 
unha ampla 

mosh'a de 
artístas 

des te 
movimento 

no Quiosque 
Alonso 

da CORUÑA 

.. •.• ........ . 
Boiro 
•CINEMA 

MENSAXE 
NUNHA BOTELLA 
De Luis Mandoki, con K. 
Costner, R. 

0

Wright, P. New
man e J. Savage, o Xoves 18 
na Casa da Cultura ás 21 h, 
dentro do ciclo "Unha estre
la e un galán" de Caixagalida 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

Uxro LóPEZ 
O. pintor arousán titula "Alu
mtnio" a mo&ra, de obra re
cente de grande formato, que 

1 
podemos ollar na galeria Bo
rrón 4, até o Xoves 25. 

•MÚSICA 

CAMERA TA 
AD LIBITUM 
Dá un concerto na igrexa 
de Sta. Mariña de Doza, o 
Domingo 21 ás 18,JO h. 

Carballiño 
• EXPOSICIÓNS 

XAIME FUENTES 
Colga as suas pinturas nas 
paredes do Muiño das Lousas. 

Carba lo 
•MÚSICA 

IGNASI TERRAZA 
Virtuoso do piano que, 
acompafiado dun grupo de 
músicos, entre os que está 
Oriol Bodras, dan un con
certo de jazz o Venres 19 
no pub La Frontera. 

Ce vo 

• EXPOSICIÓNS 

Ü CASTlÑEIRO 
Dirixida, particularmente, 
ao ensino infantil, primário 
e secundário, polo seu carác· 
ter divulgativo e didactico. 
Paneis explicativos con ilus
tracións mostran os diferen
tes aspectos do castiñeiro; 
pezas etnográficas; produtos 
elaborados coa castaña e a 
madeira, literatura referida a 
esta árbore; esculturas etc. 
Na Casa da Administración 
de Sargadelos durante No
vembro de Martes a Sábado. 

Outono Fotográfico 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 
A nosa compañeira Arantxa 
Estévez presentará o libro 
Maria Casares da colección 
Mulleres de A Nosa Terra, o 
Xoves 18 ás 20,15 h. No que 
se refue ás proxeccións con· 
tinua o ciclo adicado a King 
Vidor no que podemos ollar 
The fou.ntainhead/0 ma
nandal (USA, 1949), o 
Venres 19 e Sábado 20; 
Ruby Gentry/Poixím baixo 
a néboa (USA, 1952), o 
Martes 23 e Mércores 24. 
De Martes a V enres ás 20, 15 
h. e Sábados ás 18,30. 

• EXPOSICIÓNS 

VrRXÍLIO VIÉITEZ 
Fotografias de 1955-65 da 
Terra de Montes na sala da 
Fundación CaixaGalicia até 
o 9 de Xaneiro. 

NOVA ARQUITECTURA 
MEXICANA 
Até o 9 de Xaneiro, na Fun
dación Barrié, podemos fa. 
cernos unha idea da arqui
tectura mexicana a través 
dunha escolma de proxectos 
de nove estúdios. A última 
xeneración, caracterizada 
polo desprendimento das 
tradicións vernáculas e a 
adopción de linguaxes van
gardistas. Coa mesma perio· 
dicidade e lugar, outta mos
tra arquitectónica, a adicada 
a T eodoro González de Le
ón & Abraham Zablu
dovsky, contemporáneos e 
representativos dalguns dos 

aspectos máis significativos 
de México: espazos monu
mentais e xenerosos relacio
nando o interior co exterior 
a través de pórticos, pátios e 
outros mecanismos próprios 
da tradición do seu país. 

MODERNISMO CATALÁN 
lnaugúrase iste Venres 19 ás 
20 h. no Qu.iosque Afonso e 
nela podemos observar os 
óleos de Anglada 
Camarasa, os bronces e 
arranques .da escaleira de 
Eusebi Amau, diversos ob
xetos de Antoni Gaudí, as 
alfaias de Masriera, os estu
cos poiicromos de Llim.ona 
Cabrera, debuxos e óleos de 
Ramón Casas e outros artis
tas como lsidre Nonell, Jo
sep Llim.ona Bruguera, Se
asti.á Junyer Vidal ou Car
les Maní Roig, entre outros. 

Mª XosÉ DÍAZ 
Mostra as suas esculturas, 
na galeria Pardo Bazán, até 
o Martes 23. 

MINGOS TEIXElRA 
Vintecatro obras abstractas 
compofien a mostra deste 
pintor que se encontra na 
biblioteca "M. González 
Garcés". 

SEBASTIÁ.O SALGADO 
"Urna gra~a incerta" é o tí
tulo baixo o que se acobi
llan as fotografias do brasi
leiro na Casa do Home Do
mus, até o 20 de Decembro. 

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

O Trinque 
Choiva de estrelas 

A nao espacial terra 
aproxímase a unha poeira 
cósmica por mor da órbita. De 
Xoves 18 á Sábado 20, a ¡:iartir 
de medianoite, será o mellar 
tempo para apreciar o 

espectáculo da choiva das 
candeiñas do ceo. 
Preferibelemnte nun monte, 
lonxe das farolas urbanas. 
Catro ollas ven máis que 
dous.+ 

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

O PROXECTolti~ 
~BRUXA BLAIR. Fakir 
docudiama nó que se tiet9'lí~, 

•MÚSICA • EXPOSICIÓNS 

FESTN AL DE ÓPERA ROSALIA DE CASTRO 
No teatro Rosalia de Cas- Retrato dunha época, abre 
tro, o Venres 19 e Sábado iste Xoves 18 ás 20 h, no 
20 ás 20,30 h; o Grupo Centro Municipal "Carba-
Instrumental Música XXI, llo Calero". 
baixo a dirección de Sabas 
Calvillo, interpretan O te, Suso BASTERRECHEA 
léfono e A Médium de Me- Mostra de escultura e de-
notti. O Luns 22 ás 20 h; buxo, na galería Sargadelos, 
na Sala de Audio-visuais que poderemos contemplar 
da Biblioteca Provincial, até o 8 de Decembro. 
conferéncia de Ramiro 
Cartelle sobre Manon. GALIZA EN Foco 

Vai pola x edición e acolle 
EsCOLA MUNICIPAL as fotografias de 32 profe- . 
Na Aula Magna do centro, sionais da prensa galega. 
o Xoves 18 ás 19 h; recital Promovida polo Clube de 
de saxofón. O Venres 19 Prensa da cidade, encóntra-
as 18 h; Musicuentos: se no Centro Cultural "To-
"Tragoncete músico". 
Entrada libre. 

rrente Ballester" . 

Ferro) • -MÚSICA 

Los HERMANOS 
•CINEMA DALTON 

O Sábado 20 na sala Zebra. 
AMOR VERTICAL 
De Arturo Sotto, o Luns REAL PHILARMONIA 
22 ás 20,30 h. no Ateneu, DE GALICIA 
dentro do ciclo adicado ao Na Concatedral de S. Xu-
cinema cubano. lían, o Venres 19 as 20,30 h. 

