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O concelleiro de seguridade de lugo pretende
controlar aos estudantes polo sua canta
Eusko Alkartasuna,
un partido con dous poderes
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UE, EEUU eXapón pretenden facer saltar as barreiras arancelárias que quedan na Organización Mundial de Comércio

Os países pobres contra a globalización

CiU afirma que ten
Antonio Tabucchi

AFIRMA PEREIRA
Traducción: Dolores Martínez Torres
Unha gran novela civil.
Unha obra destinada
a perdurar no tempo.
Agora tamén
en lingua galega.

as mans libres
na Declaración

de Barcelona
(Páx.4)

AFIR.i.\iIA VE.RE.IBA.

O Parlamento Europeu
exculpa a Nogueira das
acusacións de PP e PSOE
(Páx.5)

ga

ta

.

Fraga impide que se
.
remexa na normativa e a
Académia faille caso
(Páx.25)

Diz Guedes en fuga da Xustiza
A mañá do 24 de Novembro, o subdelegado do govemo, Xoán Miguel
Diz Guedes, eludiu a acción da xustiza. Fíxoo disculpando que non lle
chegara a citación xudicial. Pero ten domicílio coñecido, e está un dia
si outro tamén rodeado de gardas, políticos e xuices. Amén da casa par,
ticular, ten no centro da Coruña unha xeitosa sede, e unha manchea de
burocrácia ao seu dispór. Fachendea da omnipoténcia dos seus médios
cando se trata de ameazar a labregos ou desprazar masas manifestantes.
Chega á histéria cando quer controlar desde o seu teléfono móbil as ac,
cións policiais ... pero non recibiu a citación para ir ao XulgaEl.0. E de
que se trataba nese xulgado que tanto temía ir Diz Guedes? Do enco,
ro de Caldas. Pero ese 24 de Novembro Diz Guedes non estivo es,
quencido de Caldas. Esa mesma madrugada, apenas unhas horas an,
tes de ter que comparecer, mandou unha dúcia de furgonetas de Gai,
das Civís para custodiar as comportas do encoro que chegaban, con
noctumidade e alevosía, ao lugar da presa. O Poder Xudicial, se real,
mente é independente, debería tomar conta da delicadeza coa que
Guedes e Augas de Galiza están a tratar as resolucións do TXSG.
Que manden a Policía Xudicial a buscalo! •
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Os máis atrasados consideran ocapitalismo mundializado
coma un totalitarismo
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Conferéncia Ministerial da OMC
era ignorada, postergada ou interpretada en contra dos seus intereses. Despois chegaba a
amarga comprobación de que
non podían realizar o direito de
represália previsto na Ronda Uruguai contra países que multiplican miles de veces o seu PIB e
que os manteñen amarrados aos
Ven a Organización Mundial de
créditos do Fundo Monetário InComércio (OMC), ou o seu anteternacional. A cláusula que remite
cesor o GATT (siglas inglesas do
os litíxios ao tribunal da OiT en
Acordo Xeral de
· Xenevra foron
Aranceis e Comérsempre faiados a
cio), coma unha
prol das transnarúa de dirección
cionais. Os máis
atrasados consiúnica na que eles, Agriculturas
deran que a libeos países do Sul,
de equilíbrio
fixeron a maioria
ralización é un
das concesións.
totalitalismo.
biolóxico
Ainda non deron
pagado o prezo
traballadamente Nesta situación, o
dos acordos da
que queren é faadquirido ·co paso cer unha fronte
Ronda Uruguai
comun contra a
(asinados en Mados anos
rraquech en Abril
Ronda do Milénio,
de 1994, cun texto
deter
a nova onda
quedaban a ermo de liberalización
de 500 páxinas
e
que foi completarevisar e rectificar
coa chegada
do despois con
as deficiéncias e
das grandes
24.000 engádedesigualdades do
gas) nen os da
comércio mundial.
transnacionais
Conferéncia Ministerial da OMC de
Contra esta maagrícolas.
rea de desenga1996 en Singapur.
nados da globali0 s países do
zación, Estados
Norte anunciáranUnidos, a UE,
lle un novo ciclo
Canadá e Xapón
de prosperidade
propoñen:
se arriaban as proteccións nácionais ao comércio e enfronta1 Establecer a Seguridade
ban o r~to da competéncia. Agoda Alimentación.Os Estados
ra ven que as suas contesións
do Norte danlle a a este conceito
foron enormes pero non só reciun dobre valor: o do direto de cabiron pouco a cámbio serión que
da país a unha produción agrícoen moitos casos o seu teéido
la razoábel para a alimentación
produtivo básico desapareceu
do seu povo, con exixéncia de
, nunha enxurtada de competén~
produtos saudábeis e de cultivo
cia. Agriculturas de equilíbrio
integrado. Os países pobres conbiolóxico traballadamente adqui- , · sideran-que este princípio choca
tido CO' paso dos anos quedaban
directamente ca da liberalización
' a ermo coa chegada das grande mercados agrícolas.
· des trarisnacionais agrícolas.
2 ·A total ' liberalización- dos
Algúns están ainda esperando
sefviz;os p ·ú bJicos.lnclúense
neles a educación ·e a saúde
que lles apliquen as cataplasmas
previstas nos acordos da OMC; con total desaparición de excep- ,
os viáticos para afrontaren -a
cións e de barreiras nori tarifárias, como poden ser as normas
· competéncia sen dor, que se rede certificación o de cualidade.
tiren ao trato especial e diferenciado para os países chamados
con moito optimismo en desenro3 A defesa da Propriedade
lo. Despois dos acordos comproIntelectual. A OMC quer acabaron que toda consult.a coa, .
Pasaápáxinaseguinte

A

Ronda do Milénio produce terror
nos países que non figuran na lista dos G7 ou nas suas províncias. Abóndalles cos últimos quince últimos anos de experiéncia
de globalización, que lles chegou
imposta coma fórmula de progreso e de futuro e os elevou aos
máis altos cúmios da pobreza.
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Ven da páxina anterior

dar en Seattle un acorde global
que defenda as marcas comerciais, patentes, e proxectos industriais. lnclúen neste capítulo
a patente agrícola das transnacionais sobre as especies manipuladas xenéticamente e as espécies naturais de uso industrial.

4 A liberalización e protección dos investimentos. O
Norte quer recuperar e integrar
o Acordo Multilateral de lnvestimentos (AMI) na OMC. O AMI
(que acabara en fracaso) pretendia que a actividade económica internacional fose governada polo capital transnacional.

S A identidade e diversidad e cultural dos países
membros da OMC estaria
regulada só pala lei do
mercado. Nengun país poderia intervir en defesa da sua cultura contra a invasión da indústria cultural do viciño.

Nengun país
poderia intervir
en defesa da sua
cultura contra a
invasión da
indústria cultural
do viciño

6 As condicións laborais
converterianse nun arma
comercial. O Norte quer impor aos países do Sul un regu lamento contra as condicións
penosas de traballo . O Sul coi da que as inari a con el unha
franquícia para a intervención
das transnacionais ao tempo
que desaparecia o seu derradeiro recurso para a competéncia.
O Estado español estará representad o poi a U E nas nego ci acións de Seattle . Pascal
lamy, comisário de Comércio
Exterior da UE califica de impresentabel a proposta da OMC e
augura un fracaso . Con todo,
Lamy admite que de todas as
convocatórias da OMC sae unha ronda comercial e defende
en nome da UE o regulamento
laboral para os países do Sul. +

Ocouto privado da OMC
A Organización Mündial de
Comércio é probabelmente
unha das instáncias internacionais menos transparentes.
As decisións capitais proceden, na maioria dos casos, de
acordes prévios entre alguns
Estados que nas reunións formais conseguiron sempre bloquear os debates e as resolucións que consideraban contrárias aos seus intereses.

cia e contratación pública), que
baixaron polos votos da maioria da Orde do Dia, impuxéronse a traveso dun grupo informal que se reservou a redacción das conclusións . Moitos
países do Sul denunciaron este sistema de couto privado e o
director xeral da OMC e o presidente da conferéncia de Singapur prometeron que o sistema decisório seria reformado.
Pero nada disto aconteceu.

En anteriores xuntanzas, Estados Unidos e a UE pudieron sen
Os países do Sul reclaman progrande estarzo baixar da orde
cesos de discusión e toma de
do dia unha proposición contrádecisións transparentes, aberria aos seus intereses. Os paítos, participativos e democrátises .do Sul carecos; que se discen na sua maiocuta seis meses
ria de recursos fiantes calquera
nancei ros e hu- Os países do Sul moción para o
cámbio de normanos para participaren nas reumas asi como os
reclaman
nións formais peacordes e comprocesos de
ro ás veces
promisos novas;
ahonda cun aceque sexan públidiscusión e
no para que os
cas todas as dispaíses endebe-cusións da OMC
toma de
dados, depen(o argumento do
decisións
dentes da axuda
director de Sinbi-lateral ou dos
gapur de que se
transparentes,
préstamos do
censitaban os
FMI (Fundo Moencontros por raabertos,
netário Internazóns de eficiéncional) e o Banco
participativos e cia provocara un
Mundial renúnescándalo; os
democráticos.
cien a intervir.
parlamentos dos
países asinantes
deben estar inforO caciquismo
_dos países do
mados das proNorte fora ' depostas e debates
nunciado na Conferéncia de
da OMC e a sociedade debe
Singapur na que os asuntos
ter oportunidade de coñecer o
promovidos por Estados Unique estuda e· planea a organización no seu nome.+
dos (investimento, competén-

A globalización fixo máis pobre á maioria
O globo da economia sen fronteiras ardera en México,
Brasil e os Tigres Asiáticos co desprestíxio radical da
globalización. Os países asiáticos calificaran o seu
espectacular fracaso económico de declaracion de
guerra de Occidente que mediante o viático das
débedas e a extensión de novas liñas de crédito do
Fondo Monetario Internacional (FMI) convertéronse en
proprietários das empresas emblema de Taiwan,
Thailandia, Singapur e Corea da noite á mañá a
prezos de risa. O outro tigre na reserva, Polónia,
levantado coma un espeUo para a conversión política
do Leste, tamén entrou en crise.
Xunto aos tigres engaiolados pelas transnacionais,
outros países membros da OMC viren como as suas
economias non podían resistir a competéncia dos máis
avanzados, sobre todo na agricultura. A penas
remontado o calvário da colonización atópanse con
que os mesmos países que lles concederan a
independéncia (no caso da Commonwealth nas
Antillas, por exemplo, deixaron simplesmente de
pagarlles subvencións coa chegada do monetarismo á
metrópole) regresaban baixo a pel dunha competéncia

comercial e unha capacidade de intervenGión nos seus
asuntso á que non poden retrucar.
As propostas da Norte para o cúmio de Seattle non
teñen en canta a marea de protestas contra a
globalización porque cargan a pobreza e o atraso na
canta do proteccionismo. Tamén asume este
argumento a UE ainda que manteña unha posición
crítica á maioria da orde do dia de Seattle.
Non ten sentido considerar as críticas dos países do
Sul (pronunciadas por Estados arruinados ou
·
embargados polo FMI) coma unha oposición ao
progreso e a modernidade, tal como xulga por
exemplo o partido de Aznar que preside Fraga. Os
países atrasados comprenden que a mundialización
non define a conquista do mundo polo capitalismo
triunfante senón a intronización dun capitalismo único.
Baixo o termo mundialización do capital debe
entenderse o cadro político e institucional no que
emerxe un modo de funcionamento específico do
capitalismo e a continuación da carreira pola
hexemonia no uso doutra forma de presión distinta das

armas pero que non exclue, asemade, os
enfrontamentos violentos. Samir Amin identifica a
globalización polo domínio dos cinco monopólios: a
avantaxe tecnolóxica, o control dos sistemas
financieiros á escala mund_ial, o acceso aos recurso
naturais do planeta, o control das armas e o domínio
sobre a comunicación. As multinacionais interveñen,
segundo asume a OMC, en máis de dous tércios dos
intercámbios intemacionais de bens e servizos.
Na véspera de Seattle, os países pobres queren adiar
a Ronda do Milénio até que poidan recuperar o alento
perdido pala Ronda Uruguai (1994). A globalización
incrementou .a pobreza da maioria da povoación
mundial e impuxo modelos inaceitábeis de produción e
consumo ao tempo que concentraba a riqueza nas
mans de poucos. O Sul vai a Seattle coa confianza
perdida nos acordes económicos e coa esperanza
renovada oun acordo internacional que poida deter o
desastre. E un cámbio fundamental: a política regresa
ao primeiro plano do mundo unipolar para reclamar
solucións contra a desigualdade e a guerra.+
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Desde CiU afirman que 'os poderes' tentan reconducir onacionalismo catalán

A Declaración de Barcelona, nen morta nen reactivada
este ano "esquecendo se a declaración vive, resucita, ou deixa de vivir, porque estas diatribas pertencen unicamente a
certos médios e a coñecidos intereses".

-O.A.E.

Os coordenadores da Declaración de Barcelona coinciden en afirmar que "non está
morta, nen reactivada; segue
o curso normal que nos marcamos, tanto nas reunións coma nos traballos". Os inten'."
tos periódicos da dala por finiquitada, o último despois do
acordo de governo entre CiU
e PP, mostran para Josép
Camps, representante de
Convergéncia, "que é un capital político mói importante".
Josep Camps nega que o acordo firmado co PP para governar Catalunya poda paralisar
na práctica a unidade de acción
cos outros nacionalistas periféricos. Segundo Camps, un dos
catro coordenadores da Declaración de Barcelona, en repre- .
sentación de Convergéncia, o
acordo asinado co PP "non é
contraditório coa Declaración
de Barcelona, nen representa
nengunha renúncia a nada, ainda que aceitáramos as leituras
máis restritivas que se fixeron
del, pois non impede avanzar
nen significa nengun cámbio de
sentido".
A negativa a modificar o Estatuto que recolle o documento asinado por CiU e· PP, non invalida
para nada a Declaración de
Barcelona, segundo Camps,
"pois nela apóstase claramente
por realizar unha releitura da
Constitución e dos Estatutos,
das diferentes leis básicas e os
ditames do Tribunal Constitucional, que foron os que marcaron a configuración do Estado.
Asi aparece claramente ditaminado nos documentos aprobad os en Compostela". Para
Camps tamén é lóxico que CiU,
como nacionalistas, aposten
por un sistema de financiamento próprio e non mimético ao
doutras nacións.
Para Josep Camps, a leitura
que diversos médios de comunicación e voceiros de partidos
políticos lle deron ao acordo de
governo entre CiU e PP, "mostra ben ás claras que o acordo
entre BNG, CiU e PNV é un capital político moi importante".
Camps, afirma que existe "un
grande interese de determinados poderes en que o nacionalismo catalán se desmarque dos
outros nacionalismos do estado.
Tentan reconducir o nacionalismo catalán, _pero non o van lograr". Tamén é contundente ao
manifestar que "a Declaración
de Barcelona está indo, vai ir
adiante, sen nengun problema".

Dar a imaxe de división
Francisco García, coordenador
en representación do BNG,
coincide con Camps en que os
ataques á Declaración de Barcelona mostran a sua importáncia. "Ao comezo tentaron difundir a idea de que eran foguetes no ar, que non valia para nada. Despojs tentaron descalificala, dando ideas equivocadas,

Na última reunión dos coordenadores, celebrada en Barcelona do 23 de Novembro concretaron un plano de actuación
para o ano 2000, que será
analisado no mes de Febreiro
nunha xuntanza da dirección
política. Nesta reunión dos máximos órganos dos distintos
partidos , estudáronse os as pectos programáticos que poden ser comuns ás organizacións integrantes para incluilos
nos seus respectivos progra mas eleitorais e defender nas
novas Cortes xerais. Será nesta reunión na que se veiculizarán as iniciativas que os coordenadores aproben definitivamente nunha reunión a celebrar o 21 de Decembro.

A estrvtura coa que a Declaración de Barcelona se dotou na reunión de Compostela veu reuníndose, desde aquela, con completa
nonnalidade.
A. PANARO

para impedirnos que chegase
nídia a nosa proposta á sociedade, lago decidiron matala xa
por cinco veces, dando unha
idea de división perpéíua con
leituras sesgadas da própria Declaración ou das posicións· dos
diversos integrantes".
'
Para Francisco García, a Declaración de Barcelona tamén
foi usada para "dar á. imaxe de
división · dentro do BNG, atacando sempre a unha determinada forza política". Para o secretário de organización frentista, tanto alguns médios como
orgaizacións políticas, "xogan a
facer interpretacións ·das informacións para proxectar a imaxe de división interna".
García explica que isto foi o que

tentaron coas declaracións de
Francisco Rodríguez ao afirmar
na SER a pasada semana que
non se reuniria a Declaración de
Barcelona antes das eleicións
xerais. O parlamentário do BNG
o que afirmou é que "non se ia
reunir de novo un plenário coma
o de Barcelona, Euskadi ou
Compostela. E asi vai ser porque
asi quedou establecido en C0mpostela". Pero Francisco Rodríguez, como membro da própria
direccion política da Declaración,
sabia da reunión dos coordenadores celebrada o 23 de Novembro en Barcelona, "porque vimos
celebrando unha cada dous meses, levando cinco reunións xa
este ano", afirma García.

A Declaración de Barcelona dotouse dunha estructura de fun-

A.

cionamento ordinário: o comité
de coordenación formado por
Francisco García (BNG), Josep
Camps (CDC), Ricardo Ansotegui (PNV) e Joan Antón Delgado (UDC). O Comité de Dirección integrado polos máximos
representantes das distintas organizacións integradas e os encontros xerais , que se reunen
xa con axendas establecidas e
documentos políticos elaborados para a sua discusións .
Francisco García considera que
os "distintos órganos seguen a
funcionar ainda millar do que
podíamos agardar".

Coordinación do programa
Francisco García afirma que o
órgano de coordenación se veu
xuntando regularmente todo

Na reunión desta semana tamén fixeron un balanza das actuacións deste ano, en concreto
dos planos de divulgación da
iniciativa, no que se celebraron
múltiples conferéncias , mesas
redondas, apresentacións, etc,
entre elas no parlamento europeu. Asimesmo valoraron como
positivo o establecimento do intergurpo en Bruxelas e o traballo realizado polas equipas específicas. Asimesmo consideraron como un camiño a seguir a
coordinación no parlamento español e a apresentación por vez
primeira de iniciativas conxuntas
como a dos idiomas minorizados na administración da xustiza. Proposta que foi aprobada
no Congreso.
Para Francisco García e Josep
Camps "carece de fundamento
calquer especulación sobre a
morte, desactivación ou resu rrección , pois a práctica, co seu
normal funcionamento, desminteos de raíz". •

EIRÉ

Os derradeiros de sempre
O conselleiro de Política Territorial, Xosé
Cuiña, anunciou no Foro do Ferrocarril, que
propoñerá ao Govemo central a firma dun
protocolo para que o tren de alta velocidade
chegue a Galiza no ano 2007. Logo, Cuiña,
pretende que este acordo sexa apoiado por todos os grupos da cámara galega. Esta proposta,
eleitoralista (Marzo está no rouse do ano novo) é de suma gravidade para O aliza. Representa, nen máis nen menos, que disfrutaremos
destas milloras da comunicación, esenciais pa- .
ta o desenvolviento económico, os derradeiros
de toda a península. O documento que propón
Cuiña é a asunción de que quedaremos para o
final, que seguiremos a ser os derradeiros.

Pero non se trata só do tren de alta velocidade, senón que o grupo popular no Congreso
négouse a incluir no Plano de Desenvolvimento Rexional (PDR) a modernización da
rede ferroviária galega, como demandaba o
BNG nunha moción. Nen tan xiquera quixeron comprometerse a que no ano 2006 a rede
ferroviária nos permita circular a unha média
de 150 quilómetros por hora.

A data do 2007, que, na práctica, rematarla no
2010, non só non introduce nengun avance
nas espectativas que se viñeroh manexando até
de agora, senón que representa a pior perspectiva posíbel desde o ponto de vista do calendário

De retrasos viários e de acordes xa sabemos
moito os galegas. A concepción da via Ourense-Zamora comezou en 1860. Cincuenta anos
durou a realización do proxecto e outro médio
século (até 1958), a realización das obras. Os

que manexa a UE nos seus planos de alta velocidade. As mesmas que anunciou recentemente
a comisária europea Loyola .del Palácio, que fixou o remate_da millora do .tren na Galiza no
2010, segundo os planos comunitários.

famosos Accesos a Galiza non comezaron até
1976. En Abril de 1981 retiraron as máquinas,
sen rematar ainda as obras, e leváronas para
comezar as autopistas en Madrid. As autovias
galegas, con protocolos incluidos, deberían estar rematadas en 1993, e ainda estamos agardando polo paso de Pedrafita. Os retrasos dunha década hoxe, son tan longos coma cincuenta anos de hai médio século, pola potencialidades dos cámbios que están sofrer as comunicacións, a economia e a sociedade.
Pero o máis arrepiante de todos estes seculares
atrasos é que sempre fumos os rabelos co arrufo
dos nosos govemantes. O mesmo que agora,
cun Govemo autonómico non só incapaz de
conseguir igualdade de trato do, supostamente,
Governo aiíiigo, senón que fai deixadez total da
defensa esixente dos intereses galegas, _princípio baselar que xuran defender os membros do
Govemo galego n~ ~ua ~o_m~ de P?s~s~9n. +
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Xa se admiten as contas en galego
no Rexisto Mercantil-da Coruña

5

As empresas que o desexen poden apresentar xa as suas
contas en galega no Rexistro Mercantil da Coruña, tal como
se fixo público nunha rolda de prensa celebrada o Martes 23
en Compostela na que compareceron empresários, a presidenta da Mesa pota Normalización, Concha Costas, e a deputada do BNG, Pilar Garcia Negro. Tras -unha campaña
durante o último ano na que varios afectados denunciaron a
negativa do Rexistro a acoller os documentos en galega, o
Cot:lgreso dos Deputados aprobaba no mes de Xuño pasado a proposta do BNG para que se aceitasen as cantas en
calquer idioma oficial. A proposta foi aprobada cunha transacción do PP para que "as empresas presentantes asinen un escrito dando permiso para a sua tradución ao español". Concha Costas, presidenta da Mesa, resalta que
foi a apresión dos afectados, do BNG e da própria Mesa a
que conseguiu modificar a postura do rexisto da Goruña. •

Esquerda de Galiza quer seguir colaborando co PSOE
Ña mañán do Sábado 27 de Novembro-celébrase en Compostela, no hotel Santiago Apostol, celebrase a VII Asembles Nacional de Esquerda de galiza, na que se vai debatir unha ponéncia sobre o papel desta organización na
construción dunha alternativa ao PP, que pasa "polo desefto dunha colaboura estratéxica, política e eleitoral co
PSdeG e outros sectores cívicos de esquerdas", ainda
que, sinalan, contando co BNG. Respeito ao
nacionalismo, consideran negativa a polarización PPBNG no país.+
A finesa Heidi Hautala e Camilo Nogueira, integrantes do grupo Verdes/Alianza libre europea.

XAN CARBALLA

Acomplexidade de funcionamento da institución na orixe do problema.

O Parlamento Europeu re~palda
a Camilo Nogueira no affaire<Jas
propostas de negociación con Marrocos _
*X.C.

Un comunicado oficial de
David Harley, Director de Información do Parlamento Europeu, botou por terra todas
as acusacións de pirateria
polftica realizadas contra o deputado galego Camilo Noguelra, err referéncla ás propostas
asumidas por Integrantes da
Alianza Libre Europea, da
que forma parte, en relación
á apertura de negoclacións
con Marrocos sobre a pesca.
Os médios que máis enseñarearon a "fla'grante iregularidade"
minimizaron o comunicado de
Hartley, do pasado 18 de Novembro, que é inequívoco e se
dirixiu aos directores dos médios de comunicación, para
aclarar "a acusación ao Sr. Nogueira de ter querido apropriarse da proposta de resolución
apresentada polos grupos
PPE, PSE e UEN". O responsábel comunitário asume como
un erro técnico dos servizos do
Parlamento o sucedido: "o Regulamento do Parlamento distingue entre proposicións de
resolución e proposicións de
resolución comun. As primeiras poden ser apresentadas
por un ou vários grupos políticos e son o ponto de partida
para que o Parlamento poda
adoptar unha posición concreta ao término dun debate. As
segundas son o resultado da
negociación entre quen previamente apresentaron esas propostas e buscan aunar posicións e facilitar daquela un ha
decisión maioritária. Calquer
grupo ou deputado pode aderir~e a unha proposta de reso---·--

------

,,._

---------·----

lución comun e facela tamén
sua, pero ninguén pode aderirse a unha proposta de resolución non comun".
Velaí estivo o erro dos servícios
do Parlamento, que á vista de
que tres grupos asinaban a proposta aceitasen que Camilo Nogueira e outros nove deputados
do grupo Verdes/Alianza Libre
Europea se constituisen en coasinantes, considerando que se
trataba dunha proposta de resolución comun. Harley advirte
que o erro subsanouse en canto
se detectou "pero non abando
rápido como para evitar que tivese efectos na vida política da
nasa institución".

convidados ao informar de que
cada un dos 650 deputados europeus ten dereito a convidar a
dous grupos de 35 persoas,
anualmente, a visitar a institución, para dala a coñecer,
constatándose qué os parlamentários galegas que até
agora foron nunca lles prestara
difundir este convite aos meios
de comunicación.

Na visita guiada por Estrasburgo
constatouse a dificuldade de
funcionamento dunha institución
que sesiona unha semana ao
mes na cidade francesa, e antes
alemá, que se quer utilizar como
símbolo da Unión Europea, e
que Fráncia teima en manter a
pesar do dispéndio económico
A frase final do Director de
que supón. Abraia a enormidade
Prensa e do Audiovisual é undun edifício que permanece baha pauliña aos médios que teileiro 40 semanas ao ano, e que
maron na acusación ainda des- · só se abre para que grandes
pois de aclarala desde Bruxetrailers traian documentación e
las o próprio deputado do
mobiliário e se despracen miles
BNG, "nen a Presidente nen o
de persoas cada tres semanas
Parlamento Europeu acusaron
para poder celebrar sesión.
ao deputado Sr. Nogueira de
ter usurpado siglas e propostas
A pesar destas dificuldades de
como refrexaron alguns médios funcionamento p funcionário
de prensa galegas".
español que guJou á expedición galega, sobranceou a caUn parlamento laberíntico
pacidade de Camilo Nogueira
"non llelo digo por cumprido,
Convidados polo BNG a sernapero eu levo aqui moitos anos
na pasada un grupo de xornae non vin nunca un deputado
listas galegas visitaron Estrasque fose tan coñecido en apeburgo, unha das tres sedes da
nas uns meses. Ademais non
cámara lexislativa europea ,
se especializa nun só tema coxunto a Bruxelas e Luxemburmo fan a maioria, senón que
go. Tomamos conciéncia in situ
entande de vários temas, e podos difíceis equilíbrios dunha
lo que eu vexo con brillantez.
institución con tantas ubicaAqui sempre se dixo que cada.
cións e línguas oficiais, e sodeputado precisaba unha lexisbretodo con tantos Estados forlatura para facerse coa mecámando parte do mesmo. Caminica de funcionamento, pero
lo Nogueira sorprendia aos
Nogueira desmínteo".+
..._ ___ ....,._.._.., ______
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. --En Vilaboa revisan o proceso
de expropiacións para a empacadora
Tras apresentar un recurso contra a declaración feita
pala Xunta pala que se consideraba a obra Qª empacadora de Vilaboa de carácter "supramunicipal", a equipa de governo desta vila, encabezada polo nacionalista
Xavier Míguez, acordou en pleno anular várias das decisións tomadas polo anterior governo por decreto. Míguez recoñece a complexidade de rematar co expedien- te de construción da empacadora, pero entende que ao
revisar o plano de urban,ización do polígono onde se vai
instalar a planta e a modificación das normas subsidiárias feíta polo anterior alcalde, o popular Enrique Neira,
. paralizaranse as expropiacións de terreas aes viciños. •

Mobilizacións estudantis
o 1 de Decembro -no ensino meio e universitário
Nas diferentes comarcas do pafs celebraranse o dia 1 de
Decembro mobilizacións convocadas polos CAE para reivindicar a gratuidade dos libros de texto nos tramos obrigatórios. Os CAF -que teñen convocadas para ese
mesmo dia mobilizacións nos sete campus en contra da
reforma do Curso de Adaptación Pedagóxica (CAP}reivindicarán tamén unha Lei de Financiamento Universitário que evite que os orzamentos para o ensino universitário sexan cada vez máis reducidos. Sinalan que os do
2000 son menores que os do ano pasado.•

'Pluralismo ao servizo do BNG',
aposta da 111 Asemblea de~ Unidade Galega
"Penso que vai ser a asemblea con máis participación e
activismo", sinala Domingos Merino, secretario de Unidade
-· Galega, que vai celebrar o Sábado 27 en Compostela a
sua 111 Asemblea, tras as duas extraordinárias anteriores,
nas que en unha delas,
a de 1993, se integrou
no BNG. Nesta reunión,
na que se votará tamén
a renovación do consello nacional, analisarase
o panorama do nacionalismo tras o que UG
considera uns extraordinários resultados nas
eleicións municipais. "O
PP recebeu un golpe
moi duro. Nós non pensabamos hai seis anos
que o nacionalismo chagaria a converterse tan
rápido nunha alternativa
como é hoxendia", di
Merino, quen aposta
Domingos Merino, secretário xeral de
porque as organizacións
unidade Galega.
integradas na frente continuen "ao servizo do
BNG sen que isto contradiga á pluralidade e o diálogo coa
sociedade para ensanchar as .bases do nacionalismo".•

----------·---------------
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OPtNIÓN
VIH=SIDA, E MOITO MENOS COMO BASE

ÜS SEGUINTES TIPOS DE ARGUMENTOS AVALAN

DE SOBRE QUE NUNCA DEBERAMOS TER ACEITA;

SE

O SENTIR DUN SECTOR CRECENTE DA SOCIEDA;

DO COMO VERDADE OFICIAL A VIXENTE HIPÓTE;

DUNHA POLÍTICA SANITÁRIA A NÍVEL MUNDIAL.

PORQUE NON PODEMOS ACEITAR COMO VALIDA A ACTUAL
VISION DO VIRUS DA SIDA?
MANuEL GARRIDO SOTELO
• RAZÓNS DE TIPO CIENTÍFICO: (RE;
FERENTES Á HIPÓTESE EN SI MESMA). Esta

teoria, en conµa da créncia xeral, apresenta
numerosas inconsisténcias, xa sinaladas no
seu dia polo prestixioso retrovirólogo· Petér
Duesberg e sen rebater ata a data. Non obs,
tante, máliá botar abaixo a teoria en todos
os seus pontos; Duesberg aceitaba a tese de
Gallo,Montagnier de ter conseguido aillar
un retrovirus, ainda que o isolamento fose
moi indirecto, nos doentes de SIDA. Este
ponto esboroouse finalmente tamén, trala
recente polémica entre .Duesberg, por unha
banda, e a biofísica australiana Eleni Papa,
dopulos,Eleopulos, apoiada polo virólogo
alemán Stefan·Lanka, pala outra.

A polémica, 'por suposto, non foi recollida
nen na prensa científica nen nos meios de cci,.
municación, algo habitual dende hai anos con
calquera cuestionamento á hipótese oficial.
Polo de pronto, como afirma Eleni Papado,
pulos: "A única proba certa da preséncia dun ·
mus é o aillamento: a única evidéncia directa e
sen ambigüidades. E o aillamento quer dicir
-nen máis nen menos- a identificación do vi.rus
rw sangue ou plasma fresco -sen cultivar- dos
doentes. Esa é a única proba irrefutábel de que
unha persoa ten infección activa, a única clase
de infección que pode causar enfermillade".
Pois ben, 'ata a data, por extrano que pare,
za, xamáis se identificou nengun VIH, co,
mo partícula estábel e independente, no
sangue fresco ou plasma, sen cultivar, de
nengun ser humano, con ou sen SIDA. Es,
ta cuestión transcedental, como todas as
cuestións claves referentes ao VIH =SIDA,
pasou desapercibida en Abril do 1984, can,
do se proclamou ao virus corno causa da SI,
DA, por razóns que logo veremos.
'
No canto do illarnento do virus,, deuse en
aceitar, como sustitutos, unha série de fe,
nómenos "in vitro", que ata a data só se te,
ñen observado baixo sofistificadas condi,
cións de laboratório: preséncia de certas
proteínas, (que se atribuen de xeito arbitra,
rio ao virus), preséncia de "transquiptasa
inversa", (algo que non. é exclusivo qos re,
trovirus), e preséncia dunha sopa de partí,
culas -algunhas con aspecto de retrovirus.,....
que non reunen as cond~cións de estabili,
dade e hornoxeneidade como para que se
poidan considerar un aillamento.
Pero, mesmo aceitando corno válido este
pseudoaillarnento, (obiid0 do cultivo de
células do sangue e só despois de estimu,·
lalas), non existe base para estabeleceren
unha mínima relación causal. En efecto, os
traballos de Robert Gallo, os µiáis cornple,
tos ata a data e que ninguén rnellorou ata
hoxe, só documentan estos pseudoailla,
mentes nun 34% dos pacientes que deran
positivo no, test de anticorpos. Non haben,
do. nengun fulldamento para pensar que al,
go que só ternos ollado en condicións de la,
boratório - e non sernpre- poida ,causar
nengunha enfermidade no ser humano.

"O feito ~ que non dispoílemos dunlia soa foto,
grafia do VIH ao microscopio eléctránico, (micro,
grafía) , tomada do sangue frasco dos doentes,
despois de 15 anos de investigación, presupostos
millonarios e un exército de investigadores na [a,
bar, é certamente un feito moi singular que. non
pode ser produto da casualid.ade", sinala o viró,
. logo alemán Stefan Lanka. ·Papadopulos enga,
de que "virus moito menos interesantes que o

VIH son aillarulos no sangue fresco de xeito ruti,
nario por equipas de investigadores máis modestos
e con menos medios". Lanka conclúe que "pos,

to que todas as características atribuídas ao VIH
teñen unlia expUcación non vírica, ben coñecida,
a conclusión lóxica é que xamais existiu un VIH.
Sen un auténtico illa,
mento viral, que permi,
ta saber con seguridade
que tipoloxia, cales pro,
teinas e cales secuén,
cias xenéticas perten,
cen ao VIH, non pode,
rnos estabeleceren unha
relación causal entre o
virus e o conxunto de
patoloxias diversas que
se deu en chamar SI~
DA T ampouco se pode
construír un test válido
para detectar o virus
VIH, sexa de anticor,
pos, de antíxeno ou de
"carga viral", posto que
a verdadeira fiabilidade
de calquera test para
detectar virus só se po,
de determiñar respon,
dendo á pregunta: En cantas das persoas que
dan positivo no test -sexa este do ppo que
sexa- podemos atapar o virus no seu sangue
fresco? Corno, ata a data, mália os ímprobos
esforzos, non se ten atopado VIH algun no
sangue fresco de nengun ser humano, a ver,
dadeira fiabilidade de todos os tipos de tests
ernpregados -.5exan de anticorpos, de antíxe,
no ou de "carga viral"-debémola considerar,
con toda propriedade, cero. A teoria do virus
da SIDA non ten validez científica, polo que
todos diagnósticos, pronósticos e tratamen,
tos que nela se base_an, tampouco a teñen.

ga. De novo, o que a xente pensa pouco ten
que ver cos feítos. O proceso mediante o cal
se deu a coñecer á opinión pública o descu,
brimento da causa da SIDA foi moi simples:
As autoridades sanitárias americanas, sen que
. se tivese coñecemento prévio nos rnédios
científicos, (xa que a
primeira publicación ao
respeito aparecerá ao
mes seguinte da declara,
ción), convocaron unha
rolda de prensa rnultitu,
dinária en Washington,
en Abril do 1984, e
anunciaron que Robert
Gallo, ( daquela al ro
funcionário dos serví,
cios americanos de saú,
de e presente na rolda,
lucindo unhas escuras
gafas de sol), "descubrira
o virus e tiña aportado a

'A teoria do virus

da SIDA non ten
validez científica,
polo que todos
diagnósticos,
pronósticos e
tratamentos que nela
se basean,
- "
, tampouco a tenen

• RAZÓNS METODOLÓXICAS: {Referentes

ao xeito corno nos foi imposta esa curiosa
teoría do virus mutante, causante de vinte,
nove enfernidades).
De novo, a crencia xeral é que a hipótese
VIH =SIDA correspóndese cuns feítos descu,
bertas por uns investigadores, que despois de
seren analizados polo resto dos seus colegas,
chegaron á conclusión de que eran evidentes.
As autoridades sanitárias non farian rnáis que
darlles un carácter oficial, corno é a sua obfi,

dos, cando en ciéncia o único xeito de de,
mostrar que alguén se equivoca é rebater,
lle con argumentos, xa que a censura, sen
máis, en tanto que denota a incapacidade
para rebater con argumentos, supón a per,
da de credibilidade e a descalificación de
quen a exerce. Coa creación, no 1991 do
Grupo Internacional de Científicos pola
Revisión da Hipóte e VIH=SIDA, (grupo
que na actualidade inclue a preto dun mi,
lleiro de inve tigadores de todo o mundo e
que solicita unha revisión total da SIDA),
pouco mellorou o coñecemento obxectivo
da SIDA por parte da sociedade. A razón,
o boicot e a censura que a todos os nfveis
sofren as suas opinións e traballos. A ex,
cusa, por parte das autoridades e dos in,
vestigadores da liña oficial, para estas
prácticas censoras, é que estas opinións
son "mensaxes perigosas para a povoaci6n",
é dicer, "razóns de saude pública", unha no,
va modalidade de censura.

proba de que o tal virus

-mái.s tarde coñecido co,
mo VIH- causaba a
Sida". Se ternos en con,
ta que non habia publi,
cacións prévias nos rné,
dios científicos cando se
fai a declaración, atopárnonos con que, antes
da declaradón, os próprios científicos non ti,
veron a oportunidade de se decatar, nen polo
tanto expoñer as suas dúbidas ou de amosar o
seu acorde sequer. E despois da declaración,
menos ainda, (a ver quén ia a se opor ás auto,
ridades sanitárias), de aí que, os que tiñan dú,
bidas, calaron para se evitar problemas e os
que ousaron plantexalas, (caso de Peter Dues,
berg tres anos rnáis tarde), os tiveron, e gor,
dos.