MISA CUBANA 
O Sábado 20 ás 20 h. no 
Auditório "Torrente Balles-
ter" cenificarase unha misa 
espiritual cúbana con músi-
ca e danza. O Manes 23 ás 
20 h; no Ateneu, actuará o 
Grupo de Tambores cuba, 
nos. Ambas actividades for, 
man parte do ciclo adicado 
á música e cinema cubanos. 

A Fonsagrada 
• CONFERÉNCIAS 

VIOLÉNCIA DOMÉSTICA 
Charla a cargo de M' Xesus 

.González-Vara Pin (avoga-
da), e M' Luísa Casqueiro 
(psicóloga), do Servicio de 
Atención a Muller, o Xoves 
18 ás 7 do serán no Salón 
de Actos do Concello. 

La.Un 
•MÚSICA 

CORUÑA BRASS 
O Grupo de Cámara da Qr, 
questra Sinfónica de Galicia 

BARCO DE V ALDEO
RRAS: "Colectiva local", na 
Casa da Cultura; na Sala de 
Caixavigo e Ourense, a partir 
do Luns 22, ''Máxia no Carrei
ra". VERIN: na Casa da Xu
ventude até o 30,"Mercado de 
Santo Agostiño", do colectivo 
"Ollo de Vidro"da A. C. Ale
xandre Bóveda. FERROL: no 
Ateneu obras de O. Aldegun
de, L. Botana, V. Caramés e J. 
Meis baixo o título "Tema, no 
tema". OURENSE: P. Ferrin, 
J. Teniente, L. Villar e X. Villa
rino dan a sua visión da miseria 
no terceiro mundo baixo o títu
lo "Crónicas mestizas", no 
Museu Municipal até remate de 
mes "Retratos", de Eduardo 
Núñez, retratos de personaxes 
da cidade no Museu Municipal 

ate finais de mes; "O viño e o 
carniño de Santiago", os pré
mios e obras escolmadas desee 
cerrame, no café Bohemio, até o 
30 de Novembro; ''Escola de 
Arte António Failde'', os tra
ballos do alunado do Ciclo Su
perior de Fotografia, na própria 
escala de arte, e os de Deseño 
Gráfico, nos trinques de Inte
rópticas,. durante tudo Novem
bro; "Rick Dávila 1989-
1998", de Rick Dávila, que re
colle imaxes dos seus proxectos 
máis importantes, na Aula de 
Cultura de Caixagalicia até o 30 
de Novembro; "Domestic" de 
Miguel Oriola, o ámbito do
méstico como cenário de dra
mas, na libraria Eixo até o 30 
deste mes; "Schirnidt de las 
Heras, fotografias ( 1944· 

1960)" de lnocéncio Schi
midt, proxecto de recuperación 
dos fotógrafos históricos polo 
Centro Galega de Artes da 
lmaxe, na Aula de Cultura de 
Caixavigo e Ourense; "Viaxei
ros" de Xosé L. Abalo, sobre a 
estación de autobuses de Vigo, 
na Casa da Xuventude até o 30; 
"Non lieu" de Sandrine Ex
pilly, traballos sobre a óptica da 
cámara, no Uceu até o 30; "Il 
Prémio Luis Valtueña" de ca
rácter internacional organizado 
por Médicos do Mundo en lem
branza dos seus cooperantes 
asasinados, até o 30 na Casa da 
Xuventude; nesas mesmas datas, 
no Studio 34, podemos ollar 
''Nega 2", a mirada a través do 
ollo dunha vaca. En CELA
NOV A: no claustro do Mostei-

ro e até fin de mes "Celanova 
inédita", resultado da I Saída 
Fotográfica Xuvenil do conée
llo; "Viño con esmero", de 
Santi M. Amil, na cafetaria 
América, do 2 ao 30 de Novem
hro; "Celanova inédita'', resul
tado da 1 Saída Fotográfica, na 
Sala de Exposición do Claustro do 
Mosteiro até o 30. En SAN
TIAGO, ''Un segundo en mo
vimento" de Xoan Vilariño, fo
tografías de ballet, e ''Momen· 
tos" de Manuel Fdez. Caama
ño, sobre a paisaxe galega, na 
Casa da Xuventude, até o 30. 
En RIBADA VIA, na Casa da 
Cultura, até o 30 de Novem
bro, ''Ribeira Sacra", de Xosé 
M. Otero. En VERIN, o Verin 
finisecular, de Plácido L. Ro
dríguez, na Casa do Escudo du, 

rante todo o mes, con diferen
tes currunchos da vila. En LU
GO, no Edifício Administrativo 
da Xunta, até o 30 de Novem
bro, "IX Certame Medio Am
biente 99", certame organizado 
polo Ateneu de Ferro!. No 
CARBALLIÑO, até o 30 
''Rapaces e rapazas" de Móni
ca Castuera, na Sala de Exposi
c ións do Auditório. En 
CHANTADA, a vila a través 
do tempo na exposición 
"Chantada onte e hoxe'',na 
Casa da Cultura a partir do luns 
22 "Os cans de ninguén" de 
Miguel Gómez Muñiz, o amo
reamento dos animais nas can
ceiras das principais vilas do pa
ís, e ''Secucións instantáneas" 
de Nando Mauriz, as imaxes da 
vida cotiá que máis lle gastaron 

ao autor, ambas na Casa da Xu, 
ventude até o 26 de Novembro. 
En MONFORTE, "Galicia en 
foco", o cename foto-xomalís-
tico do Clube de Prensa de Fe· 
rrol, na Casa da Cultura até fi
nais de mes; até o 30, "Adentro 
afuera", de Guillermo Sotelo, 
imaxes da Galiza no Centro 
Comarcal ExpoLemos; "Gali
cia en foco", o c,ertame xorr;ia
lístico do Clube de Prensa de Fe
rrol, na Casa da Cultura, até o 
30. En XINZO, na Casa da 
Cultura do 15 ao 30, ''Panorá
mica da Límia" de X. Fariñas, 
R. Losada e D. Rodríguez. Para 
máis dados sobre os cursos, pre
sentacións, proxeccións e ou· 
tras actividades, o mellor é soli
cítala na Ca5a da Xuvemude de 
Ourense.+ 
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Garzó.n. 

UJ 
o 
co 

La otra cara 
O libro do 
ex-director 
da equipa 
de 
investigación 
da diário 
Egin, Pepe 
Rei, será 
presentado 
poloseu 
autor o 
Venres 19 
ás 20 horas 
no Centro 
Social 
Semente 
(A Paz 16) 
da CORUÑA. 

¡-: 
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estará, no Auditório Munici
pal, o Venres 19 ás 20,30 h. 

• EXPOSICIÓNS 

TAUROMAQUIA E · 
PROVERBIOS 
De Goya, no Museu "Ra
món M. Alter" até o Do
mingo 21. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

MARTA PRiETO 
Ten unha mostra, á que 
chama "Malas no hotel", na 
Sala Almirante do hotel 
Méndez Núñez, até o dia 30. 

ZOOÁRIO 
Titula, o Centro de Artesanía 
e Deseño, a exposición de 
escultura que podemos con
templar, até o 8 de Decem
bro, na Sala de Exposicións 
"Capela de Sta. Maria". 

LEOPOLDO NóVOA 
Mostra as suas pinturas na 
sala da Fundación Caixagali-

. cia. Ademais, podemos ollar, 
no Cfrculo das Artes, as foto
grafi as xacobeas de lnge 
Morath; no Centro de Gra
vado "Augatinta", as obras de 
Xabier Sonsa; na sala Argola 
as pinturas de Mónica López 
e Eva González; na galeria 
Clérigos as de Guerreiro; na 
Sargadelos, deb}lxos de Cas
telao; no café A lus do candi~ 
as fotografias de Fiz Pedrou
zo e no café do Pousadorro as 
de Nacho Gómez; e na Ta
bla de Flandes as obras de 
Lourdes Rodríguez. 

• CONFERÉNCIAS 

ALCOOLISMO 
O Xoves 18 no Salón de 
Actos da Fundación Caixa
galicia ás 20 h; Xosé M! 
Mingo, Xosé C. Quintas e 
Xesus Burgo disertarán so
bre o problema da adicción 
ao alcool. 

•MÚSICA 

CLA VlCÉMBALO 
Programan o ix. Festival de 
Jazz. entre o Mércores 17 e 
o Sábado 20 con actua
cións e jam sessións a partir 
das 23,30 h. 

MÚSICA NAS CATEDRAIS 
Os Mestres de Capela: o cla
sicismo, por Camerata An
xanum, dirixida por Joam 
Trillo e con Elena Cecchi 
Fedi como soprano e Rosa 
Domínguez como contral
to. O Venres 19 ás 20,30 h. 

Marin 
• EXPOSICIÓNS 

PINTORES 
ROMANTICOS 
Os pintores ingleses na Es
paña do século XIX, no Mu
seu Municipal "M. Torres". 
Visión singular da España 
do momento en cincuenta 
e cinco obras, lenzos é acua
relas, tomadas da vida c.otiá. 

Moaña 
•TEATRO 

CuARTETO PARA 
UNHA NOITE DE VERÁN 
O Venres 19 ás 23 h. no 
Café-teatro do Real, local 
que tamén acolle, o Do
mingo 21 ás 18 h, a actua
ción de títeres para crian
zas Histórias que faron po
lo grupo Xacarandaina. 

•MÚSICA 

ANAMOURA 
O grupo folc presenta o no
vo disco o Sábado 20 ás 23 

Convocatórias 

DANZA 
Paisaxes do corpo, chámase este obra
doiro de danza, impatido por Andrés 
Corchero, que inclue adestramento fís¡. 
ca, manifpulación e lalleres, estabelecer 
unha dinámica corporal que permita ao 
bailarin ou actor estar preparado en cal
quer momento. Non é preciso ter feíto 
antes nengun tipo de técnica corporal. 
No Teatro Galán do 22 ao 27 deste mes, 
de 11 a 15 h, patrocinado polo IGAEM. 

chez e Isabel Soler, douteres en Belas 
Artes e artistas; e o Sábado 20 coa con

. feréncia "Tres vías da escultura galega 
contemporánea" por Juan Femando de 
Laiglesia, catedráti~o da F. de Belas Ar
tes de Pontevedra, seguida de colóquio 
e a performance realizada por alu:hos da 
F. de BB. AA. de Pontevedra. Para 
máis información ou reservas, gratuitas, 
nos telf. 986 520 122 ou 986 526 013. 

PRÉMIO DE POESIA 
"EsPIRAL MAIOR" 

ñado dun lema identificador, en sobre 
aparte incluiranse os dados referentes á 
identidade, enderezo, teléfono e currí
culo. As obras deberán enviarse a Edi
cións Espiral Maior, Apdo. 192, 15080 
- A Coruña antes do 30 <leste mes. Fa
llado o prémio procederase á destrución 
das plicas e orixinais presentados. 

CONCURSO DE POESIA 
"OFACHO" 

pta. máis as mencións honorfficas que o 
xúri estime oportuno. O Facha compro
metese a publicar illadamente ou en vo
lume os traballos do concurso. Prévio 
consentimento dos autores, publicaranse 
na páxina electrónica da agrupación. 

SEMINÁRIO SOBRE AUDIÉNCIA 
DOS MÉDIOS 
A celebrar no Salón de Actos do hotel 
Meliá-Araguaney, o Xoves 25 e Venres 
26 de Novembro, coordenado por Jorge 
Clemente Prat e organizado pola Funda
ción Araguaney. Destinado a profesionais 
vencellados aos médios de comunica
ción e publicitários e institucións e inte
resados en xeral, os asistentes recibirán o 
material didáctico asi como, unha vez 
superado, o diploma acreditativo. Para 
recabar máis información poden dirixir
se á Fundación Araguaney, Montero 
Rios 23 entrechan, 15706 Santiago. 
Telf. 981 596 867, fax 981 592 273.t 

X ORNADAS 
DE ARTES PLÁSTICAS 
Na sua I edición, están organizadas po
lo Centro Comarcal do Salnés e a gale
ría de arte Borrón 4 de Cambados. Ce
lébranse o Venres 19, coa conferéncia 
''Xeografia da artes despois da ii Gue
rra" por X. Antón Castro, profesor e 
crítico de arte, á que que lle seguira o 
colóquio, e a presentación da "Inter
vención plástica" criada por Ciro Sán-

Na sua Vlll edición muda as bases para 
que poidan participar nel poetas de cal
quer idade e con obra xa publicada. Es
tabelecese un premio único, que con
sistirá na publicación da obra dentro da 
colección de poesía da-Editorial. Os tra
ballos terán un mínimo de 400 versos , 
presentaranse por triplicado, mecano
grafados a duplo espazo e baixo plica, 
sen remite, co título da obra acompa-

Poderán presentarse á XXI edición aque
las persoas, sen limite de idade, que non 
teñan publicado un libro poético indivi· 
dual en galego. O tema é libre, sen limi
tación de extensión cun máximo de cin
co poemas por concursante, mecanogra
fados a duplo espazo, inéditos e en gale
ga. Deberanse remitir, por cuatriphcado, 
con lema e baixo plica, á A.C. "O Fa
cha", Federico Tápia 12, 12 ou ao apdo. 
46 da Coruña antes do 15 de Febreiro do 
2000. Existe un único prémio de 50.000 

h no Café-teatro do Real. de Corbal recolle as pinturas de Arquitectos, no Salón de de combo do ex-Siniestro tra as suas imaxes no pub 
de Figueiras, Moreiras e Actos do Pazo da Cultura o To tal Miguel Costas. Modus Viumdi. 