O consenso arredor do VIH =SIDA faríase
ainda rnaior que os cuantiosos recursos adi,
cados á difusión da idea da SIDA infecciosa,
co conseguinte clima de guerra criado coa
suposta epidérnia, (que promove a acción,
rnais non a reflexión), e os elevados presu,
postas destiñados á investigación, na liña ex,
elusiva do VIH que ían servir para reclutar a
moitos investigadores para a causa do VIH.
Duesberg olla como a sua importante beca
pará investigar, da que disfrutaba habia
anos, é cancelada por discrepar, rnentras
os seus traballos e opinións son censura,

Os métodos coercitivos e a censura, son as
únicas razóns que explican porqué unha es,
trafalária e peregrina teoria, como é a hipóte,
se VIH =SIDA, se mantivo vixente ata hoxe.
• RAzóNS DE UTILIDADE PÚBLICA: Non
hai beneficios sanitários, (Onde está o tra~
tarnento eficaz? Onde se vacina?) Estamos
polo tanto <liante de algo absurdo, imposto
pola forza, que ademais é inútil.
RAZÓNS DE SAÚDE PÚBLICA: Posto
que non hai beneficio sanitário e estarnos
a etiquetar, dun xeito arbitrário, a millóns
de persoas como portadores dun virus le,
tal, (provocándolles un cambio dramático
nas suas vidas), persoas que serán candi,
datas a seren tratadas con produtos de
probada toxicidade, por unha condición
inexistente, esta teoria constitue unha
auténtica arneaza para a saude pública. A
todo o anterior da teoria, engádese o de
seren perxudicial.
•

• RAzóNS MORAIS ou ÉTICAS: A histó,

ria da SIDA, dende os seus comezos, é un,
ha constante violación das normas éticas
máis elementais que deben rexer a actua;
ción dos investigadores, autoridades sanitá,
rias, profisionais da saude, da información,
indústria farmacéutica, etc.
RAZÓNS SOCIAIS: Esta teoría envelena
as relacións humanas, creando marxina,
ción social e vulnerando dereitos elemen,
tais das persoas.

•
Xosé Lois

• RAZÓNS DE ÍNDOLE ECONÓMICA:

Un,

ha visión sen base científica, imposta pola
forza, inútil e perxudicial, pero que costa ao
estado español do orde de 150.000 millóns
de pesetas ao ano, cartos que despois se in,
tenta recuperar recurrindo aos conseguin,
tes "medicamentazos".
A SIDA non é unha catásÚofe cósmica
inevitábel, ·s enón algo do cal a solución es,
ta nas rnans de ~odos nós, non en van se
· existe é gracias á colaboración, por activa
ou por pasiva, de -toda a sociedade. E, para
rematar, se algo precisa a saúde pública,
non é censores no seu nome, senón traspa,
réncia, rigor, obxectividade e :veracidade. •
MANUEL GARRIDO SOTELO, é membro do grupo
internacional para a Revaloración da Hipótese do
VIH=SIDA e membro fundador do colectivo
"Superando a SIDA". Máis información na rede
http://www.wwnet.com/-philpott/Reappraising AIDS
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PARLAMENTO

·oconselleiro de Presidéncia comparece para enumerar as . tr~nsferéncias acadadas até agora
.

.

Pédenlle ao PP que explique os seus obxectivos e
prioridades na demanda de novas competéncias
-e>-

PAULA CASTRO

Até o de agora, cando no Parlamento se talaba de incrementar o autogoverno, desde
o PP sempre se respostaba
co mesmo argumento: "Galiza é a comunidade que ten
transferidas o maior número
de competéncias do estado".
Do mesmo xeito, desta volta
a petición própria, o conselleiro de Presidéncia, Xaime
Pita, subia á tribuna para ex-

Lexislar sen o lexislativo
O poder lexislativo reside, teoricamente, no Parlamento. Sen
embargo, cada vez que se
aproba a Lei de Acompañamento dos orzamentos introdúcense medidas que modifican a lexislación vixente ou
que introducen outras · novas.
Na Lei de Acompañamento
dos orzamentos do 2000 estebelécese, entre outras causas
que, en diante, as axudas públicas podarán ser concedidas
por calquera persoa física ou
xurídica; decláranse de utilidade pública aproveitament9s hidroeléctricos como o do Umia,
para xustificar as expropriacións realizadas aos viciños de
Caldas ou se introducen axu-

plicar o degrao competencia!

acedado polo país e oferecia

das para famílias para fomen-

un listado das transferéncias
que foran pasando á Galiza
desde que se aprobou o Estatuto de Autonomia . Trataba
de demonstrar por unha banda, a capacidade de decisión
que ten o governo ga1e·g o nas
distintas matérias transferidas e, pola outra, o teito competencia! acadado. Dunha forma ou doutra, todos os grupos da oposición foron contradeci ndo o seu discurso e
calificándoo de comparecéncia " innecesária .. e de intento
de "desenfocar" a cuestión.

tar a natalidade. Como aconteceu en anos anteriores, desde
a oposición denunciouse que
se aproveitara a ocasión para
eludir ao parlamento e non debatir sobre os distintos asuntos. Desde o PP, Barreiro o
xustificaba cun simples "non é
novidoso que se faga asi, é
unha prát_
ica habitual".+
-

O número de competéncias
transferidas á Galiza son de por
si un logro, segundo Xaime Pita.
Sen embargo, para o deputado
do BNG, Xesús Vega, estas
competéncias non teñen valor
algun se non serven para incrementar a capacidade de autogoverno. De feito, para os nacionalistas a única forma de medir o
"teito competencia!" acadado,
está en función da capacidade
para tomar decisións políticas
sobre distintas matérias sen necesidade de mediación estatal.

O parlamento aprobou, por
asentimento, unha declaración institucional contra a
violéncia que sofren as mulleres. A declaración viña a
canto pala celebración do
Día ·da loita contra a violéncia qué sofren as mulleres,
d 25 de Novembro. No texto
recoñécese que esta violéncia "é unha manifestación
das relacións de poder historicamente desiguais entre
as mulleres e homes que
impede o seu desenvolvimento na vida social, económica, laboral, cultural e
política". As organizacións
feministas, as responsábeis
de servizos sociais e mesmo as das casas de acollida
levan tempo con esta demanda. Será o 25 de Novembro cando comece esa
"acción comprometida"?•

Ademais , segundo Vega, por
moito que as competéncias
transferidas permitan artellar políticas desde o governo galega
sobre as máis diversas matérias, estas non teñen valor algún
se se adia esa posibilidade. Como exemplo, o parlamentário
nacionalista lembraba, na sua
intervención, a capacidade normativa que permite a transferéncia do 30% do IRPF. Unha competéncia que teria permitido mudar determinadas políticas económicas e que, sen embargo,
nunca foi utilizada polo PP.
Por isa, fronte ao listado aterecido polo conselleiro, Vega facia
unha demanda concreta rexeitada polo PP en anteriores ocasións, "que se envie ao Parlamento o deseño que ten o governo das competéncias a conseguir, o desenvolvimento previsto
para estas, as prioridades que se
estabelecen e un listado das
competéncias susceptíbeis de
ser solici!adas para a sua transferéncia". E dicer, non un inventário
das competéncias das que xa se
dispón, porque xa son de coñecimento público, senón das que se
queren _acadar, por e para que.
Na mesma liña, o deputado socialista Ismael Rego, facia unha

Contra a violéncia
domés~ca

Xaime Pita, Conselleira da Presidéncia e por1aVo:z: do Govemo.

demanda semellante, pedindo
que se explicara, dentro do actual marco estatutário, "cal é a
situación, como funciona e que
se pretende acadar''. Unha solicitude realizada lago de sinalar
que a comparecéncia de Pita
estivera "presidida polo ridículo,
por innecesária".
Ainda máis, Anxo Guerreiro
desvirtuaba o próprio listado de
transferéncias desglosadas polo
conselleiro ao asegurar que non
se trataba de logros do PP, senón de competéncias que chegaban para equiparar a situación galega á das outras comunidades históricas. O portavoz
do grupo mixto referíuse en concreto ás de Banca e Aforro e de
Cooperativas, recentemente
traspasadas, pero que xa figuraban nos estatutos basca, catalán e que foran acadadas con
anterioridade por Andalucia. Unhas competéncias das que especificou que "non figuraban no
caso galega porque a direita se
negou a incluilas cando se redactou o Estatuto".

Novas competéncias
Coa sua comparecéncia, o conselleiro pretendía apresentar o
listado como un éxito do governo do PP, por isa se sentiu tan
contrariado ao atoparse mergullado nun debate de maior fundo
político do esperado. De aí que
negara, na sua segunda intervención, que houbera intención
algunha de ''facer propaganda"
e que recurrira ao argumento da
"insolidariedade" do BNG para
co resto das comunidades autónomas non recoñecidas como

A, PANARO

históricas pala Constitución, sen
entrar xa a respostar aos grupos
socialista e mixto.

suposta actitude mimética dos
nacionalistas galegas. Ademais,
engadia que ter c;:ompeténcias en
matéria fiscal seria contraprodu-·
cente para_Galiza.

Partindo de que calquera reforma a facer a nível estatal en maA resposta de Vega foi clara ao
téria de competéncias "ten que
ser solidária", acusou ao BNG
respeito, "non se trata de imde defender unha modalidade
plantar en Galiza un sistema fiscal como o basdiferente porque
ca, senón de ter ·
"é nacionalista, é
galega e foi semcapacidade de
decidir sobre espre insolidário ca
PP négase
ta maté ria". Coproceso ínter-autonómico". Argumo tampouco se
a demandar
trata de se solmentación que
competéncias
trataba de ser
venta ou non os
resposta á interproblemas ecoque poidan
vención de Xesús
nómicos de GaliVega, quen minuza "porque unha
incrementar
tos antes oferecia
causa é o poder
o autogoverno,
cambiar algunhas
de decisión e outra a suficiéncia.
das competéncias
sob pretexto
nomeadas por PiPortugal ten todo
o
poder de decita por ter un sistede evitar que.
sión sobre o sisma fiscal que de-ra a Galiza a
tema fiscal pero
se estabelezan
mesma capacidanon todos os rediferéncias
cursos que quide de decisión en
xera".
política económicon outras
ca como o basca
Asi rematou un
ou navarro, ou
comunidades"
dos debates de
mesmo por co'fltar
maior transcecunha policia au- ·
déncia política da
tonómica.
xornada parlamentária, sen
Mentres que Venengún comproga trataba, con
miso por parte do PP de reabriio
esta oferta de canxe, de demáis adiante e coa negativa exmonstrar a inutilidade de ter un
elevado número de competén- - plícita a demandar competéncias
que puideran incrementar o autocias se non permiten unha maior
governo, sob pretexto de evitar
capacidade para tomar decisións
que se estabelezan diferéncias
por parte do governo galega, Pita
con outras comunidades. Exacinterpretaba esta demanda "cotamente o único ponto co que
mo un intento de agarrarse ao
manifestaron estar dacordo tateito competencia! de outras comén os socialistas.+
munidades autónomas", nunha
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Televisar os plenos
As críticas suscitadas pola
comparecéncia do conselleiro de Presidéncia, Xaime Pita, levárono a asegurar que
o que ocorria coa oposición
era que non querían que se
coñeceran publicamente os
logros acados polo PP e
mesmo que a oposición pedia poucas comparecéncias.
A sua reacción viña a canto
porque os distintos portavoces parlamentári_os acababan de cuestionar as
suas explicacións e de "suspendelo" pala sua intervención. Por iso Xesús Vega
especificaba que "non só
queremos que compareza,
senón que tamén queremos
que se televise, que todos os
galegas podan coñecer cales
son os seus argumentos".•

GALIZA

8

25 DE· NOVEMBRO DE 1999

ANOSATERRA

Nº 91 O· ANO XXII

a relación con España, porque a
patoloxia da reticéncia de un e
outro lado é pesadísima. Sempre dixen que ser nacionalista, é
tan pesado como ser muller, no
sentido de que se ten que estar
reivindicando algo que xera reticéncia do outro lado. Por suposto, nunha Catalunya independente, gostaria de ser o primeiro
españo·lista e defender o castelán. Na actual non podo.
Vostede retírese ás novas estruturas como OPNls (Obxecto
Político Non Identificado. Terian o mesmo nfvel de soberania na futur:a Unión Europea?

Fotografias: KARLOS CORBELlA

Xavier Rubert de Ventós
'Defendo aindependéncia en critéribs de oportunidade

1

Pero non seguirán tendo máis
peso os estados actuais que os
"povos politicamente pobres"?

-0- AINTZANE EZENARRO

ASEGURA QUE SE FIXO INDEPENDENTISTA O DIA QUE ENTROU NO PARLAMENTO ESPAÑOL E COMPROBOU QUE O CATALÁN ERA "OBXECTO" E
NON "SU~EITO". XAVIER RUBERT DE VENTÓS ARGUMENTA NO SEU ÚLTIMO LIBRO, DA IOENTIOAOE Á INOEPENOÉNCIA, QUE MANTEROS ESTADOS ACTUAIS É MOi CARO. FUXIDO DO PSC, MANTÉN AINDA BOAS RELACIÓNS CON PASCUAL MARAGALL, AUTOR DO PRÓLOGO DESTA OBRA.

Defende no seu último libro a
necesidade de revisar o actual
marco de relacións entre España e Catalunya e a independéncia de Catalunya, para que esta
relación poda ser simétrica.
A miña defensa da independéncia baséase en argumentos de
oportunidade, de ocasión, ad
hoc. lndependéncia é a palabra
ante que a xente reacciona en
España e que ten repercusións
internacionais significativas. Ser
un kurdo ou un saharaui ten
grandes custes, en cámbio ser
de Kuwait ten evidentes avantaxe s, e iso que Kuwait non é
nengun país e o Kurdistán e o
Sahara representan unha étnia
e unha cultura. Neste sentido,
non é unha tontería talar hoxe
de independéncia ainda que esta constitua de facto unha interdependéncia.

de universalidade. Unidades
funcionais, máis que unidades
míticas.

(ao que España "significa", o
que "encarna", ao seu "destino
manifesto"), xa que os motivos
reais desta unión entraron en
crise, polo feito, de todos coñecido, da mundialización. Nese
sentido eu só propoño asignar
as palabras onde están xa as
cousas.
·

Mantén que incluso seria
máis barato potenciar os povos sen estado que perpetuar
os estados.
Manter os estados é moi caro.
Cando te decatas da cantidade
de diñeiro institucional que para
iso se gasta na Franza ou na
España ... Os economistas din
que as "mercadurias vellas", como os automóbiles, son aquelas
cuxa comercialización é xa máis
cara que a sua própria produción. Co Estado ven acontecendo o mesmo; na medida que ten
rendementos decrecentes, neSe nalgun momento existíu uncasita unha comercialización
ha concepción á vez mítica e
crecente. Estes estados son moi
eficaz da soberanía que resultacaros, pero isto non significa
ba prática para as duas outras
tampouco que calquer segmenpartes, para bascos e cataláns e
tación destes vai a ser rendíbel;
españois, esta xa non existe.
hai economias de escala, hai teAquela fundábase nun pacto, un
mas ou proxectos que seria útil
negócio, un contrato, que podia
sen dúbida enfrentar xunto con
ser "de clase", pero era un conEspaña, ou cos Países Cataláns
trato. Hoxe as condicións deste
ou co Rosellón ou cos bascos,
pacto non existen, e por tanto,
para isa criaríanse unidades
en España se apela cada vez
operativas, unidades de agregamáis ~s dimensións simbóJiCpS .. ,Gión funcionaisJ .s,e.n, pr.e.t~nsións .

Neste mesmo sentido debo ser
crítico coa miña própria proposta. Non hai nada pior que ter
ideas máis bonitas, redondas ou
revolucionárias que as que ten a
xente. O comunismo foi isto, foi
unha idea que propugnaba o
home novo, o home que debía
chegar a ser. Eu non me atrevo
a dicer que os catalanistas ou
bascos deben chegar a ser
maioritariamente independentistas. Pode ser o que eu coido:
non ao que, paternalistamente,
pretendo "converter" aos demais.
Poderia concretar o que chama independéncia na interdependéncia?

!

A interdependéncia é aquilo que
teñen España, Franza e progresivamente todos os estados-nación hoxendia. Non teñen unha
grande autonomía nen económica, nen militar, nen monetária ...
A sua independéncia é en realidade unha forma homologada
de interdependéncia. Todo é unha gama de grises cuxa segmentación en soberanías é cada
vez máis ou s.imbólica ou represiva: non expresiva da realidade. Dita isto., o que eu desexo
I•'~'~'

Haberá modulacións. De todos
xeitos, sobre isto hai distintas
imaxes ou modelos. A idea das
"casas" de Havel, unhas identidades dentro doutras, como bonecas rusas; hai a concepción
xermánica do federalismo asumido claramente por Pascual
Maragall, onde os executivos locais entran no lexislativo estatal
e teñen incidéncia internacional.
Arguméntase que se xa é un lío
traballar cunha Europa de 12,
15, 18, traballar con 40 será un
caos. Eu coido, pola contra, que
traballar con 40 sen "destino
manifesto" e sen "vocación universal" é máis doado que traballar con doce con destino manifesto e vocación universal. É un
caos traballar agora con estados deste tipo, e contaria casos.
Por exemplo, eu tiven que viaxar a Latinoamerica acompañado por dous tradutores franceses porque Miterrand impuxo
que fosen, cando eu non precisaba a nengun deles : pero era
unha cuestión de honra para a
Franza e a francofonia. Muitos
cartos custa manter a dignidade
e o orgullo dos franceses, ingleses ou españois na UE.
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Coido que hai que rebaixar uns
e subir outros ou iso é que alomenos desexo. Catalunya e os
daneses teñen unha escala e
povoación semellantes, non ternos un nível de vida tan distinto, por que non pode ter o mesmo nível de soberanía? Pois
porque España, Franza e os demais estados resístanse a rebaixar certas dimensións simbólicas da sua.

para o meu país é unha non
maior mediación que aquela
que sexa necesária operativamente. Por exemplo , no Parlamento europeu non me deixaron
facer a proposta de que a Televisión valenciá se vira en CataÉ optimista nese sentido?
lunya e a de Catalunya en VaPenso que máis ben a situación
léncia. E era por esta obsesión
é perigosa. Desde cativo soude que non houbera pactos entre as autonomías, porque atenben que as situacións nas que
papá, o que ten poder, ten metaba á unidade de España. Non
do, non son boas. O bon é canhai dúbida de que isto vai contra
do papá está tranquilo, que é
a léxica económica, porque a
cando te deixa ir a París, ou sair
economía a esta escala funciona mellar. Dita noutros termos, . pala noite. Cando el está intranquilo, cando o poderoso está inMarcuse talaba, senda freudiatranquilo, o dependente xa pode
no, que para o proceso civilizacomezar a tremer ... Tamén é un
tório hai unha represión necesária a fin de sublimar os instintos.
perigo que se vaia desgaxando,
por dicilo dalgun xeito, superesPero engadia que hai unha retrutura e infraestrutura. Que sipresión sobrante, unha repregamos tendo unha superestrutusión engadida, inecesária, gratuíta. Aqui pasa o mesmo, hai
ra política que corresponde ao
século x1x e esteamos no xx1.
unha represión necesária para
Que se sega talando nunha linque non nos matemos, para que
non haxa violéncia incluso no
guaxe política ou código do x1x,
seo da própria família, pero hai
frente a realidades da nosa fin
de século. A non conexión entre
outra que pon é necesária e que
realidade e o mundo dos símboé contraprodutiva. Ese plus de
los e as representacións pon en
represión ou de control sobrante
crise a representación política
faise en función ou en nome
mesma. lsto non é bon. O bon é
dunhas mitolóxias nacionais que
son obsoletas, e que na mesma
que as cousas sexan represenmedida que tenden a ser obsotativas, sintomáticas, analóxiletas fanse máis crispadas. Eu
cas, figurativas.
pediría que se tivera en canta o
nível real de interdependéncia' Mencionaba que este nervoen que, vivimos. lsto favoreceria
sismo leva aos esRañois a.
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querer saber "até onde queren chegar os nacionalismos
periféricos". Non se decatan
dos cámbios?
lsto é un pouco o que veño a
dicer. Pero que non padezan.
Eu acostumo dicer "miren vostedes, isto vai ir acontecendo a
cada máis e ternos que aceitar
un grao de incertidume no proceso". Non hai que negar, por
outra parte, que a natureza humana sinte unha necesidade de
"saber a que aterse: "moi ben,
din, pero eu quero saber onde
está o teito". É comprensíbel
que se produza esta reacción.
Pero deben ter en conta que no
momento no que estamos é
inevitábel xogar con proxectos
políticos que non sexan pechados: a política é hoxe opera
aperta e a própria Europa, como eu dixen, é un OPNI. Eu
non pretendo que sexa catalanista un madrileño. Como vai
ser? como o vai con-sentir? Pode "consentir", pero non "sentircon", nen coma nós. Nen falla
que fai . É posíbel que tanto
desde o Governo basca, por un
lado, como de Pascual Maragall
neutro sentido, saian vías que
poidan dar lugar a relacións
doutro tipo. lsto, se non domina
o pánico, como nesta espécie
de neo-nacionalimso francés ao
que estamos asistindo.

sua. Ainda que tamén poderia
ser complementar. Se Maragall
chegara a realizar todo o que se
propón, o meu libro quedaría
desconfirmado, ''falsado, como
din.os popperianos e eu segura-,
mente me alegraría por iso.