M.ondarb - Quessada Jr; as esculturas Venres 19 ás 20 h. 
de Enrique Conde, as cai- •TEATRO Mª XE.sus P. CARBALLO 

• EXPOSICIÓNS 
xas de Carballido, os debu- •CINEMA 

GUILLADOS 
Galega, afincada desde hai 

xos de Alexandro Bobillo e anos en Madrid, mostra a sua 

EsTÉVEZ CASTELO 
as fotografías de Berta Ares. VIAXE AO PRINCÍPIO Cenificada por Máscara pintura na galeriaJo.sé Loren-

DO MUNDO Produccións, o Xoves 18 zo, até o 13 de Decembro. 
Chámase Óscar e é un xo- •MÚSICA Na sala de Caja Madrid o e Venres 19 ás 20,30 h, 
ve pero experimentado fo-

Mércores 24 ás 20,15 e 22,15 no teatro Principal. HELENA G. MAio 
tógrafo que, por primeira MÚSICA NAS CAIEDRAIS h. Dirixida por M Oliveira e Ribeira 

Baixo o título de Arsuite do 
vez, se atreve a mostrar o Os Mestres de Capela: o cla- con M. Mastroiani como navegante mostra a sua obra 
seu traballo, a partir do Sá- sicismo, por Camerata An- protagonista, desenrolase po- na sala CentTal Hispano 20 
hado 13, no bar A Platea. xanum, dirixida por Joam lo Norte portugués. •MÚSICA até finais de mes; Canogar, 

Mondoñedo 
Trillo e con Elena Cecchi Chirino, Feito, Millares, 
Fedi como soprano e Rosa • EXPOSICIÓNS CORUÑA BRASS Saura, Suárez, Tapies e 
Domínguez como contralto. 

EIXO ATLÁNTICO 
O Grupo de Cámara da Or- Viola participan na exposi-

•MÚSICA O Domingo 21 ás 20,30 h. questra Sinfónica de Galicia eón Homenaxe a El Paso 
Na Sala de Exposicións do estará, no Auditório Munici- que se encontra na galeria 

MÚSICA NAS CATIDRAIS Pon ferrada teatro Principal, até o Xoves pal, o Xoves 18 ás 20,30 h. Paloma Pinws; Sérxio Fins 
Os Mestres de Capela: o cla- 25, recollénse as obras per- mostra a sua pintura no pub 
sicismo, por Camerata An- •MÚSICA 

tencentes á representación Santiago Sá do Penal até final de mes. 
xanum, dirixida por Joam dos 18 concellos da penín-
Trillo e con Elena Cecchi Los HERMANOS 

sula que en tempos se deno-
•dNEMA PEDRO Á V1LA DURAN 

Fedi como soprano e Rosa 
DALTON 

minou Gallaecia, ademais Colección de cadros realiza-
Domínguez como contra!-

Estarán o Venres 19 no Tá-
da III edición do Prémio de PEQUEN O dos ao óleo, técnicas mixtas 

to. O Sábado 20 ás 20,30 h. Pintura Eixo Atlántico. e grafito, na Sala de Exposi-
rari, que tamén acolle o con- GRANDE CAZADOR 
certo de Ari, o Sábado 20. PAULOÜRZA 

No Salón de Actos da Fun- cións do Coléxio de Arqui-
N. dación Caixagalicia, o Xoves rectos "Casa da Conga", até 

Ola Mostra a sua obra na Sala o próximo Venres 26. 
Ponteareas 18 ás 10 h. 

•MÚSICA 
Teucro. 

• CONFERÉNCIAS CARME P ALlARÉS 

REAL FILHARMONIA 
• EXPOSICIÓNS MONTSE FRIEIRO Mostra a sua pintura na ga-

Presenta as suas pinturas e XORNADAS LIBERTÁRIAS leria Cicánia até o 3 de De-
DE ÜALIClA ÜUTRA MIRADA gravados na galería Sarga- Véñense celebrando desde cembro. Sábados e festivos 
Na igrexa de San Martiño O Palácio da Música acolle delos, até o 24 deste mes, o pasado Luns 15 nos locais pechado. 
o Sábado 20 ás 21 h. a exposición, cedida polo baixo o título de "Procedí- da CNT (R. de El Salvador 

CGAC, titulada Outra mi- mentos orgánicos". 12), ás 19,30, e ainda pode- MÉDIO AMBIENTE 
•CINEMA rada e na que participan mas asistir, o Xoves 18, ao É unha macro exposición, 

Xoán Cerviño, Salvador CAXIGUEIRO acto titulado "lnsubmisión en Área Central, que englo-
MENSAXE Cidrás, Alicia Martín, Isa- A sua última proposta cria- nos cuarteis" polo MOC ba catro monográfica : 
NUNHA BOTELLA bel Gary, Yolanda He- tiva na Sala de Exposicións da Coruña e Compostela Bosque de bosques e Pase· 
De Luis Mandoki, con K. rránz, Sofía Jack, Andrés de Caja Madrid baixo o tí· en apoio de Josef e Alberto, ando par ai na planta bai-
Costner, R. Wright, P. New· Pinal e Frances Ruíz que tu lo de "Xeografias". presos no cárcere militar de xa; e Os insectos e As no-
man e J. Savage, o Venres 19 mostran algunhas das di-

EsPÁCIOS 
Alcalá de Henares; e o sas árbores na primeira 

no Coliseu Noela ás 22 h , reccións da arte actual. Venres 19, "Apostasia: bó- planta. Visitas guiadas para 
dentro do ciclo ''Unha estre- ALTERNATIVOS rrate da lista", presenta- coléxios todos os dias, in· 
la e un galán" de Caixagalicia Pontevedra Proporciónannos a oportu- ción, polo Ateneu Liberrário formación no telf 981 560 

nidade de coñecer a novas de Compostela, da campaña 845. Até rematar o mes. 

Ourense • CONFERÉNCIAS 
criadoras, até o Martes 30, xacobeia, para o vindeiro 
como Marina Fernández Decembro, sobre os dife- ARTE DO CíSTER 

• EXPOSICIÓNS SIMONE DE BEAUVOIR 
que mostra a sua pintura no rentes aspeitos da apostasia. Na Galiza e Portugal, orga-
pub Alsir; Laura Eva López nizada palas fundacións 

FRANCISCO RECUERO 
"O segundo sexo 50 anos que o fai na Cabana; Adolfo •DANZA Barrié e Calouste Gu!ben-
despois" chámase a xomada Bárcia fai unha interven- kian, inaugurase iste Xoves 

Con numerosos prémios e organizada pola Aula Caste- ción no Feira Vella; lnácio SARA Bms 4 ás 19,30 h. no Museu do 
exposicións ao lombo, colga 1ao de Filosofia, na faculdade Fernández mostra as suas es- "Sueños", ballet flamenco Pavo. As manifestacións 
os seus cadros na galería Vi- de Ciéncias da Educación, o culturas no Quinteiro; ou o Luns 22 ás 21 h . no Audi- artísticas auspiciadas polos 
sol até finais de mes. Venres 19. Mercedes Gon• Sílvia lgrexas que realiza tório ~ Galiza. Entrada an- monxes brancas do Císter 

UNHA PELÍCULA 
zález e ~ Isabel Rodício, unha instalación no Grifón. tecip da 2.000 pta (nas ofi- durante case sete séculas. 
profesoras de História e per· cinas de Rádio Cope), Até o 27 de Novembro. 