A que razóns coida que respostan as reticéncias dos españois?
A boas razóns. Entre outras, a
sua memória histórica. Non hai
dúbida de que aos españois
fóilles moi ben inventarse o Estado antes que ninguén e fabricar a nación desde o Estado.
Fixérono antes que os outros e
iso púxoos á cabeza da revolución xeográfica no século xv11,
ainda que iso mesmo, o seren
prematuros, púxoos á cola da
revolución industrial. Non hai
dúbida de que ser os primeiros
en "unificar", aquel xesto dos
Reis Católicos consistente en
coller aos aristócratas e convertilos en burócratas, esta rápida "unificación" e modernización desde arriba, este fabricar
a nación desde o Estado, ese
galvanizar, vertebrar o país e
colonizar o mundo, todo iso é o
máis grande e o mellor que fixeron. E acontécelles entón o
que a todos, cando aprende un
un método que lle deu bons resultados, canto custa pensar
neutros termos!

É un pouco chocante que un

membro do PSC taga estas
pro postas.
Eu saín do PSC, porque se pode ser votante sen ser militante,
pero non se pode ser militante
sen ser votante. Eu decateime
nunhas eleicións que non ia votar socialista. A contradición era
excesiva, sobre todo para un intelectual ou profesor para o que
dicer o que non ere é máis pecado que para outros. Pero eu
non rompin, esfumeime pudicamente e manteño as miñas relacións, sobre todo persoais. De
feíto, Pascual Maragall fíxome o
prólogo deste libro, cuxa tese é
case simetricamente aposta á

Empezarán as polfticas estatais a normalizarse e a adaptarse ás novas realidades?
Hai reaccións histéricas de poderosos que se poñen nerviosos, pero tamén hai a evidéncia
de que hoxendia, alomenos nas
zonas non colonia.is, as causas
resólvense democraticamente.
A partir de aí o problema para a
independéncia do País Basco e
de Catalunya non é España, é
Catalunya e o País Basco mesmos, onde esta non é (ainda?)
unha aspiración dominante. O
dia que ti reunas, digamos un
63% dos bascas que propoña
unha Constituinte, Madrid fará
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como con Pinochet:"si, non e
sen embargo, pero tamén", pero
non poderá dicer moito máis.

Como amosar que as propostas non van contra deles?
O non querer renunciar ao princí pio da integridade territorial
dos Estados custou moitos mortos en Bosnia e Kósovo. Nos últimos ._dez anos viase vir o que
ia pasar, pero aceitar o princípio
de que os kosovares podían
deixar de ser iugoslavos era
vulnerar o princípio da unidade
territorial e todos temíano como
precedente. Pero se se chegara
a ese umbral do 63%, penso
que non lles quedaría máis, non
terian forza para negarse. España é xa un país rico, de benestar e a xente non quer xogarse a vida. Posibilidades dunha resposta armada? A maioria
non estaría disposta, en España. Convén que a xente entanda que a indepéndencia é algo
normal, banal, operativo, adema.is de ser algo "séntido" como
din os mexicanos. De aí que eu
propoña roubarlles a idea de cidadania. Eles xa nos roubaron
o nacionalismo, deixemos pois
ser nacionalistas a eles e reivindiquemos todos os seus argumentos a favor dunha cidadania
basca ou catalana! A identidade
pode ser o motivo do noso esforzo, pero o obxectivo ten, que
ser a cidadania e ponto. E dicer, a soberanía cos seus recursos eficaces e sen os seus efeitos especiais.

Seria mellor para o cámbio -<le
relacións con España que Maragall tivera gañado as eleicións?
Eu nunca fun antipujolista, pero
debo dicer que hoxe o nacionalismo de Pujo! está en precário.
Praticamente, baseou a sua forza en ser bisagra en Madrid,
conseguindo que a aritmética
parlamentar acadara o que non
dera a Constitución, que as necesidades numéricas do partido
do governo lles aseguraran traspasos, máis que diñeiros. lsto,
que corresponde a unha coxuntura, non pode ser a base operativa do seu nacionalismo. Por
outra parte, o que Maragalll propón son causas moito máis concretas e obxectivas: non anegociación do dia a día. O único perigoso é que coa sua vitória envalentoaríase o socialismo máis
cerril e doutrinário, ese que
sempre tivo tentación de Partido
Socialista Español.

Por que lanza agora estas
propostas?
Eu fixenme independentista o
dia que entrei no Parlamento
español. Antes coidaba que
non era necesário. Pero fun
vendo ali que o catalán ou o
basca eran obxecto e non suxeito; que se nos vía como parte do problema máís que como
parte da solución; que a nosa
identidade nacional era algo a
neutralizar, tourear, satisfacer,
ou incluso algo para fastidiar ao
outro partido; en fin, que a sua
relación con el era instrumental, como a que se ten con outro Estado. Alguns, desde Roca
co seu Partido Reformista até
Maragall co federalismo, pretenderon superar este separatismo
psicolóxico de España. Se o lograran eu estaría' encantado de
ver como se refuta o meu libro
dese xeito, non con argumentos
senon con feítos, variando o ce. nário sobre o que se debuxan
as mi ñas propostas. •

O rol
da UPO
no Bloque
O secretário xeral da Unión do
Povo Galego (UPG), Francis,
co Rodríguez, reflexiona na re,
vista TERRA E TEMPO sobre o
papel desta formación dentro
do BNG e as dificuldades que
so&eu ao longo dos anos de au,
tonomia. ''Na vontade de levar ·
adiante o proxecto, na
confianza da sua necesidade, a
UPG tivo un papel preponde,
rante. Neste esforzo non foron
poucas as mancaduras,
agresións, incomprensións, re,
presións, burlas e desprezos sofudos polo corpo do noso Par;.
tido ( ... ) Unha das ipancadu,
ras, das feridas esquerdistas so-fudas pola UPG, provocadas
desde minorias internas tamén,
e de incidéncia no nacionali,s,
mo &entista, foi precisamente
o "entrismo" praticado por
aqueles que, en nome de non
se sabe que purezas
ideolóxicas, preferiron o
mimetismo servil con alterna,
tivas foráneas (HB) á fidelida,
de ao próprio país. Nas
eleicións europeas de 1987
usaron con deslealdade as
estruturas orgánicas do BNG, e
violando as decisións amplisi,
mamente maioritárias, fixeron
campaña por HB con grave da,
no da imaxe social do BNG
( .... ) Loxicamente, o proxecto
&entista non pode estar exento
de discrepáncias nen de natu,
rais tensións provocadás pola
dinámica social, a lóxica e na,
tural diversidade na avaliación
de conxunturas políticas com,
plexas e mesmo pola própria
condición humana. Porén, o
que importa é acertarmos na
escolla de critérios de
actuación e que estes, unha vez
debatidos, sexan respeitados
como decisións democráticas
que a todos nos abrigan (... ) O
Bloque Nacionalista Galega é
o instrumento da nosa libera,
ción como povo que é a forma
roáis xenuína que temós de
contribuír aos cámbios tan ne,
cesários para a
Humanidade." •

O partido único
de Havel
Slajov Zizek escrebe na LoN ..
DON REVIEW OF BOOKS sobre

Vaclav Havel. "A traxédia de
Havel non está na tensión en,
tre a figura pública e a priva,
da, nen o a sua progi:esiva per,
da de populariedade. O

importante e a tensión entre
as duas imaxes públicas: a do
heroico disidente que no am,
biente atafegante e cínico do
socialismo terminal praticou e
escrebeu sobre viver na verdade
e a do presidente post,moder,
no que lexitima as
intervencións militares da
NATO. A cortedade do seu
proxecto político aparece en
saidas de papaverzas coma na,
quela recepción de Kohl en
1990, na que Havel preguntou
diante de toda a prensa ao
chanceler alemán: 'Por que
non traballamos xuntos, disol,
vemos todos os partidos polí,
ticos e criamos o grande partí,
do de Europa?'. A idea dunha
T erceíra Via xurdira cando no
Oeste non habia camiño en,
tre conservadorismo e social,
democrácia. En tempos de
globalización, Havel defenda
unha terceira via pero ainda
non se decatou de que a
segunda non existe".•

Falanxismo
liberal

Gregario Morán dá conta nun
artigo en LA VANGUARDIA
da falsidade histórica de consi,
derar a unha parte de Falange
Esp-añola a vangarda do
xermolo democrático. "Don
Pedro Laín desenvolveu
importantes funcións nos pri,
meiros anos do franquismo,
exactamente até 1956,
mentres que José Luis Pinillos,
de carreira moito máis modesta
en canto ás tarefas do Estado,
exerceu algunha influéncia nos
anos nacionalcatólicos logo do
seu paso como voluntário da
División Azul, á que servíu en
combate xunto ao exército do
III Reich ( ... ) No encontro de
ambos os dous, despois de anos
sen verse, como había xente de
menor idade e saíra a relucir a
guerra e a posguerra, e como
Pinillos non ocultara a sua par,
ticipación na Segunda Guerra
Mundial, nun intre determina,
do, Laín dirixiuse a el e díxo,
lle: "E por que te metiches na
División Azul, José Luis?" Pi,
nillos, entre atónito e indigna,
do, quedóuselle mirando e an,
te todos os presentes, con irri,
tación incontida, replicoulle:
"Joder, Pedro, e ti mo pergun,
tas? Fun porque ti dicias que
habia que ir" ( ... ) A idea do
falanxismo liberal é unha an,
drómena inventada cando os
falanxistas deixaran atrás a Jo,
sé Antonio Primó de Rivera e
empezaban a pensar que as ur,
nas non só servían para rom,
pelas e para celebrar referen,
dos ( ... ) Cando a portada de
Destino do verán de 1940 sina,
laba o "valor paradigmático
dos admirábeis soldados do
Reich" e uns anos máis tarde
se apuntaba "a rapacidade e
afán de domínio" do xudaísmo
internacional, seria porque es,
taban de acorde. Cando o de,
licado Álvaro Cunqueiro se
felicitaba no 40 pola
destrución iminente de Ingla,
terra, engadia que preferia que
a "queimasen" porque "sempre
dbcen que habia dez razóns pa,
ra queimar Inglaterra". E asi
· sucesivamente".• -
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Fora cedido a_
o Exército en 1906 polo concello de Xeve elago devolto aos viciños

Defensa quer subastar o monte Acibal, en man comun ·
~A. ESTÉVEZ

O Ministério de Defensa ven
de oferecer ao concello de
Pontevedra a compra duns
terreas do monte Acibal, na
parróquia de Xeve, oferta que
foi rexeitada desde o municipio. Unha das razón é que o
monte é de man comun desde que os viciños lembran,
ainda que agora Defensa quer
facer valer unha cesión do
antigo concello de Xeve no
ano 1906 para facer un polvori n do Exercito. Os viciños
non dan credito á postura de
Defensa e están dispostos a
erguer unha loita xurídica por
uns terreos dos que se levan
facéndose cargo durante anos
e os cales teñen rexistados.
''Todo é un absurdo. Desde h,ai
décadas que os viciños levamos
coidando estes montes e investindo cartas neles. Está rexistrado como monte en mancomún",
comenta Manuel Gómez Rios,
presidente da comunidade de
montes de Santo André de Xeve.
Ainda que o monte Acibal espállase tamén polos municípios de
Campolameiro e Maraña, os terreas reclamados por Defensa
só afectan a Pontevedra.
Os viciños enteráronse das pretensión.$ da Defensa atarvés
dunha pergunta de IU no Congreso dos Deputados sobre as
propriedades do Exército. Na
relación de propriedades realizada polo Ministerio aparecia o
monte Acibal. Pouco despois
desta noticia, Gómez Rios reuniuse cos viciños para poñelos
ao corrente. "Quedaron abraiados porque, entre outras razóns, levamos investidos máis
de cuarenta millóns de pesetas
nos últimos anos e recebidas
subvencións do ministerio de
Agricultura e da UE", sinala.
Tras a oferta ao concello, que foi
rexeitada o pasado mes de Outubro, o procedimento que acostuman a seguir as propriedades
estatais é a de sair á subasta e
seren vendidas ao mellor comprador. "Irnos opoñernos con todas armas xurídicas. De calquer
xeito, sobre a subasta ainda non
ternos nengunha información oficial", comenta Manuel Gómez
Rios. Sobre se esa posibilidade

A Organización Galega de Montes en Man Comun ven loitando desde hai anos para que se respeite o aproveitamento viciñal destes
terreos, coma o caso da gaderia ovina na Serra de Manzaneda, na fotó.
AN .T_

pode levarse a cabo, o presidente da comunidade de montes
amasa certo optimismo. "Penso
que o Ministério lanza a oferta e,
se ninguén fala, segue adiante
coa subasta. Porque se continua
con estas pretensións, ten todas
as de perder porque nós ternos
rexistado o monte. De calquer
xeito, estamos recollendo toda a
información que nos poda servir
de axuda no caso de que Defensa reclame seriamente, e ternos
que dicer que non atopamos
antecendente dun caso semellante, si con particulares, pero
non cun Ministerio", sinala Manuel Gómez Rios.

A história do polvorín
As cento oitenta hectáreas que
reclama o Ministério de Defensa
aos comuneiros de Xeve foron
cedidos no ano 1906 polo desaparecido concello de Xeve. A intención de Defensa era a de
construir un polvorín que nunca
chegou a facerse. Cuarenta anos
máis tarde os Servizos de Guerra da provincia reiteran a cesión
para a defensa marítima e-terrestre das Rias Baixas. Seria máis
de unha década máis tarde cando o Ministério de Agricultura
deslinda varios dos montes cedidos ao Exercito para o aproveita-

mento municipal. Entre eles, atopábase o Acibal. Tras varios contenciosos entre diferentes organismos do Estado, foi no ano
1966 cando o monte queda ratificado como propriedade do concello e non de Defensa.
O xúri provincial de montes declara comunal o Acibal no ano
1981, senda nese mesmo ano rexistado como tal. Na pescuda na
que anda agora mergullado Gómez Ramos é na de unha sentencia do ano 1968, na que o
consello de Ministros, en contra
do departamento de Agricultura,
formula un contencioso administrativo contra o concello de Ponte ved ra pola propriedade do
monte. "Fáltanos atapar este documento ainda que pensamos
que tivo que ser contrário ao ministerio de Defensa porque no
ano 1980 o avogado do estado
recurre a via civil para reclamar
os terrees e perden os xuízos.
Desde aquela, o monte continua
rexistado como unha propriedade
en reximen de mancomunidade",
aponta Gómez Rios. Reseña
ademais o presidente da mancomunidade que a traida de augas
de varios lugares de Santo André
nace no monte Acibal, feíto que
fai medrar a indignación viciñal
ante unha posíbel subasta.