DE PEL V tencentes ao colectivo Ma- ALFONSO 2.5000 na billeteira. 
A aportación da galeria Ma- ria Castaña, falarán, de 12 a Mostra antolóxica, organi- CGAC 
risa Marimón ao Outono Fo- 14 h, d'A época de O se- zada pola Fundación Barrié, • EXPOSICIÓNS Até o 8 de Decembro pode-
tográfico con dous autores gundo sexo; de 1 7 a 19 h, adicada ao fotógrafo madri- remos ver, no Centro Gale-
como Javier Vallhonrat ·e Téresa López Pardina, dou- lefio Alfonso (1902-1990), VIAXEÁLUA go de Arte Contemporá-
Daniel Canogar, un Prémio tora en Filosofía e autora de que podemos ollar no edifí- Con guión cinematografico nea, as 35 obras do xa desa-
Nacional de Fotografia e un- Simone de Beauvoir: una fi- cío Sarmienw do Museu de de F. García Lorca e ima- parecido Rafael Baixeras, 
ha firme promesa. Até o 3 gura del s. XX, farao sobre A Pontevedra. xes orixinais do pintor e que pertenceu ao grupo 
de Decembro. muller como Outra en O cenógrafo Frederic Amat, "Seis e carro" e, máis tarde, 

CARME MORENO 
segundo sexo, e Carme •MÚSICA inaugúrase iste Xoves 18 ás ao movimento "Atlántica", 
Adán, da Aula Castelao de 20 h . no Pazo de Bendaña, realizadas entre 1970 e 

Colga os seus óleos no café Filosofia e profesora de Filo- , CUARTETO DE sede da Fundación Granell. 1988. Tamén neste centro 
Catro Postes. As acuarelas de sofia, farao Desde a moder- MIGUEL GUERRA 

ÓSCAR PuGLIESE 
ternos as pinturas de Ro-

Afonso López ocupan as pa- nidade á posmodemidade: O coruñés preséntase co bert Mangold até o 12 de 
redes do café Cátedra. Simone de Beauvoir; xa na seu grupo de jazz formado Fotógrafo desde hai máis de Decembro. 

sesión de noite, de 20 a 22 - por :Xaime Vilar no piano, 30 anos, tivo que fuxir da sua 
ARTISTAS CAMJÑANTES h, realizarase o colóquio. Xoán Rodríguez á batería Arxentina natal e refuxiarse CAMIÑODE 
No Albergue de San Francis-

ARQUITECTURA 
e Sarünas Pupelis no saxo en México, lugar que lle ser- SANTIAGO VIRTUAL 

co até o 23 de Decembro, e no Café-concerto Camawey víu de base para recorrer o Unha nova forma de via-
serve para facer unha pe- Coa participación de Al- o Venres 19 ás 24 h. Iste continente americano traba- xar polo Camiño e polo 
quena homenaxe a Conde berto Noguerol e Pilar Dí- mesmo local acolle, o Sá- llando como fotoperiodista. tempo sen ter que moverse 
Corbal, finado en Marzo ez, promovida pala Comí· hado 20 ás 24 h, a actua- Agora, afincado na terra na- de San Martiño Pinário. 
deste ano. Ademais da obra sión de Cultura do Coléxio ción de Los Feliz, o grupo tal do seu avó mátemo, mos- Até o 31 de Decembro. 
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SANTIAGO 
Asi se titula a mostra que 
podemos contemplar, até o 
31 de Decembro, no Pazo 
de Xelmírez, Coléxio Fonse
ca e San Paio de Antealtares. 

•MÚSICA 

MÚSICA NAS CATEDRAIS 
Os Mestres de Capela: o cla
sicismo, por Camerata An
xanum, dirixida por Joam 
Trillo e con Elena Cecchi 
Fedi como soprano e Rosa 
Domínguez corno contral
to. O Mércores ás 20,30 h. 

REAL FILHARMONlA 
DEÜALlCIA 
Dirixida por Maximino 
Zumalave, o Xoves 18 ás 
21 h. no Au.dit6rio de Galiza 
con obras de Halffter, Res
pighi e Strauss. 

•TEATRO 

SE o VELLO SINBAD 
VOLVESE ÁS ILLAS 
De Álvaro Cunqueiro, diri
xida por Fabio Mangolini e 
adaptada por Quico Cada
val, será representada polo 
Centro Dramático Galega, 
até o 21 deste mes, no Sa
lón Teatro. Mércores e Do
mingo ás 18 h; Xoves, 
Venres e Sábado ás 20. 

CAsmo DE VflAOONGA 
www.aaviladonga.es 

Páxina xestionada pola Asociación de 
Amigos desre castro l~. onde se in
forma sobre o recinto, o Museu que est:á 
ao sen carón e a própria Asociación. Ta
mén mclue un boletin e ourras informa~ 
cións sobre a cultura castrexa. Pódense 
concertar visitas para ceneros de ensino 
e grupos, para os que contan cun Progra
ma de Acción Didáctica chamando ao 
telf. 982 314 255 ou fax 982 314 194.t 

INFORME PARA 
UNA ACADEMIA 
A obra de Franz Kafka sera 
cenificada, por Triángulo 
Producciónes de Madrid, o 
Xoves 18 ás 22 h. no Tea
tro Galán. O conflito da 
integración do ser humano 
na sociedade 

MULLERON A 
Primeiro traballo en solitá
r i o de Gena Baamonde 
que tratará de enfadar ao 
maior número posfbel de 
asistentes coa única inten· 
ción de que sexan ... felices! 
Na Sala NASA até o Ven
res 19 ás 22 h. e o Sábado 
20 ás 23. Prezo 700 pta, 
non senda o Mércores que 
son 500, para estudantes 
500 e tripulantes 350. 

TEATRO BURA TINI 
Con Contos para todo o 
ano, na programación in
fantil da NASA, o Domingo 
21 ás 17,30 h. 

Tui 
•MÚSICA 

MÚSICA NAS CAlEDRAIS 
Os Mestres de Capela: o cla
sicismo, por Camerata An
xanum, dirixida por Joam 
Trillo e con Elena Cecchi 
Fedi como soprano e Rosa 
Domínguez como contral
to. O Martes 23 ás 20,30 h. 

• EXPOSICIÓNS 

LEOPOLDO V ARELA 
A galería Trisque! e Medú
lio, acobilla a pintura desee 
porriñés afincando en Vi
go, até o 4 de Decembro. 

Vigo 
•CINEMA 

LE CINEMA CULTE 
FRAN\:AlS 
Ciclo da Alianza Francesa 
que se desenrolará até o 1 
de Decembro, no Audit6rio 
Caixavigo e no que podere
mos ver, o Luns 22, "Smo
king" de Alain Resnais; e o 
Martes 23 "No Smoking'', 
(1993), do mesmo director, 
as 20,30 h. Entrada a 300 
pta. Sócios de balde. 

•DANZA 

SARA BARAS 
"Sueños", ballet flamenco 
o Domingo 21 no Centro 
Cultural Caixavigo. 

• EXPOSICIÓNS 

ANNE HEYV AERT 
É de Menphis (USA) e ti
tula Caixas de Cartón a 
mostra de pinturas e grava
dos que se encontra na ga
leria Abel Lepina, do Venres 
19 até o 11 de Decembro. 