Aproveitamentos
non respeitados
Non son poucas as trabas as
que se teñen que enfrentar os
viciños que rexentan montes en
rexime de mancomunidade. A
loita nos últimos anos estivo
centrada en considerar un tratamento fiscal axeitado á rendabilidade social e económica dos
montes, posicionamento defendido pola Organización Galega
de comunidades Viciñais en
Man Comun, que rexeita que os
montes sexan tratados como
empresas. Esta postura recebeu
o apoio de diferentes institucións políticas, entre elas o concello e a Deputación de Pontevedra. Doutra índole son os problemas aos que se enfrentan os
viciños da serra de Manzaneda
-ver ANT nº906- que servense
dos terrees en man comun para
a gaderia ovina, que se está a
extinguir pala brucelose e polos
impediemtnos da Xunta para
que continuen con esta practica.
Por esta Razón, a Organización
Galega de Montes Viciñais en
Man Comun, ven de solicitar
que non se indemnice a perda
de animais,senón que se repoña o gado para non rematar con
esta practica milenaria de vida a
carón do monte.+

Denúncian que 5oGAMA
contamina duas aldeas
de Cerceda
Augas procedentes das
instalacións de Sogama en
Cerceda están
contaminando prados e
fincas de particulares das
aldeas de Rego da lña e
Vilar, segundo veñen de
denunciar os integrantes do
colectivo etnografico e
cultural Pedra Maza da
Facha. Sinalan que estas
augas teñen alto contido de
aceites, gas-oil e outros
produtos contaminantes que
afectan ao nacimento do rio
Barcés e que poderian
chegar ás fontes de auga
potábel que abastecen as
vivendas dos viciños. A
solución formulada por
Sogama, segundo o
colectivo, é mercar as fontes
baixo a ameaza de que se
non as venden, a empresa
eximirase de
responsabilidades en
calquer problema futuro de
saude. Asimesmo , subliñan
a existéncia de balsas de
contención de líquidos nas
que se acumulan productos
altamente nocivos sen que
Sogama cante cunha planta
depuradora.+

Manifestación
contra a misa por Franco
en Beade
Senén Pousa Soto,
alcalde de Beade polo PP,
afirmaba dias antes do 20N que ia celebrar a misa
na memória de Franco
"contra vento e marea",
en referéncia á ameaza de
bomba que recebira o
pasado ano, que lle
impediu entrar na lgrexa.
Finalmente, non houbo
ameazas, pero si unha
manifestación de mozos
independentistas na praza
da lgrexa diante de un
grupo numeroso de
gardas civis. A misa que
organiza anualmente
Senen Pausa pasa
indiferente para a maioria
dos viciños desta vila
ourensá, acudindo á
mesma un grupo reducido
de persoas de ídade
avanzada, algunhas delas
nen sequera residentes
na vila.+

Faite socio g~q!ls. chamando ó
· ->!~~ - · -·- ~·

981 5-B 95 34
farémosche chegar a _nosa oferta detallada sen compromiso nin custo ningún.
O Club do Noso Mel envíache directamente ó teu domicilio a selección dos
mellores meles de Qalicia da colleita do ano, así como outros ·productos das
abellas que se usan tanto nunha alimentación saudable coma na medicina
natural. ¡ASÓCIATE!
ERICA MEL. COSTA DE SAN MARCOS, 7 15890 s.ANTIAGO DE COMPOSTELA • E-mail: erica.mel@corevía.com
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A ESQUERDA NA ENCRUCILLADA DO PACTO-PROGRESISTA
XoÁN HERMIDA
Dous son elementos que sinalan este punto
de inflexión na dinámica eleitoral galega desde o 13 de Xuño. O primeiro é a perda eleitoral das grandes cidades pola dereita ou sexa
do eleitorado máis dinámico. Sete das oito
grandes cidades de Galiza van ser governadas
por forzas progresistas ben por maiorias absolutas corno é o caso de A Coruña ou Vilagarcia ou ben por pactos post-eleitorais corno é o
caso de Lugo, Vigo, Ferrol ou Pontevedra. O
segundo elemento interesante e cargado de
futuro é que por primeira vez non só existe recomposición do voto entre as forzas progresistas, serrón que estas entran no espácio eleitoral da dereita.
Pero xunto con isto o resultado das eleicións rnun icipais amasan que a esquerda, ao igual que a dereita, va ise arte llar na próx ima etapa en
formacións pollticas plurais amp las
(como é o caso do PSdG-PSOE e
do BNG). Culm ina asi un proceso
iniciado pola absorción do espácio
do PSG-EG e que tivo un segundo
acto coa redución á mínima expres ión do espácio post-comu ni sta,
representado por EdeG e IU.

existente entre socialistas e nacionalistas teria que clarexar desde onde quer participar
na construción <lesa alternativa. E esta non
é unha cuestión baladí, pois de cuestións
como proxecto programático, política de
alianzas, globalización e carácter nacional
ou liderazgo forte son elementos que mesmo
poden incidir en que esta alternativa trunfe
ou non.
Parece claro que o programa do BNG -máis
sensíbel cos sectores, máis desfavorecidos e
aberto aos sectores sociais máis dinámicos-, o
seu deseño estratéxico de colaboración das esquerdas ou a sua formulación dun proxecto
nacional o situa rnáis perto das posicións orixinarias da esquerda transformadora. Mesmo

Xosé Manuel Beiras supón un liderazgo forte
para enfrontarse a Manuel Fraga con certa
credibilidade.
• UN NOVO PAPEL DA ESQUERDA SOCIAL Tratase, pois, de que diante dun fraca-

so político obxectivo do espácio da esquerda
alternativa a saida non sexa a frustración colectiva nen o voluntarismo estéril serrón un
traballo político rentábel para o país que se
pode facer desde o PSdG-PSOE ou desde o
BNG, ou mesmo sen afiliación partidista.
Manterse na espera de tempos mellares provoca unha paralise e exclue da participación
política e social a persoas que poden aportar
algo en política e onde se deseñan as liñas políticas de xeito directo.

Fanse precisos proxectos sostíbeis capaces
de superar positivamente a contradición
permanente, existente desde a transición,
entre uha esquerda que quer manter intactos os elementos máis definitórios da mesma
e a necesária amplitude social que lle permita a base eleitoral suficiente para levar
adiante ainda que sexa parcialmente, eses
elementos mesmos.
Isto significa, tamén, que é hora da esquerda
social e da participación cívica para que a alternativa BNG/PSdG-PSOE, única posíbel
para desprazar á dereita, sexa sensíbel os elementos de radicalidade democrática e política
social que sempre defendeu á esquerda transformadora.•

Ben é certo que EdeG/Os Verdes
concorreu ás eleicións municipais
nunhas condicións rnoi complicadas e mesmo conectou coa corrente da opinión pública progresista
en dous dos seus tres obxectivos
eleitorais.
O primeiro era contribuir a derrotar
ao PP, desprazalo do poder municipal para impedir o declive económico, social, cultural e político dos
concellos.
O segundo obxectivo era que houbese unha alternativa de progreso
que permitise mobilizar en tomo a
un programa de mínimos á cidadania progresista e criara as bases para unha alternativa ao Partido Popular na próxima eleicións autonómicas. Afortunadamente a indefinición electoral do PSdGPSOE ten mudado posteriormente
ás eleicións, eguramente en función do a cen do BNG -máis de
6 ponto con re peiro á últimas
el icións municipais paridade
nas eleici
dad do

e ne llo

e mo

que tr ux
Xuño e esrnorecim nt do mermado espácio político eleitora l que
desde Ed G/0 Verde que era ter a
maior pre encia in titucional para
que pesasen p lítica radicais e ecolox istas fracasou.
O resultado das pasadas eleicións
municipais e europeas amosan que
EdeG/Os Verdes non ten espácio
no mapa político ga le ga. Mesmo
amosan que IU tal como está configurada hoxe non ten espácio no
mapa eleitoral español. As forzas da
esquerda alternativas quedaron
atrapadas nunha dimensión irreal
entre un espácio político morro (o
espácio post-comunista que quer representar IU e co cal se identifica a
EdeG e a outras forzas similares) e
un espácio por nacer (o da esquerda
verde). En todo caso en política é
tan infructuoso chegar tarde como
chegar antes de tempo.
Hoxe a alternativa progresista ga,lega vertébrase necesariamente sobre o entendemento dos dous proxectos partidistas existentes
-PSdG-PSOE eBNG- ou non se
vertebra. Pero a esquerda alternativa máis alá de axudar a cimentar
esa incipiente unidade hoxe
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Agresión
ao meio natural
MANUELCAO

Non é fácil acabar coa beleza natural da nosa terra pois as
circunstáncias climáticas e a dotación de recursos donados
pola natureza fan que a acción ecocida por parte das institucións públicas e dos grupos privados que as parasitan e se
benefícian delas non sexa capaz de causar danos tan irrepa,
rábeis e irreversíbeis como os buscados. Ainda asi os prin,
cipais axentes proseguen con adicación nesa labor destruti,
va sen razón económica ou social que o explique e sen tirar
benefício algun para o desenvolvemento económico da
área ou território de que se trate.

Milleiros de emigrantes galegos na Suíza paderian ter fundos por reclamar sen ter coñecimenfo de como facela. A Xunta
campaña pública para difundir esta realiclade.

.-t

fuco

Apartir de Maio do 20ó0 remitirá información aos solicitantes

Suiza xa busca
as pensións perdidGs dos emigrantes
*

mellor conducir a busca atraveso
do Sicherheitsfond BVG. En Suíza presum~n de ter unha burocrácia lenta pero segura".

XAN CARBALLA

Ainda que non fornece información sobre as demandas
que recebe, a Oficina Federa I para as P-ensións EsPara gañar tempo os emigranquencidas, con sede en Ber- tes retornados qu~ queiran saber se deixaron alguns cartas
na, informou a este xornal
que até agora está ·acopianatrás deben dirixirse ao organisdo información sobre petimo federal pedindo información
cións e fondos de pensión, e
sobre o Segundo Pilar (é o nome co que· se coñece este fundo
que será desde Maio vindeiro
cando comezará a contestar . de pensións), adxuntando os
as peticións que lle achegan. dados persoais e documentos
que axuden á procura: certificado de residéncia, firma do cónxugue (caso de estar casado),
e mesmo dados que poidan
identificar dun xeito rápido á
persoa: nº de AVS, data de nascimento, empresas, datas aproximativas dos periodos de traballo na Suíza ... Mesmo os herdeiros de persoas xa falecidas
poden reclamar polos seus parentes adxuntando un certificado de cjefunción.

O tesauro segue durmindo. As
estimacións de miles de millóns
de pesetas de emigrantes de diferentes paises, depositados en
fundos de pensións na Suíza,
seguen sendo certas, e as investigacións do Sicherheitsfond
BVG, a oficina federal de Suíza,
confirmará estes dados. Logo
de que .a presión social e sindical conseguise que fose o estado o que se ocupase de localizar os fundos, _esta pficina é o
organismo ofici~l ·que centraliza ·
todas as peticións que veñan de
calquer país.

~ ,1.~ 1 h11.--::1 l.) ·.1 'iJ
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posíbeis fundos
perdidos ·
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En calquer caso esta reclamación só é realizábel polos emigrantes retornados, porque son
fondos complementários que
só poden retirarse cando se
deixa o país definitivamente ou
se se fose construir casa própria na Suíza.

As investigacións xorl']alística$
talan de miles de miHóns extraA Sicherheitsfond BVG ten por
pólando a liquidación de fondos
diante un labor comple:x;o. Como
de determinadas empresas en
é sabido a Pensión Casa ou Se- quebra. Daquela sindicatos cog~.md9 Pilar, ~ unha espécie de
mo _o SIT de Xe.nevra tiveron
tondo de pensións, que se cons- · que. ianzar un cha:mame.nto intitu.e en·· cadá empresa e para o
ternacional pbloá médJos de ca:.
que lle _é ,descontáda u.nha canti~ , municación, do que se fixo e9_0
en Galiza A Nasa Terrá, para dar"
có paradoiro das perso·as que
·1raballa.ran no grémio d.e xardiEnderezo para reclamar
neiro~ en. Xeneyra.

a

'·t:

Zentralstelle 2. Saüle
Sicherheitsfond BVG
Belpstrasse, 23
Postfch 3001
3007 Berna
' Suíza
.
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É por iso que sulprende a insisténcia ecocida de moitas ac,
tuacións da Xunta de Galiza nun contexto como o actual.
En particular, as actuacións directa ou indirectamente amparadas por alguns organismos autonómicos producen a
veces efectos tan perversos para a natureza que un non é
capaz de atapar explicación razonábel para tal desatino.
Por exemplo, a fixación recente en inzar o país de minicentrais non ten lóxica nen obxectivo económico ou social que o xustifique pero segue a presión contra o meio e
os viciños véndose estes abrigados a defenderse e gastar
enerxias e recursos que se poderian adicar a actividades
roáis creativas e útiles. A estas alturas xa deberla estar claro que o asulagamento de vales nos ríos galegos non tivo
nengun efecto beneficioso nen para a economia de Galiza
nen para a zona dos encaros. De tales investimentos a penas quedan xa pastos de traballo pero si quedan paisaxes
modificadas, a flora e fauna de ríos e ribeiras deteriorada e
o clima e o hábitat do entorno abruptamente alterado.

O feito de que os traballadores
non coñecesen que selles realizaba este descanto implicou
que ao deixar o país non reclamasen o depositado. Como os
cartos acompñan ao traballador
polas empresas que traballou é
polo que se fai difícil investigar
onde poden estar os cartos.

A dificuldade· de ·b uscar

A Sicherheitsfónd BVG de Berna está actua.lmente elaborando
un.tw. _base de c;fados, e comp(ométése a iniciar en Maio a bus-ccfdos 'fundos concretos e remi.:.
. . . tirlle locálizadón dbs mesmos
a cada demandan·t~ para que·
~,este inJqie ,. pol9, sua canta, Q
proce_so. de reQlamación, por oü·1ra
rnoi
.
.. . abondá
-:
. . sinxelo.
.
Segundo Xesus Gómez, o sindicalista galega do SIT de Xenebra, que foi pioneiro en levantar
esta grave realídade, "hai que estar. atento á aparición de intermediários interesados. O proceso de
busca é complexo. porque falamos de rnil~s d~ _f_un<;ios, por iso $

dade da nómina a cada traballador. Desde 1985 está formalizada por lei, pero xa desde antes
-nalguns sectores laborais desde os anos 60- estábase a realizar esa cotización, que non debe nunca confundirse coa Pensión dé Vellez.

Para a Xunta de Galicia o meio ambiente é pouco máis
que a recollida e o tratamento do lixo estando ausente unha sensibilidade ecolóxica global que poderia facer deste
país un espácio natural con rendibilidade económica a
meio e longo prazo. Compre atribuir á influéncia do entor,
no europeu materializado a partir da entrada na CEE en
normas, regulamentos e controis meio,ambientais unha
crecente sensibilidade que tanto a sociedade civil como as
institucións públicas ou semipúblicas galegas empezan a
asumir. De non ser pola integración en Europa, pola ac,
ción dalguns grupos ecoloxistas galegos moi minoritários
pero activos e, sobretodo, da actuación de rebeldía pasiva e
de denúncia moral dalguns indivíduos anónimos da sacie,
dade tradicional ainda seria máis fácil arrasar carballeiras,
modificar cauces de regueiros, destruir fragas ou outeiros de
castiñeiros, asfaltar os cascos antigos, derribar edificios de
valor arquitectónico e histórico, estragar a arquitectura relixiosa, desptotexer paraxes etnográficas únicas, anagar va,
les, destruír muiños, fomos ou cabaceiros, etc.

Q_léibor institucional (Emigracióií, Comunidades Galegas ou
Seguridade Social) sobre esta
cuestión foi mínimo. Apenas un- .
ha información a alguns departamentos de servícios sociais
dos concellos, pero sen cond1.,1cir á búsqueda que actualmente
realiza o Sicherheitsfond BVG.+
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Encara do Úmia.

'A estas alturas xa deberia estar
claro que o asulagamento de vales
.nos ríos galegas non tivo ningún
efecto _beneficioso· nen pa.r a a
economia de G~liza nen para a
·zona dos encaros"
Existen ademais, toda unha .ringleira de agresións gratuitas
ao mei0 facilitadas polo despovoamento e esnaquizamento
das estruturas básicas da sociedade ttadicfonal m~ífestadá,
por exemplo, na tala de árbores centenários (Coles e Vila,
riño-de Conso), no desinterese na conservación do patri,
mónio etnográfko (Piomedo) ou na destrución dós· últi,
mos humedais da Límia indica~ivas de que a política meio,
ambiental da Xunta de Galiza é só unha forma de captar e
repartirse fondos públicos coa careta de ecoloxista. •
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Amaior parte dos conselleiros edos deputados do PP non asistiron

Exotismo

PEDEGA e modelo de financiamento

no sector

centran o debate dos orzamentos do 2000
.+

•

Da progresiva destrución
do sector primário, que se
apresenta polo governo
como "restruturación"
non só inevitábel senón
necesária, o portavoz
nacionalista cuestionou,
en primeiro lugar as
alternativas que se
apresentan "avestruces,
canguros, sésamo,
miñoca ou algas
exóticas", pero sobre
todo a actitude de
acatamento das decisións
políticas chegadas da UE.

Os contidos do famoso PEDEGA (Plano de Desenvolvimento Económico de Galiza) e o
modelo de financiamento autonómico foron os eixos principais arredor dos que xirou o
debate dos orzamentos do
ano 2000. Socialistas e nacionalistas defenderon modelos alternativos pero ben diferenciados mentres que o PP
mantívose na posición de respeitar o actual marco, nun momento no que é cuestionado
por todas as torzas políticas,
nacionalistas e non nacionalista, agás o PP. Tamén suscitou as críticas da oposición a
auséncia dunha definición das
liñas políticas en función das
que se artellan os orzamentos
e o acatamento das políticas
deseñadas pola UE e transmitidas polo governo estatal.

Sen embargo, a auséncia de
practicamente todo o governo
-só apareceron tres conselleiros
case ao remate do discurso-,
dos deputados populares -apenas superaron un total de 15 entre entradas e saidas ao salón
de plenos- e do próprio presi dente da Xunta , Manuel Fraga
lribarne, restou credibilidade á
sua afirmación.
Por isa , alén das críticas concretas aos distintos aspectos
contidos nos orzamentos do
2000, ese foi, precisamente, un
dos motivos de indignación dos
representantes parlamentários e
a proba, segundo Xosé Manuel
Beiras, de que lonxe de ser o
debate das liñas de política económica defendidas polo governo, tratábase dunha "sesión simulada, de ciéncia ficción ou un
exercício estritamente teatral".
O discurso de Orza pretendia
ser un resumo rápido dos recursos dispoñíbeis, do destino dos
gastos e da procedéncia dos ingresos. Entre os obxectivos a
acadar situaba como prioridades o avance do crecimento da
economia, a criación de emprego e a mellara do nível de benestar dos cidadáns.
Ademais, definia os orzamentos
do 2000 como a "concreción
anual" das políticas e obxectivos
finais e intermédios que se definen no PEDEGA,· débuxaba o
"cadro macroeconómico" no que
se insiren e como ven senda habitual nos últimos anos, responsabilizaba ao sector primário da
ralentización do despegue económico e do elevado nível de
desemprego galega, polo "cámbio estrutural no que está inmer-

•

pr1mar10

PAULA CASTRO

Comezaba a sua intervención, o
conselleiro de Economia, Xosé
Antón Orza, subliñando a importáncia dos orzamentos "por canto
representan a explicitación, para
cada exercício, do programa de
govemo a respeito das cuestións
básicas". Semellaba que se trataba de remarcar a sua importáncia
como ferramenta para levar a cabo o programa do PP.

#

Beiras criticou duramente o documento presentado por Orza por inconsistente e subordinado a un POR estatal.

dun proxecto ineficaz, porque
so". Un proceso ao que deu cocon el pérdense "800.000 mimo solución que "nalgun, mollóns de pesetas
mento debe de
entre o 2000parar a destru2006".
ción de pastos de
traballo e ese Beiras di que
Moito máis conmomento non detundente foi Xosé
O PEDEGA,
be estar lonxe".
Manuel Beiras,
simplesmente
para quen o PECríticas
D E GA, simplesao Peclega
'non existe',
mente "non exisO feito de ser o
porque non prsvé te'', porque "no
contido semántico
PEDEGA aprerealmente
que ten a palabra
sentado como
non é un Plano,
proxecto estrela
políticas de
non prevé reallevou aos portapolíticas de
voces parlamenDesenvolvímento mente
Desenvolvimento
tários a facer une non se pode
ha análise sobre
considerar como
os seus supostos
Galego, senón na
benefí cios. SeGal iza". Poi a contra, considera
gundo o portavoz socialista,
que non é máis que unha "adapEmílio Pérez Touriño, trátase

Financiar a Autonomia
O representante socialista
· propuxo abrir de contado un
debate sobre o modelo de financiamento autonómico, en
base á ampliación dos tributos cedidos, que incremente
a autonomia financieira e a
corresponsabilidade fiscal ·e
que garanta que "nengun Estatuto de Autonomia nen o
seu desenvolvimento poderá
traer elementos de discriminación ou diferenciación so.::
cial ou económica e·que garanta a solidariedade entre
as persoas e os territórios".
Unha proposta semellante,
pero en base a presupostos
completamente distintos fixo
Beiras. O portavoz naciona-

lista cuestionou a suposta
"solid~ri,edade" defendida
tanto por socialistas como
por populares e falou de re- .
distribución. Propuxo un sis"'5
tema asimétrico, que de
·aprioridades á autonomía
con cotas de soberanía tributária con capacidade normativa para chegar á suficiéncia. Un modelo que ten que
contar cos mecanismos de
redistribución axeitados e
que debe ir cara á territorialización completa dos tributos,
contar con transferéncias redistribuidoras adicionais para
a liberalización dos servizo·s
e con tundas estruturais "o
mesmo conceito da UE, pero
aplicado ao interior".+

Finalmente Beiras
analisou a s1fffilci0il
empresarial galega, nunha
posición ben diferente á
que se atopa o
empresariado europeu ou
mesmo o catalán. Daí que
chegara á conclusión de
que as receitas
económicas deseñadas
non serven para aplicar no
país e de aí tamén que
demandara do governo a
inmediata apresentación
da balanza fiscal galega e
a táboa de custe e
rendimento, os obxectivos
dos "pseudo-programas"
dos orzamentos, os
indicadores que permitan
medir o grao de
cumprimento deses
obxectivos, a
contabilidade de custes
axeitada ás necesidades
da administración pública
galega, a medición de
desviacións tiscais e
tinancieiras e a
identificación das causas
das desviacións. Unha
análise que, segundo
anunciou, está a piques
de apresentar o BNG.

A. PANARO

tación a un POR -Plano de Desenvolvimento Rexional- prefixado cunhas liñas cardinais predeterminadas a nível de estado e á
marxe de calquera participación
do poder autonómico".
A intervención de Beiras pasou
da prática á teoria, nun intento
de explicar o posicionamento do
BNG a respeito dos orzamentos. Para o portavoz nacionalista, do momento no que se impón a leí do mercado, iníciase
un proceso de substitución da
política económica dos estados
-o que seria a macroeconomiapor unha política económica de
empresa -microeconomia.

Pola sua banda, o
portavoz socialista Emílio
Pérez Touriño, demandou
o que veñen sendo as
liñas programáticas do
PSOE, impulsar o papel
dos concellos, dotándoos
de máis autonomia e máis
recursos como medida
para acadar o ·~equilibrio
territorial do país", un
plano de actuación no
médio rural e reformar o
marco financieiro.

Frenté a esta conceición, que se
quer apresentar como post-moderna, Beiras lembrou a conceición económica Keynnesiana na
que se basea o cada vez máis
alonxado estado do benestar e
a actual tendéncia a recuperar o
"modelo liberal e decimonónico
da conceición dos orzamentos".
Para demonstralo recurriu ás
partidas adicadas a gasto so-cial, que ao seu entender
"avanzan en gasto de transferéncias á privatización de servizos públicos e sociais", na vez
de avanzar cara ao que "en rrgor é gasto social", ou sexa,
cultura, sanidade, servizos sociais e educación. >,\si lembrou
que no ano 1990, en matéria de
Educación, as subvencións ao
ensino privado eran de 7.400
millóns de pesetas, mentres
que no ano 2000 pasan a ser
de 23.645 millóns. Polo tanto,
mentres que os orzamentos de
Educación medraron un 5,9%,
as subvencións ao ensino· privado fixérono nun 13,8%. +

@

Segundo Touriño os
orzamentos son "inxustos
e insolidários" cos
funcionários, cos
pensionistas e coas
mulleres. Caracterízanse
pola "resignación", porque
apresentan un panorama,
a sete anos vista, cun nível
de desemprego do 14% e
unha renda 25 pontos por
baixo da europea e 13
pontos por baixo da
estatal, non avanzan en
autonomia financieira nen
en corresponsabilidade
fiscal e seguen a
caractf!rizarse pola falta de
transparéncia ao manter
modelos de investimento
discrecionais e
subvencións clientelares. •
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·RONDA DO MILÉNIO,
FACER DE TODO UNHA MERCADORIA
MANuELMERA

Máis de 700 organizacións de todo o
mundo asinaron un documento de oposición aos obxectivos da chamada Ronda
do Milénio, da Organización Mundial do
Comercio. Son forzas rnoi diversas, que
van desde os partidos, sindicatos e ONGs
rnáis progresistas até organizacións eéoloxistas e relixiosas. Mesmo, a poderosa
AFL-CIO (a confederación sindical de
Estados Unidos) realizará rnanifestacións
en Seattle rnentres duren os debates - do
30 de Novernbro até o 3 de Decernbro-,
pedindo a aprobación de medidas que eviten o dumping laboral ( traballos de menores, liberdade sindical, etc.).

tratacións do sector público. Onde non se
poderia dar nengunha consideración especial ' ás empresas contratistas nacionais.
Por outro lado, quérese controlar desde os
países rnáis avanzados o sector agrícola, os
servizos, a cultura e o lecer, dándolle propriedade inteleC:tual extensa aos innovadores sobre os novos produtos e criacións
(en rnans das rnultinacionais, especialmente das grandes poténcias).
lsto último interésalle moito aos Estados
Unidos, que controlan a indústria do lecer, a información, o mercado de sementes e a innovación xenética. N inguén poderia deixar de pagar royalties e patentes
(os TRIPs), ... mesmo para producir un
nabo. Esta filosofía, que mercantiliza todo, liquida ao pequeno produtor a rnédio
prazo.

Que este encontro de ministros dos 135
países que forman parte da OMC, para fixar o calendário e os ternas a tratar durante os dous ou tres próximos anos, provoque a protesta de sectores tan amplos
da sociegade reflicte a irnportáncia <leste
cúrnio. Un encontro do que poden sair
acordes que afectan negativamente a amplos sectores sociais en todas partes do
planeta, e dun xeito·perrnanente.

Pero deixando a un lado os temas que se
van tratar en Seattle e a sua importáncia,
xa que merecen unha análise rnáis miúda,
do que non hai dúbida, é que nesta nova
ronda quérese, por parte das grandes poténcias, dar un novo pulo no govemo do
mundo, sen nengun organismo democráticÓ por médio.

Ainda que nun princípio os Estados Unidos eran reácios a realizar esta nova ronda
de negociacións (contra a opinión da
Unión Europea), xa que preferían tratar
sectorialrnente o cornércio mundial, despois decantáronse por globalizar os acordos. Desde as grandes poténcias lévanse a
este encontro diversos ternas, entre os que
hai que salientar: a propriedade intelectual, investimentos, transxénicos, contratación pública ...
Preténdese, por unha banda, esluir noutros ternas o Acordo Multilateral de lnvestirnento que fora tan contestado e que,
como é sabido, negociábase en total segredo no marco da OCDE. O AMI pre- ·
tendía que tanto as empresas estranxeiras

De que vale a soberanía formal dun país
se non hai control sobre os mecanismos
económicos e culturais! A OMC é, xunto
co BM e o FMI, un dos organismos desde
os que Estados Unidos, argalla a sua expansión imperialista (paralela á chamada
globalización ou rnundialización) e unha
colonización metódica do planeta.
Os EEUU argallan unha colonización metódica do planeta, ·sob capa de acordos liberali:z:adores do comércio.

corno nacionais teñan dereito ás mesmas
subvencións, polo que séría irnposíbel po-

tenciar un seCtor empresarial nacional.
Este critério q~érese alongar agora ás con-

Non fan falla exércitos de ocupación (que
se empregan só en casos extremos ante
povos e nacións rebeldes) xa que chega
coa hexemonía sobre a tv, os meios informativos, o cine, a música, as finanzas, o
mercado de cerea.is, etc ... A hexemonia dos Est ados Unido
queda patente cando China negócia co govemo Clinton a sua
.entrada na OMC.
Na nova Ronda de Seattle vanse deba.ter temas económicos e
culturais que incidirán na s ciedade galega actual e futura. Pode que non se ollen a curto prazo, pero a modiño veranse os
seus efectos máis perversos, corno foi no seu caso (por poñer
exemplos ven coñecidos) na
cotas do leite, a supertaxa, ou as
limitacións na produción naval.
A sociedade civil, ao traveso
das organizacións sociais e políticas, das institucións básicas,
poden, e deben, dar a coñecer
estos penedos que pechan o camiño do noso desenvolvemento. Máxime cando desde a Xunta de Galiza e desde o Governo
central, coa composición actual, é imposíbel esperar calquer
alternativa que non sexa a submisión aos intereses imperiais.
Este é o primeiro paso, que debe
dar lugar posteriormente a medidas de presión e protesta máis
forte. Nesta loita non estamos
sós, son centos de millóns as
persoas afectadas negativamente. Que non se diga que Galiza
non puxo o seu grau de atea,
que non mirou ao lonxe, ou que
. estivo a verse só o seu embigo. +
MANUEL MERA é

Presidente da CIG.
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Manifestación oXoves 25

Mobilizacións
en AslANo ~ra pedir

contra os planos do governo do PP

carga de traballo

Trece mil sinGturas

Perto de mil traballadores
do estaleíro ferrolán Astano
e das suas empresas

contra a suba dos
impostos en Ourense
O Venres 19 de Novembro a plataforma contra a suba dos impostas apresentaba no concello de
Ourense 12.990 alegacións dos
viciños contra os planos do governo municipal de subir a contribución, a rodaxe, o lixo e o transporte público. Durante as semanas
anteriores varias mesas instaladas na cidade recollian sinaturas
dos cidadáns , que se apuñan
deste xeito á suba, que no caso
do lixo, chegan a u 40%. O Xoves
25, co lema "Paremos a suba dos
impostos" unha manifestación á
que se espera acudan centos de
viciños, culmina a campaña levada a cabo pala oposición, centrais
sindicais e organizacións viciñais.

"Están destapando a sua verdadeira faciana predemocrática argu-

Manuel Cabezas , quixo contrarrestar os efeitos da campaña da
plataforma contra a suba dos impostas, formada por PSOE, BNG,
CIG, UGT, Unidade Ourensá, IU
e dez asociacións viciñais. Publicidade a toda plana nos xornais

mentando que a plataforma manipula aos viciños", comenta Alexandre Sánchez VidaJ, concelleiro polo
BNG na cidade das Burgas. "Saben que a suba dos impostas non
contenta a ninguén, nen sequera
aos seus votantes", engade, para

realidade para sem -

traballo. Os representantes
sindicais da factoría exixiron
da dirección da sociedade
novos proxectos cos que
cubrir a auséncia de labor
que vai provocar a botadura
da última plataforma offshore construída. "As
mobilizacións deben
facerse agora, mentres
estea o buque na grada, xa
que lago de que vaia ao
mar, é facilmente
remolcábel". Os sindicatos
das compañías auxiliares
consideran moi grave a
situación. "Cada dia que
pasa sen solución.
marchamos 50 para ~ª~-
casa".+

AUE cas6gará aos países
que non reduciran a flóta

Beiras se tratase" e que esta ia
ser nutrida por "profesionais da
política" de tora de Ourense.

Ourense , diri xi da polo popular

locais co lema "Un esforzo para

23 de Novembro en
demanda de maior carga de

Manuel Cabezas, Alcalde de Ourense.

Durante os días prévios á manifestación a equipa de governo de

agora. unha

auxiliares cortaron o
tránsito na mañá do Martes

Os armadores galegos
recibiron con ledícia a
decisión da Unión

Europea de sancionar as
flotas dos países que non
reduciron a sua flota
pesqueira. Bruxelas
decidiu que os estados
que si modificaron a sua
estrutura poderán

sinalar que a "unidade da plataforma é

construír "100 toneladas

absoluta". Esperan aprE>sen-

pre·· e o anúnclo de que a suba

tar perto de catro mil aJesacións

da contribución, dun 30%, fraccionaríase en dous anos, querían
frear a convocatória do dia 25,
que se preve multitudinária Tampouco aforrou o PP os comentários sobre a suposta manipulación
aos viciños. O mesmo Manuel
Cabezas asegurou que se estaba
a preparar a manifestación como
"se dun mitin de Xosé Manuel

máis antes da data límite, o Luns
29 de Novembro-\) Ademais do.lixo,
PP ten
contribución e->rodaxe,
previsto· subir nun 10% o5 billetes
do transporte público, pasando a
tarifa normaJ de 80 a 90 pesetas e
os bonobuses de 60 a 75. A manifestación parte ás oito da tarde do
pavillón dos Remédios e. remata
na Praza Maior.+

d e b u q u e p o r cada '1 00

A.N.T.

Os traballadores do Banco de Galicia de Vigo

continuan as suas protestas diárias ás portas da sucursal da
rua Policarpo Sanz lego de máis de cen dias, en protest~ polo
despido dun compañeiro. Un tribunal admitiu que o despido de
Camilo lglésias (ver "ANT nº 894 e 903) era improcedente e
condenou ao Grupo Popular a pagarlle 18 millóns de pesetas ou readmitilo. A empresa quere indenizalo, pero el exixe volver trabaJlar.+

que desguacen. Para os
estados que non o
fixeron, a cantidad~ que
se debe desguazar
fixouse nas 130
toneladas. Mália todo, a
decisión europea non
acabou de contentar a
todos, xa que na decisión
non existen multas á
parte, polo que fica un
pouco minimizado o

efecto negativo'nas flotas
non actualizadas.+

Economia eleitoral
Coas subas dos prezos do diñeiro aplicadas
recentemente polos Estados Unido·s e a
Unión Europea parece poMe- lle fin na prática a unha controvérsia sobre a oportunidade
de estabelecer políticas monetárias roáis restritivas, tema que foi o eixo central da polémica nos últimos tempos entre responsábeis
económicos e analistas.

lante e a suba do IPC. A medida tamén recoñece o feíto de que a inflación era xa superior ao tipo de xuro, cunha perda neta acumulada do valor do diñeiro. Por outra banda,
a suba de tipos incrementará os déficits públicos ao incrementarse os pagos dos intereses da débeda, nun mo-

A Unión Europea tardou m á is tempo en se-

mento e n que se pretenden afianzar na UE

guer a senda marcada polo poderoso Greenspan, quen só ten que que consultar ao seu
comité de expertos para decidir se sube os tipos ou non. O Banco Central Europeu ten
que poñer dacordo a moitos roáis países con
situacións económicas distintas. e ciclos económicos distintos:

os compromisos de
consolidación fiscal.

'A suba de tipos

axuda ao govemo Aznai

-

A Sociedade Pública de
lnvestimentos (SPI) investiu
aurante os anos 1998 e
1999 en sectores non
estratéxicos, segundo
recoñeceu a própria Xunta
de Galiza. Esta compañia,
criada para garantir

o

caso. é que son os

de sempre os que se
verán afectados por
esta escaláda (con toda seguridade ha.b erá
outras subas no próxiIDOS meses) nos tipos
de xuro. Os que quedaron pillados con
créditos hipotecários
"baratos" que ian a
ser efectivos o ano
que ven, pois xa poden ir a chorar áo val.
A única converxéncia
real en Europa é a dos
pretos . Unha "converxéncia alcista". Explícame: na carreira do euro haberá unha
fase prévia de "converxéncia de prezos"
que os unifique pala banda alta para evitar
"desequilíbrios". Na recta finál haberá "redondeo".+

moito máis que
,
as pseudo medidas .
de choque imprantadas
,, pol o ministro Rato

Este sube-baixa dos tipos de xuro en periodos
tan curtos de tempo de~
monstra a irracionalidade intrínseca do sistema
capital is ta, dirixido a
Cando en Abril deste ano o BCE baixou a
estimular o consumo
2,5 % os tipos de xuro, xa apontaramos aquí
desenfrenado de toda
que a medida estimularia a inflación no estacaste de mercadorias, a
do español, que se encontraba daquela en
distorsionar as pautas
pleno ciclo alcista fronte a atonía mostrada
de consumo do persoal,
polo resto das economia europeas.
seica para esúmular a
economía, e lago, cando o desenfreo consuAo final, a suba de tipos axuda ao govemo
mista empeza a afectar a estabilidade dos pre~
Aznar moito máis que as pseudo medidas de
zos e a romper o equilíbrio monetário, chegan
choque imprantadas polo- ministro Rato, e
os capitostes do sistema a "enfriar" a econoaxuda a controlar a masa monetária en Europa (M3), ainda que nengun experto demons- · mia e a encarecer aqQelo que os consumidores
compraron a crédito cando estaba "barato".
trou a relación entre a masa de diñeiro circu-

.i} ..Ju "> ~=-"tit,~"r~~ ~ /.jJJl ~ I1L//. • .1!

Decíamos que esta suba de tipos lle salVa a
cara a Rato, quen non terá que aplicar medidas "d~ verdade" contra a especulación
en servizos, turismo, e vivencia que son os
verdadeiros motores internos da inflación
no Estado españo L E
Iiloito menos en épo~a
preeleitoral.

AXunta recoñece
a inutilidade da SPI

investimentos públicos

naqueles eidos da
economía considerados
básicos para o país,
utilizouse para financiar
obras de infrastruturas por
un importe de 41.000
millóns de pesetas. O
deputado socialista no
Parlamento galego, Ismael
Rego, acusou á
Administración autonómica

de financiar con estes
cartos as últimas campañas

eleitorais do Partido
Popular. O director xeral de
Orzamentos, Xoán Xosé
Novoa, afirmou que non se
investira en programas
estratéxicos "porque a SPI
non está obrigada a facelo",
contradicindo os seus
próprios estatutos.•
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Ourense non
bebe Estrela.
polo peche
da delegación
Boa parte dos bares de Ourense
exiben na sua porta un cartaz
no que se convida aos clientes a
non consumir cervexa Estrella
Galicia. A razón desta chamada
está no peche da delegación da
empresa na cidade das Burgas,
que levaba aberta dezaoito
anos. Nesta delegación estaban
empregados oito traballadores
como comerciais. Con cinco
deles, a empresa chegou a un
acordo económico, non asi co
resto, para os cales a CIG solici,
ta a readmisión. Dous deles le,
vaban traballando nesta delega,
ción dezaseis anos. ''Non houbo
negociación prévia ao despido e
na carta que lles prepararon ale,
gábanse razóns e faltas que non
cometeron, simplesmente para
xustificar os despidos", explica
Etelvino Blanco.
Actualmente a delegación co,
mercial de Hijos de Rivera en
Ourense está pechada. Nacen,
tral nacionalista ven este peche
como o primeiro dunha políti,
ca de redución de _persoal da
empresa en todo o país. "Agora ·
farán a contratación de autó,
nomos para que fagán a laboura
dos despedidos. Son medidas
incomprensíbeis nunha empre,
sa ponteira na Galiza, e nunha
delegación como a de Ourense
que, en proporción, tiña un vo,
lume de vendas maior que a de
Vigo", sinala Blanco.
Hai un mes e medio que se pu,
xo en marcha a campaña exi,
xindo a readmisión dos despe,
didos. Primeiro conseguiuse o
apoio de catorce dos dezaseis
diStribuidores de cervexa Estre,
lla da província. Desp0is, reco,
lléronse máis de duascentas si,
naturas entre os hosteleiros da
cidade, quen se comprome,
teron ·a pedir menos volume da
bebida e a colocar nos estabe,
lecementos os cartaces que
exixen a readmisión: O debu,
xante Xosé Lois O Carrabouxo
realizou expresamente a viñéta
de apoio á campaña.•

SOG'IEDADE

Os viciños do edifico desaloxado, na rua Torrecedeira, prepáranse -para unha longa auséncia até que se resolvan os problemas de cimentación.