INTERIORES 
Yisións íntimas dun século, 
pintura de artistas espafiois 
desde fiais do xix até os no~ 
sos dias, inaugurase iste 
Xoves 18 ás 20 h. na Sala 
de Exposición do Centro 
Cultural Garcia Barbón 

RETRATOS EN ACCIÓN 
Fotografías de Juan Rodrí
guez sobre o traballo profi
sional sos mozos partici
pantes no proxecto "Ante
ar", iniciativa da Funda
ción Paideia, na Sala Te
mática de Caixavigo. 

MlNGOS TEDCHRA 
Á luz dun candil titula a 
mostra de pinturas que se 
encontra, até o Xoves 25, 
na Nova Sala de Exposici6ns 
de Caixo.vigo e Ourense. 

AS MULLERES 
NA FOTOORAF1A 
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). 

ÜAINETOS, 
BUGARDAS E GREPOS 
Cestaria tradicional no 
Centro de Artesania Tradi
cicmal (Subida ao Castelo); 
Pablo José, pinturas na ga
lería Bomob (M. de Valada
res 25); Pérez Jofre, pintu
ras na galeria Abel Lepina 
(Pza. da Constitución); Ar· 
turo Souto, na galeria Saga 
(López de Neira 13); Baley, 
pinturas no Clube Financei
ro; Paulo Dantis, no ciber
café La red (R. Arxentina 
24 ); Almudena Fdez. Fari· 
ña, pinturas na galería 
VGO (López de Neira 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. 

JOSÉ Mª RIELO 
Mostra as suas pinturas, 
até o Xoves 25, na Sala de 

Antíneios de balde 
• Véndese amplificador 
Marshall guitarra, modelo 
Valvestate. Con pedal para 
cámbio de canais e reverb. 
Cabezallo 100 w., pantalla 
150 w. Prezo 99.000 pta. 
Mário, telf. 981 586929. 

• Gozas contando histó
rias? desfrutas escreben
do? gostariache que lera 
as tuas narracións? Agora 
ti tamén podes publicar 
nos naso idioma os teus 
escritos. Se tes algo iné
dito que contar, visita nas 
páxinas de www.andelvir
tual.com o · Foro Novo. Só 
tes que enche un formulá
rio e envialo. Lago escol
maremos os mellares para 
sairen publicados de balde 
en formato dixital en Andel. 

• A Assembleia reintegra
cionista Ene Agá quer fa
cilitar o acesso ao uso da 
grafia reintegrada. Quem 
estiver interessado mande
nos 150 pta em seles e o 
seu endere<;o ao Apdo. 122 
de Pontevedra e receberá 
por correio um Breve Pron
tuário Ortográfico e urnas 
úteis Tabuadas Ortografi
cas para consultas rápidas. 

•Grande oferta de discos 
e fitas, anos 80. Prezos in
teresantes. 986 413 496. 

• A Ana-Anoc celebrará 
o seu x aniversário cun
ha cea comemorativa, o 
Venres 26 ás 22 h. en 
Santiago. As persoas inte
resadas han anotarse a 
meio do telf. 981 524 752. 

• Clases de alemán, in
glés e direito, 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. 

Arte de Caixavigo e Ourense. 

XACOBEU 
Exposición bibliográfica, 
iconográfica e documen
tal, con exemplares dos 
séculas XVI a XVlll ou máis 
recentes do XIX. Aberta 
até o 1 7 de Decembro, na 
Biblioteca Penzol. 

•MÚSICA 

TATIANA SARAJOVA 
& ISABEL ÜIL 
Dan un concerto, dentro 
do ciclo "Mulleres intér
pretes, mulleres criadoras" 
organizado por Alecrin, o 
Sábado 20 á_s 20,30 h. no 
Centro Cultural Caixavigo. 

MILLADOIRO 
Dentro das actividades 

na zona da Coruña e arre
dores. Prezos económicos. 
Telf. 981 641 286. 

• Alúgase casa en Car
nota, grande, amoblada, 
con vistas ao mar e econó
mica. Telf. 981 ·294 879. 

• Véndese Aenault Clio 
1.9 D. cinco portas, eXtras, 
ano 95, impecábel. Informa, 
no telf. 696 916 678, Emílio. 

• Clases de ioga en Bau
zas (Vigo) .todos o Martes 
e Xoves de 7 a 8 do serán 
impartidas por Ángel Gue
salaga "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 
médico. Telf. 616 323 933. 

• Compro selos novas 
baixo facial. Tamén tar
xetas telefónicas. José 
Manuel telf. 91 376 07 23. 

• Véndese terreo en Ce
leiro-Vivei ro, céntrico, 
perta do porto e a carón da 
rúa. 1000 m2 edificables. 
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 noi
tes a señora maior na zona 
de Vigo ou Santiago. Telf. 
606 077607. 

• Vendo impresora ma
tricial Epson LQ-200 por 
10.000 pta a negociar. Ma
nolo, telf. 616 354 911 

• Paso traballos a orde
nador (gráficos, teses, 
etc.) , rápido e económico 
para a zona de Vigo. Telf. 
986202 853 

• O Domingo 19 de De-

programadas para escola
res. O Mercares 24 ás 10 e 
12 h. no Centro Cultural 
Caixavigo. 

MONDO FUMA TORE 
Cunha concepción expe
rimental e variada do 
rock, cun directo diverti
do e intenso e influéncias 
de J .S. Blues Explosion, 
Pavement, Sanie Youth, 
e Beck, estarán o Venres 
19 ás 00,30 h. no Iguana 
Clube . 

ENRIQUE CARRIEDO 
Leva 10 anos na investiga
ción das Cuneas Cantoras, 
esa caste de cazolas de cor 
dourada que emite todo ti
po de armónicos. O Venres 
19 as 20.30 h. Na Sala Ri
tual (Romil 13). 

zembro celebra-se a 111 
marcha nacional pola li
berdade das presas e 
presos independentistas. 
Venhem de ser reagrupa
dos, nove na actualidade, 
no cárcere de Paradela 
(Teixeiro). A jeito de recibi
mento e com o objectivo de 
aumentar a presom social 
para dar passos cara a sua 
liberdade, pom-se andar 
esta marcha. Animamos
vos a colaborar na sua or
ganizaQom, difundir a con
~ocatória e participar nela. 
E hora de saca-los tora. 
Convocan Comités Anti
Represssivos da Galiza e 
Juntas Galegas pola Am
nistía. Fretarán-se autoca
rros desde as principais co
marcas. 

• A Federación de AA. de 
VV. de Vigo apoia a Pla
taforma de Solidarieda
de con Timor para axu
dar á reconstrución. Aque
las persoas que queiran 
contribuir poden facer o 
seu ingreso na conta 
20800000790040266831. 

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

• Xevale vende bonos 
ecolóxicos para a repovoa
cion forestal. Planta a tua 
árbore mercando un 
"Bono-árbore". Garanti
mos a plantación de duas 
árbores autóctonas. Envía 
500 pta. (xiro, seles ... ) ao 
Apdo. 35 de Chantada ou 
fai o ingreso na canta 115-
2 de Caixavigo en Chanta
da indicando n.ome e en
derezo. Todas as persoas 
recibirán un certificado. 