A.N .T.

Os edifícios agora en perigo de derruba só levan 25 anos en pé

Rua de Torrecedeira de Vigo,
construc1ons espec1a1s para emigrantes

.
;

·* CÉSAR LORENZO GIL

Para os habitantes de Vigo, a
cidade vese diariamente como
un xigante que pouco a pouco
vai medrando, cunha naturalidade rutinária de gruas e escavadoras, · de tixolo e cimento. Incluso os máis novos p~
den lembrar eidos, fincas ou
casas de pedra que desaparecero n na última recualificación urbanística, baixo a novísima urbanización que se engade á besta. Un dos bairros
que naceron con este sistema
de cámbio radical do antes
construído foi o da rua do
Conde de Torrecedeira, de ac, tualidade agora por mor do
perigo de esborrallamento de
vários dos seus edifícios. Nesta situación tivo moito que ver
a evolución daquela zona, que
non é máis que a história da
própria -identidade de Vigo.

..

na nada unha flota de edifícios de
sete andares, moitos deles clónicos, como os "Virxe da Franqueira", agora tan de actualidade.

É por isto que o que hoxe é esta
rua-a penas existía hai 30 anos.
Esta zona, enclavada a meio
camiño entre Coia, Bauzas e o
Vigo modernista que acababa
na rua de Pi i Margall e o Paseo
de Alfonso XII, era un inmenso
terreo para o que arquitectos e
construtores querían un futuro
nada compatíbel.

.

Picacho até Pi i Margall. De la
Fuente programa unha preciosa
escaleira, ateigada de fontes e
estátuas, pensada en forma de
gran paseo desde onde admirar a
paisaxe da ria. Nunca foi aprobada polo concello e os planos ficaron esquecidos nalgun caixón .
Mais era óbvio que as próprias
necesidades de crecimento de
Vigo pasaban obrigatoriamente
por esta zona, considerada por
Palácios, "a traxectória de seu
do desenvolvimento urbano da
cidade". Excluída da primeira
expansión de meiados dos 60 ,
nos anos 70 foi vítima da especulación imobiliária e do caos
urbanístico que caracterizou
aquela época de tardofranquismo e acabou converténdose no
pecado orixinal de Vigo.

Durante a primeira metade do
século, ademais das casas rurais que se espallaban cara ao
mar, só a Fábrica de Gas ocupaba unhas terras virxes. Esta
planta alimentaba enerxeticamente a cidade, grazas á queima de hulla e estaba comunicaMáis rápido, máis alto
da ca centro da cidade ao través
de primitivos viais. Os primeiros
pero menos forte
que tiveron en canta as posibiliCando, a meiados dos anos 70, o
dades de expansión urbana daA maioria dos terreas era de proconcello decidiu vénder os seus
quel teríitóri9 foron os florecenpriedade municipal e incluso lle
terreas ali e recualificalbs ca fin de
tes burgueses dos anos 20, cocederon ao consistório a grande
que se erguese rapidamente un
mo. a família Barreras, adicada á
finca das Cabanas, da que era
bairro de vivencias, os promotores . construción de buques ou os
dono o daquela conde de Torreinmobiliários ensaiaron métodos
Rei, conserveiros, clans que edicec:teira, Manuel Bárcena. A urbade venda que daquela eran ben
ficaron magnos chalés, que ainnización da zona, que pasou a renovidosos e intelixentes. Os venda perviven na lembranza dos
cibir o nome deste nobre, fíxose
dec:tores saian en coche cara aos
vigueses, como o Chalé Román
ca sistema habitual de construcentros galegas de toda Europa,
ou o edifício do Colé~io Alemán.
ción precipitada e non planificada.
só armadqs cos planos dos pisos
. Os proprietários vencieron ca fin
pilotos e a convición dos seus arNo Plano Xeral Urbano para Vigo
de enriquecerse doadamente e
que o arquitecto António Palácios
gumentos e ele publicidade tan
os vellos chalés burguesa~ desaclara como falsa: "Vendemos pi- .apresentou na época da Segunda
pareceron tras o indispensábel resos a prezo de custo. O naso beRepública, esta zona aparecia
parto da torta dos beneficios. O
neficio é a sua satisfacción".
con moi lixeiras diferéncias a codaquela alcalde, Xaquin Garciamo xa se fara urbanizando natuPicher, proxectara erguer bairros
A lealdade ao aforro dos emi- . ralmente. Casiñas.de planta baien Coia, en San Honorato e en
xa, con grandes zonas axardinagrantes fói unha .mina. Estes
Gregório Espino (ambos aa··pé do
das e espazos públicos suntuosacompraban sen ter nen idea de
Calvário), ca mesmo modelo: o
onde estaba a vivencia ·nen dos
mente deseñados para o gozo da
concello vendía as terras e recuacidadania. Pouco despois, outro
servizos que oferecia esta zona,
1ificábaas para que. se puidese
arquitecto, Xenaro de _la Fuente,
só interesados en que era un inobrar rapidamente . Coñecido o
recebe o encárrego de constru ír
vestimento seguro, que se revaedil pola sua capq.cidade de manunha escalinata que atravesase a
lorizaria cos anos. Velai a trampa
do e a urxéncia coa que queria
actual rua Torrecedeira desde o
dos especuladores, que criaron
poñer en prática calquera das

suas decisións, decidiuse chegar
ao mar sen tela en canta. Primeiramente, promotores e especuladores, como a família Arbones,
que lago influiria decisivamente
na cidade (Xaime Arbones chegou a presidir o Celta a finais dos
70) , investiron grandes cantidades de cartas, apoiados por Caixavigo e Caixa Ourense, para levantar vivencias sen control.
A rua de Torrecedeira, a pesar
de estar perta do mar e de non
contar con nengunha traba que
impedise unha planificación que
dotase a zona dunha maior calidade de vida, converteuse nunha gaiola de cimento e metal ,
onde a estreita rua ficou ensom brecida para sempre entre constru ci óns enormes , deseñadas
sen ter en canta para nada aos
que tiñan que viver ali. A urbanización pública chegou máis tarde, reenchendo os poucos ocas
que deixaran os edificios.
A falla de ordenamento foi tan
grave que incluso servizos tan
esenciais como o autobus urbano víuse prexudicado polo trazado das ruas. A empresa Vitrasa -concesionária deste transporte- non estabeleceu unha liña regular e útil neste bairro até
a chegada ºdo microbus, xa a finais da presente década.

Á degradación da zona súmase
agora o perigo de derrubamento,
unha situación que afecta a vários centos de famílias e que non
ha ter unha solución doada. O
caso da rua de Torrecedeira serve de. aviso <;fo que nos próximos
anos lle pe.de vir enriba á cidade
de Vigo. A crise de todo un modo
de urbanismo, que non finalizou
ainda e que só tivo uns beneficiários : os ,cons!rutores que multiplicaron os seus gaños coa connivéncia dos poderes públicos. •
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cidade1 da Paí1 Basco, coma Gasteiz, a actuación da policia fonna parte de planos globais que atenden á integración escolar.

Oconcelleiro de Seguridade Cidadá de Lugo decidíu vixiar aos alunas sen oconsentimento da comunidade educativa

Policia municipal para controlar o absentismo escolar
caso , e como indica a tenente
de alcalde Branca Rodríguez
Pazos, este problema debe ser

tismo escolar debe abordarse en
claves sociolóxicas e non mediante represivas que poden pa-

Asociacións de País de A/unos
de Lugo, Francisco Silvosa, criticou tamén que non os consulta-

abstención inxustificada que supere os límites fixados polo consello escolar. Dise que os titares

absentismo escolar, o conce-

atendido desde as concellarias

recer criminalizadoras da moci-

ran-e sinalou a Policia Local non

teñen que levar un rexistro diário

lleiro de Seguridade Cidadá
de Lugo, Francisco Fernández Liñares (PSOE), decidiu
que unha parella da Policia
Municipal se adique a vixiar
durante o horário lectivo os
bares e locais de ócio que
frecuentan estudantes. A medida topou coas críticas de
pais, alunos e profesores,
que apontan que o problema
debe tratarse desde unha
perspectiva sociolóxicas e
através dun diálogo cos centros. A tenente de alcalde Branca Rodrlguez Pazos (BNG)
mantén que os casos graves
de absentismo deben ser
atendidos "desde as concellarias de Educación e Servizos
Sociais. Unha vez desatada a
polémica, Fernández Liñares,
negouse a atender ás perguntas formuladas por este médio.

das faltas de asisténcia, exixindo
de Educación e Servizos Sodade. "Parécenos ben que desde
é a máts axeitada para controlar
a sua xustificación por parte dos
o Concello amase sensibilidade
ciais. A concelleira nacionalista
o problema, algo que é compepaís e que naqueles casos en
té ncia en princípio de pais e
polo absentismo escolar -explica
comenta que o absentismo esque as faltas inxustificadas teñan
colar é un problema moi grave
o respo_nsábel local, L_ois Nieto-prof~sores.
carácter reiterado, unha vez inque se debe trapero queremos
formadas as famílias, a dirección
tar primeiro deslembrarlle ao· se<?- que di a nor_m_ati~a
do centro poñerao en coñecede o coléxios,
ñor Liñares que
No
1997
a
Consellaria
de
·Edueamento do Concello e da inspeatravés dos titanos
institutos
problema
res e do Consello
existen Consellos -ción emifiu unha orde pota que
ción .de .E;ducación.
se regulan determinados· aspecEscolar, e nos
Escolares, nos
ten que ser
tos do ensino obrigatório entre
En cidades como Gasteiz . a pocasos máis graque o próprio
atendido
eles a falta de asisténcia. ·A norlicia colabora no control do abconcello ten reves coa axuda
sentismo escolar. Non obstante,
dos servizos soque ·mativa recolle que as coorporapelas concellarias presentación,
e a diferéncia do acontecido en
Cións locais cooperarán coas auciais . "A Policía
son encargados
Lugo, estas actuacións foron
non pode actuar
de Educación e
de aprobar os re- . toridades escolares na vixiláncia
deseñadas como apoio a planos
·-gulamentos de rédo cumpriménto da escolaridade
por canta própria,
só a instáncias
Servi ZOS Sociais" xime interno de obrigató"ria, para gáranrir o direito globais para a integración dos
rapaces nas aulas. Para coñeá educación de todo o alunado
cada centro, que
das decisións
Branca
cer máis polo miudo as formulado seu ámbeto territorial, pero
é onde se regulaque tomen as
que lle corresponde ao claustro
cións da concellaria de Seguririza a relación de
concellarias de
Rodríguez Pazos todos
de profesores, oidos os equipos
dade Cidadán, ANT intentou
os seus inServizos Sociais,
reiteradamente entrevistarse
tegrantes".
de ciclo, estabelecer os sistemas
que ten represencon Fernández Liñares, sen totación na Comiextraordinários de apoio para
A organización
sión Provincial do
aqueles alunas cu_n índice de
par resposta algunha. •
nacionalista taMenor, e da de
mén criticou duEducación que
PUCH EIRO
ramente que paten presenza nos
ra a posta en
Consellos Escomarcha desta
lares. Son os coléxios -engademedida non se
consultase á coos que nun primunidade educameiro momento
teñen que preocuparse pola faltiva e aponta que seria máis
A Del Bosque gustábanlle os chourizos. Con Miguel Ánxel, compaconyeniente _que a Policia local
ta reiterada do alumnado ás aurabamos cales eran os mellores: os de Salamanca que traia el, ou os
se adicase ·a controlar a venda
las e os que teñen que solicitar
.
de
Chantada que levaba eu. Nunca nos puxemos de acordo, pqrque a
de alcois e tabaco a menores,
apoio no caso de non poder
discusións estaba en cales eran os máis naturais. E ambos eran natu"algo moi extendido na cidade e
controlar a situación". Os Servirais, ainda que, a fabricación caseira se adaptaba fu; matérias piimas e
que si perxudica aos moxas e
z os Sociais municipais, por
ao clima. Agora, Vicente Del Bosque, que· volta ser treinador do Real
mozas de Lugo". Lo is Nieto taexemplo, controlan diariamente
Madrid, unicamente lles reclama aos seus xogadores "naturalidade" á
mén lembra que en moitos caa asisténcia ao coléxio dos nehora de xogar ao futbol. Naturalidade que sempre defendeu tamén
sos os centros educativos caren os do povoado xitano de O
Camacho (mira que non comia chourizos sellos deixabamos!).
cen dos espácios necesários
Carqueixo. ·cada mañá a monipara que o alunado poida pertora de apoio familiar asegúrase
manecer neles nas condición's
de que todos os nenas con idaCamacho pon fixo case modificacións na selección española a respeiaxeitadas durante o horário lecde escolar callan o autobus para
to dos combocados por Clemente. Pero antes, as mesmas aliñacións,
tivo: Ao tempo calificaron 9e seir ao seu centro. ·
eran discutidas pola maioria e, agora, aceptadas unanimemente. Cal é
xistas as declaracións de Fero segredo? Camacho impuxo un estilo no que impera a naturalidade,
nández Liñares, quen afirmou
Críticas dos estudantes e
a coeréncia a respeito das condicións dos xogadores. Camacho o únique na parella de axentes que
dos pais
co que fixo foi adaptar a equipa ás condicións dos futubolistas selecse ian ·ocupar de vixiar aos escionados. Existe unha naturálidade evidente que lle dá unha identidacolares haberia unha muller porGa/iza Nova de Lugo, organizade própria á selección española. Estou seguro que Del Bosque, se o
que, segundo el, están máis
ción de mocidade do BNG, tadeixan, fará o mesmo. Son da mesma escala ainda que, un e outro, de
sensibilizadas para facer estes
mén criticou a medida tomada
características físicas, t~cnicas e, mesmo anímicas, case contrapostas.
polo concelleiro delegado de Se-' traballos.
Pero ambos gastaron sempre dos produtos naturais. •
guridade Cidadán porque consiO presidente da Federación de
deran que o problema do absen-

-<>-PAULA BERGANTIÑOS

Para atallar o problema do

Desde o instituto A Piringalla, un
dos centros nos que a policia
municipal empezou a vixiar as
inmediacións apontan que unha
medida deste tipo non se deberia ter posto en marcha sen consultar aos centros educativos.
"A zona é conflitiva e nós ternos
recorrido en máis dunha ocasión á presenza policial para
atender casos pontoais -sinala
Xose Antonio Corredoira, xefe
de estudos. O que non me parece tan axeitado é que se tome
esta decisión de xeito unilateral
sen ter talado coa comunidade
educativa, ou sen que se solicitase desde os Consellos Escolares ou desde o Consello Municipal". Neste sentido, Corredoria
apela á existéncia dun diálogo
fluido da Administración local
cos centros.
Desde a CIG-Ensino indican
que o que sinala a normativa é
que en casos de falta reiterada
de absentismo escolar as direccións dos centros poderán peder a colaboración das autoridades municipais. Pero en todo

O

Un futbol natural

_.
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Cinco antimilitaristas bascas son xulgados no Tribunal Militar d? Coruña

Consello de Guerra en tempos de abolición da mili
Máis de cen persoas concentrábanse na mañán do Martes
23 diante do Tribunal Militar da
Coruña, na praza de Santo Domingo, berrando consignas
contra os militares. Dentro do
tribunal, cinco mozos bascos
antimilitaristas estaban sendo
xulgados por entrar no cuartel
de Loyola e tapar uns cañons
con preservativos xigantes o 7
de Marzo do ano _pasado. O xuízo quedou visto para senténcia
cunha petición do fiscal de
dous anos baseada na entrada
pola far.za no cuartel para levar a cabo a acción de protesta.

Parlamento, feministas e
partidos 'contra
a violéncia domésticcr
Con motivo da celebración o
Xoves 25 de Novembro do
Día internacional da non Violéncia contra as Mulleres, o
Parlamento emitiu unha declaración institucional na que SL!bliña que "a violencia contra
as mulleres constitue un atentado contra a igualdade e contra o seu direito á liberdade, á
dignidade e á integridade física e psíquica". Denúncian que
se seguen a producir
agresións "e que en moitos
casos se silencian".
Asimesmo as representantes
do BNG,,Pilar Garcia Negro,
Salomé Alvarez e Goretti Sanmartín sinalaron a importancia
da independéncia económica
das mulleres para que, no caso de maos tratos, podan sair
desta situación. O BNG convoca un acto para o Xoves en
Pontevedra e distribue un trf ptico con motivo deste dia. Por
outra parte, o grupo de estudios sobre a condición da muller Alecrín convocou tamén
unha serie de actos para "sensibilizará sociedade", como a
inauguración dunha escultura
na praza da Constitución de
Compostela o Xoves, coa frase "Porque se non nos nomean non existimos".•

tres meses e un dia de cárcere.
Os mozos bascas, cuxa pmtesta
enmarcábase na campaña ''.Presérvate do Exército", recebaron o
apoio e a solidariedade de organizacións galegas como o MOC e
a CNT. Esta organización sindical
reseñou que "mentres o Estado
segue a gastar centos de milleiros de millóns no Exército, na
compra de armas e en custosísimas campañas propagandísticas
para convencer á xente da honorabilidade e bondade da profisión
militar, os antimilitaristas seguen
a sofrir persecución e condeas de
cárcere". Asimesmo lembrou na
prisión de Alcalá de Henares están internados dous membros da
CNT da Coruña, Alberto Naya e
Joseph Ghanime.