• Buscamos, para alu
gar, unha casa grande 
cun anaco de terreo en Vi
go. Telf. 986 470 203, pre
guntar por Begoña. 

• Se desexas ten infor
mación sobre a transe
xualldade podes escreber 
ao correo electrónico: 
transgaleg@lettera.net• 

ARl 
En concerto na Vade
m.ecwm o Verues 19. 

XIl.I Cineuropa en Compostela 

EsTA NOITE 
HAI UNHA FIA 
.Festival da A.C. "O Fiadei
ro", o Sábado 20 no Cent.To 

_Cultural Caixavigo. 

•TEATRO 

CONT ACONTOS 
1 Ciclo de Contacontos, na 
zona Cervantes, a longo de 
todo o mes e no que partici
pan, o Xoves 18 n'A Fouce, 
o arxentino José Campana· 
ri; o Martes 23, n'A Casa de 
Arriba a galega Paula Carba
lleira, que tamén estará o 
Mércores 24 no Café da Pa
la e o Xoves 25 n'A Fouce. 
A partir das 22,30 h. con 
entrada libre e gratuita 

TmRE-TEA TRO 
Organizado polo Plano Co
munit.ário Casco Vello en cola
boración coa Asociación Vi
ciñal, tudas os Sábado, até o 
11 de DeCembro. lste día 20, 
ás 6 h. na Praza da Constitu
ción, de chover na Biblioteca 
Municipal, Marionetas Seis 
Dedos presenta''Mantas non 
son cobertores". 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

CRISTIANO PINTALDI 
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 ou elemento pictórico. 
Na galeria Mário Sequ.eira, 
até o 13 de Xaneiro, de 10 
a 13 e de 15 a 19 h. 

Lisboa 
• EXPOSICIÓNS 

MAx ERNST 
Sesenta e duas escultu~as, 
pertencentes ao Capricorn 
Trust de New York e a dis
tintas coleccións particula
res, datadas entre 1930 e · 
1974, cando Emst operaba 
nun relativo distanciarnen
to do surrealismo, e. que até 
rnui tarde se mantiveron 
descoñecidas para a crítica 
e o grande público. No Mu
seu Arpad-Szenes-Vieira da 
Silva (Pra~a das Amorei
ras), até o 16 de Xaneiro. 

Madrid 
• EXPOSICIÓNS 

CADARSO & RUIBAL 
A Casa de Galiza acolle, 
durante iste mes, as mos
tras de pintura da ponteve
dresa Carme Cadarso (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. • 
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Suso · 
Basterrechea 
mostra as 
suas 
esculturas e 
debuxos na 
galeria_ 
Sargadelos 
deFERROL 

Do 1 ao 30 deste mes no teatro 
Principal. Sesenta e cinco fitas 
divididas entre a sección Ofi
cial, escolma da mellar colleita 
de cinema europeu do ano; Pa
norama Internacional, con es-

· pecial incidéncia da produción 
independente; Cinco Trans
gresións, fitas arriscadas por te
mática ou forma; e Ao Oeste 
do Edén, incursión pala filmo
grafia máis clásica dos western. 
Programación da semana: 
Don, de Abolfazl Jalli o Xoves 
18 ás 16 h; Down by law, de 
J im J armusch, o xoves 18. ás 
18,15 e o Domingo 21 á 1 h; 
The acid house, de Paul Mac-

guigan, o Xoves 18 ás 20,30, o 
Venres 19 ás 18,15 e o Sábado 
20 ás 00,45 h; Pi, d~ Darren 
Aronofky, o Xoves 18 ás 22145 
e o Domingo 21 ás 16 h; The 
general, de j ohn Boorman o 
Xoves 18 ás 00,45 h; Man of 
the West, de Anthony Mann, 
o Venres 19 ás 16 h; Sitcom, 
de Prancois Ozon, o Verues 19 

· ás 20,30 e Sábado 20 ás 18,15 
h; Night of the Living dead, 
de George A. Romero, o Ven
res 19 ás 22,45 h; La leggenda 
del pianista sull'oceano, de 
Giuseppe Tomatore, o Venres 
19 ás 00,45 e Sábado 20 ás 
20,30 h; The Tin Star, de 

Anthony Mann o Sábado 20 
ás 16 h; Claire Dolan, de Lod
ge Kerrigan, o Sábado 20 ás 
22,45, Luns 22 ás 20,30 e Mar
tes 23 ás 00,45 h; Polish Wed· 
ding, de Theresa Connelly, o 
Domingo 21 ás 18,15 h; The 
killing, o Domingo 21 ás 20,30 
e Eyes wide shut o mesmo dia 
ás 22,30, fitas ambas de Stan
ley Kubrick; Disonancias, cur
to de lgnacJo Vilar e Le petit 
voleur, de Erick Zanca, o Luns 
22 ás 16 h; La vendedora de 
rosas, de Vtctor Gaviria, o 
Luns 22 ás 18,15 e o Martes 23 
ás 16 h; Music from andther 
room, de Charlie Peters, o 

Luns 22 ás 22,45, Martes 23 ás 
18,15 e Mércores 24 ás 16 h; 
Os contos de Canterbury, de 
Pier Paolo Pasolini, o Luns 22 
ás 00,45 h; Tedio, de Cédric 
Kahn, o Martes 23 ás 20,30 e 
Mércores 24 ás 18,15 h; Hoxe 
empeza todo, cÍe Bertrand Ta
vemier, o Máttes 23 ás 22,45 e 
Mércores 24 ás 00,45 h; Love 
is the devil, de john Maybury, 
o Mércores 24 ás 20,30 h; e ta
mén o Mércores pero ás 22,45 
proxectan unha fita surpresa. 
A proxima semana é a derra
deira do certarne e para aquela 
facilitaremos as peliculas co
rrespondentes. • 
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Todó o país representado na homenaxe ao poeta e cantor en Salvaterra .. 

Concerto de corazón para Suso Vaamonde 
-0-G.L. 

Xa deran as seis da mañá. A 
voz de abrente de Suso Vaa
monde chega entre o fume e 
o rumor do auditório cheo, 
como se aparecese das 
bambalinas para apresentar 
unha cantiga. O pavillón de 
Salvaterra recébeo coma o 
parche dun pandeiro no que 
repenican todas as mans. 
Hai mais de tres mil persoas 
que esperan desde as nove 
da noite para homenaxealo. 

Os aplausos non deixan falar a 
Suso, qu~ recolle nun segundo 
o moito sementado en moitos 
anos: concertos á luz da cacha
rela ao pé dunha fábrica pecha
da, a canción que reconstrue o 
caliizo da alianza e o entendi
mento nun comité de folga arro
deado durante semanas polas 
propostas particulares da patro
nal, os acordes das primeiras 
edicións do Festival da Poesía, 
as palabras dos poetas envoltas 
en retrouso popular, a música 
que abre a percepción da poe
sía galega de nas aulas dos co
lexios e dos institutos, unha noi
te cos viciños de Merza conde
nados por REDESA, pola Xunta 
e pola ciéncia de aluguer a viver 
debaixo dun tendido de 400.000 
vóltios. O público identifica en 
Suso Vaamonde ás primeiras 
Voces Ceibes, a música e a po
esía renovadas e xuntas des
pois dun longuísimo silenzo e·, 
ao mesmo tempo, a fidelidade a 
aquela corazonada xenerosa, a 
canción que non pasa polos 
vestidos de modé}, polas estra
téxias de rebaixar a palabra, de 
aprazar as ideas. 

Teño o becho comigo 

Vaamonde é dos que coida que 
o mal, a enfermidade é publicá
bel, que non é couto privado co
mo quer certo prexuizo pudoroso 
e duradoiro. ''Teño o becho co
migo, pero estouno combatendo 
e con esta axuda agora sei que 
vou rematar con· el". Suso tala do 
cancro que o ten obrigado a un 

durísimo tratamento. A emoción 
pode con el cando agradece un
ha reunion tan grande de ami
gos, da mocidade- e os vellos 
reunidos nas gradas do pavillón 
de Salvaterra, ser o alvo da me
llor música e da mellor poesia do 
país xuntas nunha noite. 

Polo cenário pasaron Uxia, Ma
ria Manuela, Em ílio Cao, A 
Quenlla, Na Lúa, Luar na Lubre, 
Treixadura, Muxicas, Saraibas, 
As Cantareiras do Berbés, Sara
banda, Virxe da Renda, A Roda, 

Axftl)A eASlelaA& 
l -Axenda conmemorativa do Ano Castelao. 
¡ -Deseñada coa tipografía "Castelao". 
1 - Impresa a cor en seis idiomas. 
l - Marcador e acabamento en coiro rexenérado. 
¡ -Papel verxurado, 100 gr <;rema. 
l .:. Tamaño: 17,5 x 25 cm -

1 ~ Prew de venda' 1.900 pta. 

Coral Lacedorium, Anamoura, 
Tino Baz e Folía. Só Berrogüeto, 
polo retraso dun avión, non che
gou a tempo a Salvaterra. 

Antes de cada actuadón falan 
Manuel Maria, Roberto Vidal Bo
laño, Bernardino Graña, Ferrín,. 
Pepe Cáccamo, Margarita ledo, 
Xosé Lois O Carrabouxo, Xaime 
Henríquez. "Unha miña filla de 
seis anos, Carme -di Vidal Bola
ño na sua intervención- aprende 
a cantar na escola cunha das 
cancións de Suso Vaamonde. E 

se o fai ela, débeno estar facen
do moitas m;;lis. Poida que non 
sexan tantas como quixeramos; 
pero non importa. Vese que xa 
hai por aí outras voces dispostas 
a perpetuar a súa, a ser unha 
prolongación do eco, do resón 
que el contribuiu a pendurar nos 
ventos. Por cousas asi, debe ser 
polo que val a pena adicarse a 
certos labores". Manuel Maria 
encontra en Suso a palabra dos 
poetas que vai ao encontro co 
povo, trascendida na música e 
disposta a perdurar. 

A relación de palabras de alento 
é máis extensa que as breves 
introduccións de cada grupo: 
lembranzas de amigos, telegra
mas que recordan a forza da 
voz do cantor coma a máis im
portante axuda en momentos 
críticos. Eis unha escolma in
completa: AMI, a Asociación de 
Escritores, A Mesa Pola Norma
lización Linguistica, o BNG, a 
FPG, Radio-4, a Asociación de 
Amigos de Xoán Carballeira de 
Bueu, Galiza Nova, A Trabe de 
Ouro, o Obradoiro da História de 
Ordes, Galiza Nova, a CIG.+ 

tedral de Santiago 
- Impresa a' cinco tintas en seis idiomas. 
- Marcador e acabamento en coiro rexenerado. 
- Papel verxurado, 100 gr crema. 

A NOSA TERRA . 
- Tamaño: 22 x 26,5 cm. Para solicitalas chamar ao 
- Prezo de venda: 3.500 pta. 986 43 38 30 

A Radio 
envellecida 

XosÉ RAMóN PousA 

ARadio ven de cumprir 75 
anos en España e 66 de 
presencia en Galicia e, 

ainda que estaría en idade, non 
ten vocación de xubilarse. Pero a 
radio ten, iso sf, moitos achaques 
propios da vellez. A Radio sofre 
un problema de imaxe. Non po
súe nen a explendidade da pren
sa escrita nen a modemidade da 
televisión, pero, coma os vellos, 
continúa a ser o medio máis creí
ble pola opinión pública. A dife
rencia do periódico, esixe unha 
comprensión inmediata e, a dife
rencia da televisión, carece de 
atractivos para a xente nova nun 
mundo fascinado pola imaxe. 

N a historia da radiodifusión es
pañola existen mo itos condicio
nantes, derivados, fundamen
talmente, da longa noite de p -
dra do franquismo que impuxe
ron un anacrónico sistema de 
propiedade e explotación das li
cencias administrat ivas que nen 
ten nada que ver coa prery;a es
crita nen se axusta a actual con
figuración do Estado. Paradoxi
camente ó que acontece con ou
tros soportes de comunicación, a 
radio española continúa a ser un 
sistema de distribución absoluta
men te centralizado en Madrid 
que apenas deixa ocos ás progra
macións locais e autonómicas. 

Pese a que Galicia ten desde 
1982 competencias plenas no 
campo da asignación e distribu
ción das emisoras de frecuencia 
modulada, a falta de visión e as 
ataduras dos distintos gobemos 
autonómicos impediron o desen
rolo dun modelo de radio comer
cial en servicio dos intereses de 
Galicia, consolidando un modelo 
tradicional no que nen a Língua 
nen a opinión dos galegos teñen 
cabida, salvo gozosas excepcións. 
Unha mágoa, porque con esta 
eivas máis de un millón de gale
gas sintonizan a diario as nasas 
emisoras, o que demostra as posi
bilidades <leste medio. 

Na radio pública mesmo está en 
cuestión o carácter de servicio 
público que s mpre caracterizou 
á radio. O pre idente da Unión 
Europea de Radiotelevi ión, 
profesor Albert Sharf, resumiu 
moi ben as exencias: a pr gra
mación dunha radio de servicio 
público impón un deber de exac
t itude, de fiabilidade, de obxec
tividade e de veracidade na difu
sión dos feítos, de honradez e de 
equidade n os comentarios , de 
imparcialidade en tódolos ca os 
de con troversia pública", algo 
tan elemental e que, sen embar
go, non ahonda nesca radio en
vellecida que padecemos.• 

V oLVER AO REGO 

Lendoiro anda que morde 
porque os bares da CDruña 
conseguen zafarse das som

bras hertzianas e dan todos os 
Domingos o partido do Deporti
vo ·en Riazor. Para o flamante 
presidente "profisional" é un es
cándalo que se poida ver a sua 
equipa polo prezo dunha coca
cola. Este dirixente do PP é do 
que pede un Deus para el e outro 
para os demais. Cansou de exixir 
liberización total do mercado 
futbolístico pero tira das restri~ 
cións con total impunidade can
do ameazan os seus benefícios . • 

' 