Noelia Charro, Manu Ruiz, Osear
López, Xabier Huizi e Endika del
Rio, de Donostia, foron xulgados
na Coruña por corresponderlles
esta rexión militar. O feito de seren civiles e, en troques, xulgados polo militar. produciu as protestas de familiares e amigos que
se desprazaron á cidade galega,
e calificaron de "consello de guerra" o proceso. Reseñaron que
nun momento no que está a despenalizar a insubmisión, lévense
a cabo xuízos militares a civís. O
avogado defensor dos mozos,
lván Esnaola, xustificou a acción
polo debate social sobre a insubmisión ao que querian contribuir
estes cinco antimilitaristas. Ademais baseou a sua defensa nas
contradicións das testemuñas e

O MOC de Galiza subliña que
se trata do primeiro consello de
Guerra a civis desde a ditadura
_ franquista e afirma que "chama
a atención que a xustiza civil
denuncie a militares xenocidas
como Pinochet ou Videla, mentras a xustiza militar xulga a
persoas por denunciar o papel
dos exércitos". Profesores da
universidade basca, sacerdotes
A. PANARO
e membros de Elkarri , PNV,
EH, IU e Eusko Alkartasuna aude Loyola. Solicitou a absolución
toinculpáronse publicamente
tras a detención dos cinco antie, no seu defecto, a pena mínima
que contempla o código militar,
mi1itaristas. •

no feito de que tora a própria policia militar quen facilitou o acceso
dos cinco encausados ao cuartel

Algrexa tampouco

está de acordo
cos desfiles en Bonaval

ENSINO E ORIENTACIÓN
MERCEDES

En relación co artigo "Disciplina e ensino" (A
Nosa Terra nº 906), asinado por Dolores Valcarcel Guitián, profesora de francés do ensino
secundário, gostariame expoñer algunhas ideas
non concordantes coas que mantén a autora.
Non me sorprende a crítica destrutiva que lle
fai o ensino, hei de supoñer que público, aínda
que nunha primeira ollada pareceurne, por
aquelo da espiritualidade dos/as orientadores/as, que poderia tratarse dun ensino privado confesional, (claro, que se fose asi, difícilmente escribiria as suas críticas). Non me sorprende, digo, porque non é novo o costume
que ternos de xeralizar1 e de pensar que a nosa
realidade inmediata é a realidade en sentido
rnáis amplo, de tal xeito que, a percepción que
un ten dun determinado traballo e das persoas
que o ·desempeñan, se xeraliza facendo pensar
ao leitor pouco afeito, que esa é unha relalídade habitual nos centros de ensino. O caso que
se relata sobre a actuación dunha Y.efa de estú~
dios, non me leva a pensar nada, porque é como cando no telexornal reproducen unha frase
aillada do contexto, e o que a escoita pergúntase se o que din, é o queren que penses ou se te
estás a volver tola porque non entendes nada.
Sen embargo, síntorne directamente aludida
cando se fala de orientadores/as que adican o
tempo de traballo a estabelécer "relacíóns espirituais co alumnado". Cóstarne traballo pensar,
facendo un repaso da miña laboura de cotío,
que alguén poida chegar a comentar, que os
profisionais que desempeñarnos este cargo e a
administración que nos paga, o fagamos para
darlle ao alumnado entreternento nas horas de
ócio co consentemento dos titores. Se alguén é
capaz de facer esa apreciación pública será porque está facendo referéncia a "alguén" en concreto; pero non convén xeneralízar. En todas as
profisións hainos de todo tipo e non por iso se
critica negativamente ao conxunto. Os/as
orientadores/as, ternos recollido no DOG 31-797, todas as funcións, incJuida a atención e se,.,.'
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ÁLVAREZ LORENZO

guimento do alumnado con necesidades educativas especiais dos centros de prirnária que ternos adscritos. Non sei se en todos os centros
existen grupos de atención á diversidade; en
todo caso, naqueles centros onde funcionan
(no noso centro hai catro) is to supón todo un
traballo prévio de selección, sempre a partir da
información do equipo
docente, que implica:

Feito o grupo (que se é
de diversificación fai
muito máis complexo o
proceso) e informado o
alumnado, establécese o seguimento, que inclúe directamente o traballo de integración
deste alumnado, que na rnaioria dos casos ten
un bo feixe de problemas non educativos asociados. E isto sen contar que hai que facer:
a) Un trabalo de elaboración de material para
as horas de titoria que inclue o asesoramento
profesional e vocacional, que non sempre é
axeitado e que hai que refacer até conseguir
que sea viábel a maioria. b) Atención ao alumando que non sabe que facer e que pergunta
unha e outra vez que saídas ten. e) Orientación ao alumnado que non está disposto a sé- .
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guir estudiando e que quer abandonar cara
grupos que contan coa colaborción doutras
entidades para a inserción laboral. d) Atención individualizada ao alumnado por solicitude do titor/a. e) Asesoramento a pais e nais
que despois de ser recibidos polos titores, o demandan. f) Conexión
con traballadoras sociais
da zona e asistentas soci ais do concello ... g)
Nos centros de primária
adscritos, atención, valoración e informe daquel alumando con necesidades educativas especiais, o que leva a repetir todo o proceso antes mencionado e a
maiores, unha exploración en profundidade (a
menor idade, máis complexidade) das características psicopedagóxicas do alumno/a. Por
poñer un exemplo do
tempo invertido: pasar
un WISC.P tres horas
corno mínimo con cada
alumno/a (necesítanse
descansos cada vez que diminue a atención)

'Calificar a función
dos/as ·orientadores/as de
«asesoramento
espiritual ao alumnado
traumado» {mplica
descoñecemento dun
~ia~allo imprescindíbel
na aplicación do novC?
sistema educativo"

1. Entrevistas coas familias,
2. Entrevistas co alumnado e aplicación de
probas psicopedagóxicas,
3. Entrevistas várias co
titor/a,
4. Reunión co grupo de
pais/nais,
5. Traballo de colaboración coa dirección do
centro.

J

A lgrexa de Santo
Domingos de Bonaval, en
Compostela, non só está
acollendo diferentes exposicións artísticas -polas que
hai que pagar
consencuentemente para visitar o Panteón dos Galegas
Ilustres- senón todo tipo de
eventos. O último, o desfile
de "Galicía en Piel", rexeitado non só por vicíños
senón agora tamén polo Arzobispado de Santiago, que
se laiou da utilización desta
igrexa para estes actos. Xulián Barrio sinalou que no
edifício xacen os restos
mortais de galegas ilustres
e que este desfile "desentoa
radicalmente coa natureza e
finalidade do edificio".•
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Deportivo e Celta
colideran a liga

É cerro que cada quen pode entender Ó exeicício da función dos/as orientadores/as nos centros de ensino como a sua capacidade de razoarnento e o seu coñecernento da realidade lle
permita. Agora ben, calificar este traballo corno "asesoramento espiritual ao alumnado
traumado" é un xuizo que implica un claro
descoñecemento dun traballo imprescindíbel
na aplicación do novo sistema educativo.•
é Xefa de departamento de
orientación nun centro de ens~no secundário (Vigo)

MERCEDES ÁLvAREZ LORENZO
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Lago de se xogaren 12 xornadas da Liga de 1ª División, as
duas equipas galegas colideran en solitário a clasificación.
Empatados a 24 pontos, o Deportivo e o Celta lograron copar os pastos de priviléxio
grazas ás derrotas do Rayo
Vallecano e do Zaragoza. O
conxunto coruñés -primeiro,
dada a sua mellar diferéncia
de goles- está a viver un
excelente momento de forma,
cun triángulo goleador
(Djalminha, Pauleta e
Maakay) que converte en vitórias partidos non demasiado
vistosos. O Celta está conseguindo bos resultados
mentres procura a sua própria
eséncia futbolística. Mostovoi
é o motor dunha equipa que
ainda non demostrou toda a
sua calidade. •
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Ademisión de Garaikoetxea afonda adivisión
entre os que queren achegarse ao PNV eos que apostan por uns sinais de identidade próprios.

En Eusko Alkatasuna
enfréntanse o poder real e o poder simbólico
.

.

ambas tendéncias. Begoña
Errati, parlamentária en Nafa.rroa e con catro anos de militán:..
cia no partido, foi elexida secretária xeral co 70% dos votos. O
o_utro 30% non quedou representado na dirección.

-0-A.E.

O dilema de EA é como asentarse no panorama polftico ante os cámblos que se deron en
Euskadi e os Importantes que
se avlcif'ian. Eusko Alkartasuna
sae ain<ta máls dividida do seu
congreso ca entrou. A renúncia de Karlos Garaikotxea a seguir de presidente acentuou a
división entre o sector minoritário, que ostenta o poder real,
partidário de achegarse ao
PNV, e o malorltário, que dirixe
o partido, e aposta por un sinais de identidade próprios.
A dinámica marcada polo pacto
de Ajuria Enea, unha imposición
do PSOE, deu paso á do Acordo
de Lizarra, cos nacionalistas levando o leme da política en Euskadi. Esta nova situación caracterízase pola cooperación entre
os nacionalistas. Se nas duas situ acións o PNV e HB leñen a
sua posición ben definida, non lle
acorre o mesmo a EA. En Ajuria
Enea o PNV aliábase cos partidos españois e HB estaba excluida_ EA demandaba un entendimento entre os nacionalistas.
Con Lizarra o entendimento xa é
un feito. O PNV comanda a dinámica institucional e HB a reivindicativa. EA atópase socialmente e
tamén eleitoralmente encasillada
entre as duas opcións.
Ante esta nova perspectiva acentúanse en EA duas liñas que se
viñan manifestando xa desde que
hai 13 anos se separaran do
PNV. Unha, a oficial, que tentaba
a procura dun campo próprio na
idea da socialdemocrática nacionalista, agardando que a normalización política lle servise para dar o salto eleitoral definitivo.
Esta tendéncía estaba liderada
por Karlos Garaikoetxea que entande que HB se conformará como un partido de esquerdas e EA
recibirá unha boa parte de votos
e militantes abertzales. Até daquelas, EA buscará o espácio político próprio, defendendo as suas
sinais de identidade, funcionando
de grilón entre helkides e abertzales. A outra tendéncia, a do
sector denominado crítico, sem-

pre ollou cara un reencontro co
PNV, partido do que proviña a
maioria dos seus militantes.
Até de agora, preservar a identidade de EA era totalmente necesário para sobrevivir o partido e
para permanecer nos cárregos
nos que continuaban desde a
sua militáncia no PNV unha boa
parte. Non hai que esquecer que
a ruptura do PNV se produce sobre todo en Guipuzkoa, onde EA
t~n ainda o seu principal bastión.
E precisamente neste território,
no que EA ten uns fortes lazos
empresariais, nos que lnaxio Oliveri e Patxi Ormazábal, lideres
do sector crítico e conselleiros do
Governo basca, lle impuxeron a
PNV e a EA un acordo para
construir unha plataforma eleitoral conxunta a fin de apartar a
EH das deputacións. Este acorde traspasouse lego a todas as
Bascongadas. Afirmase en EA
que, detras desta decisión, estaban fortes intereses económicos,
entre eles os da Kutxa (Caixa).
Despois desta experiéncia fracasada dos comícios de Xuño,
na que os resultados non responderon ás espectativas criadas, a executiva presidida por
Garaikoetxea forzou, coas suas

A nova presidenta pon de manifesto que se aprobaron -ináis do
70% das emendas apresentadas
no congreso e que será a _presidenta de todos. Karlos Garaikoetxea, que xustificou a sua decisión, coa que xa ameazara no
anterior congreso, polo cansáncio
persoal e a necesidade de renovación, defendeu as ponéncias
oficiais dun xeito rotundo, sobre
todo as de de política e organización, nas que estaban as .principais diferéncias. Diferéncias que
- puxo de manifesto o ex presiden-·
te entre os que optaban a pepetuarse nos $4füs pastos (en base a un acordo co PNV) e os que,
como el, defendían un partido
críticas, a dimisión do secretário
con sinais de identidade próprios.
xeral, lnaxi Oliveri. Foi daquelas
cando se acentuaron as diferénNa contestación de Patxi Ormacias internas, constituíndose os
zábal, cabeza do sector crítico,
críticos a Garaikoetxea como
este afirmou que "non somos
corrente organizada.
nen quinquis nen maleantes", o
que dá unha idea de por onde
O enfrontamento ten maior imporandaron os debates. Asi as cautáncia pois, por un lado queda o
sas, con dous modelos enfronpoder simbólico representado por
tados, é léxico que non existise
Garaikoetxea, coa tradición, o liunha dirección de consenso,
derazgo e a maioria do partido ao
pois os militantes optaron por
seu carón. Polo outro, lnaxi Oliveunha e outra fórmula que se
ri e unha boa parte dos principais
apresentaron nídias coma poucárregos públicos e os contactos
cas veces.
económicos. Os primeiros deseñan a política máis como ideoloO futuro do partido non se sabe
xia, os segundos teñen uns inteainda cal será. Vai depender do
reses económicos máis concretos
que faga a nova dirección. Se
e definidos aos que sempre estise lle demanda a Oliveri e Orveron ligados e defenderon. Intemazábal, os dous dirixentes críreses que antes se conxugaban
ticos, conselleiros de Educación
no PNV guipuzkoano.
e Ordenación do T erritório que
deixen as suas carteiras, a crise
División no congreso
vai ser irreversíbel e poderian
emprender o mesmo camiño
A división exi~ente n·o seo do
que levou a desaparición qe- EE,
partido púxose de manifesto no
pois as posicións e o proceso,
seu V Congreso, celebrado os
polo de agora, son moi semedias 20 e 21 de Novembro. A rellantes. De momento ainda tenúncia de Karlos Garaikoetxea
ñen a Garaikoetxea. que non
á presidéncia de EA, na vez de
abandona o seu poste de voceiservir para propiciar un enconro parlamentar, o que lles permitro, diviudiu ao partido en dous.
tirá seguir facendo política máis
alá das liortas.•
Ao final non existiu acordo entre

Guerra nas alturas
Ese mesmo nível de realidade que non se
Clinton visita Kósovo e as imaxes apresen,
Estamos na era do correio electrónico, Inter,
globaliza obriga,nos a especular sobre por
tan,no como un adaíl dos direitos humanos.
net e a información globalizada, mas cada dia
que precisamente agora se recrucede a gue,
Sabemos que Estados Unidos está ai, acarón
resulta máis difícil atopar vagar para falar
rra entre os grupos oligárquicos,_mediáticos
cun amigo, preguiceiramente, nun café ou no . nasa, proprietários dun protectorado a custa
que aspiran ao trunfo no cenário do Estado
de Moscova e mesmo de Berlín. Ou cando
. lar, a escoitar Zeca Afonso, Milladoiro ou
español.
menos o intuímos. Intuímos que a guerra foi
Coltrane como música de fundo. Moita emi~
para iso, embora ese nível da realidade sexa
sión, pouca conversa.
non cognoscíbel para as masas. A globaliza,
Especulacións ao marxe, o que apavora é o
ción simplifica todo e ispe as cousas de
feito incontornábel de que uns e outros
Hai unha descompensación entre a enxurra,
maior requinte: as masas existen, son as que
perseguen o mesmo obxectivo: a derrota
da e o miolo da información. Hai un nível da
nunca son informadas do que hai detrás de
total do inimigo, a destrución da disidén,
realidade que resulta impenetrábel, no segre,
todo. De por que se decide intervir contra cia nacionalista (por esmagamento ou asi,
do das cousas están tres ou catro, e non exis,
Belgrado e nunca contra Ankara 1 por exem,
milación), a i,nstauración do ,Bipartido do
te posibilidade para partillarmos os debates
Pensamento Unico como modelo político
plo. De por que se focan os ollares mediáti,
nos que realmente se decide todo. E logo hai
cos en 'Ch.echérifa e non' nó Iiáque martiri..:- · ' espáñol {españolista) 'natural e incuestio,
outro nível que disque s~ dérnocratiÍa: o ruí~
do que nos chega.
zado polo Império.
nábel. •

OSupremo exculpa
a Felipe ~lez
da trama dos GAL
O Tribunal Supremo rexeitou
por segunda vez a relación
entre o ex presidente do
Governo español, Felipe
González, coa trama de
terrorismo de estado
amparada nos Grupos
Antiterroristas de Liberación
(GAL). Logo de admitir a
trámite a querela que
apresentou contra el o xuíz ·
Baltasar Garzón, dentro da
instrución do Caso
Oñaderra, tras analisar
documentos desclasificados
polo servizo de intelixéncia
do Exército. Segundo o novo
auto do tribunal, estes novas
documentos non achegan
nengunha proba nova da .
implicación da cúpula do
Partido Socialista na guerra
suxa contra a ETA.•

Peden reabrir o-caso
da matanm
do 3 de Marzo do 76
O colectivo de familiares
e de vífimas da matanza
policial do 3 de Marzo de
1976 en Vitória decidiu
- solicitar a reapertura do
caso, para discernir se o
dáquela ministro de
Interior, Manuel Fraga,
tivo responsabilidades na
morte de catro persoas.
Este colectivo dirixiuse
ao Xulgado militar da
Coruña para recabar
datos sobre o sucedido e
tamén á Comisión de
Direitos Humanos do
Parlamento basco, que
atendeu a sua demanda.
Ademais de Fraga, tamén
poderian verse
implicados o agora
ministro de Sanidade,
Xosé Manuel Romai e o ex
presidente do Governo
español Adolfo Suárez. •

A lei de Estranxeiria

divide o Govemo·
de Amar
A división existente dentro
do gabinete de José María
Aznar en ·temas tan
importantes como a política
penitenciária, onde se
criaron dous bloques, un
comandado polo presidente
e outro polo ministro do
Interior, Jaime Mayor Oreja,
tamén se estendeu á nova
Lei de Estranxeiria. Esta
norma, apoiada
veementemente polo
ministro de Asuntos Sociais,
Manuel Pimentel e o próprio
Aznar, bateu de frente con
Mayor, ·que pretende
eliminar os seus aspectos
máis progresistas, como a
ampliación das cuotas de
emigrantes ou a
equiparación dos direitos
dos inmigrantes ilegais e
regulados. CiU, chave da
aprobación da lei no
Congreso, .xa anunciou que
seguirá negociando co
Governo diferentes
matizacións do texto, pero
non permitirá que se reduza
o contido social'do
proxecto.+ _
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A arte na Catedral de Santiago
•Impresa a cinco tintas en seiS idiomas
• Con marcador e acabamento en coiro rexenerado
•Papel verxurado, 100 gr crema
•Tamaño: 22 x 26,5 an.
•Precio de venda: 3.500 pta.
OFERTA DE IANZAMENTO,

para os nosos leitores:

2.000 pta

• Axenda conmemorativa do Ano Castelao
•Impresa a cor en seis idiomas
• Con marcador e acabamento en coiro rexenerado
•Papel verxurado, 100 gr crema
•Tamaño: 17,5 x 25 an.
•Precio de venda: 1.900 pta.

OFERTA DE IANZAMENTO,

para os nosos leitores:

1.200 pta

•Plato en cerámica de Sargadelos conmemorativo
do Ano Castelao, en edición exclusiva para A Nosa Terra.
• Existencias limitadas.
OFERTA DE IANZAMENTO,

para os nosos leitores:

Nome .................................................

1.800 pta

Apelidos ......................................................................................... .

Enderezo ... ;... , .. ........................................................ ......... :............................................................................. .
Código Postal ··:·................................ Teléfono ... .................................................................... .................... .
N.I.F. .................................................. Poboacl.ón ....................................................................................... .
Provincia .......................................... ..
Desexo receber ..... ....... axenda(s).
PAGAMENTO DOMICILIADO

Banco/ Caixa de Aforras Canta ou libreta

DDDD DDDD DO DDDDDDDDDD
nQ de platos: _

Titular ... ..... ......... ... ....... .......... ................................................. Sucursal ........ ..... :............................................. Poboación ................................. N.I.F ...................... .
Sírvanse tomar nota, e atender con cargo á miña canta, os recibos que ao meu nome lle sexan presentados por Promocións Culturais Galegas (A NOSA '!'ERRA).

Data ...... / ...... / ......

Sinatura

MUNDO
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Os unionistas aceptan a integridade da illa eoSinn Féin garante odesarme
;-:-.

Irlanda do Norte, no carril que le~a á paz e á conviYéncia
meses como un período de "desactiva de minas, nun campo no
que cadaquén ten un anaco de
plano". Para impedir que a incertidume se apodere de Irlanda do
Norte, Mandelson anunciou que
se formará governo o próximo 2
de Decembro, baixo a presidéncia de David Trimble. Ao mesmo
tempo, George Mitchell e o encargado do decomiso das armas, o xeneral canadense John
de Chastelain, exixiron que a autonomia se sincronice co desarme total do 1RA e dos paramilitares protestantes. Con esta medida téntase colocar o camiño da
paz nunha via non reversíbel da
que sexa moi difícil saír.

*CÉSAR LORENZO GIL

Logo de moitos atrancos que
ameazaron incluso con rematar co proceso de paz xurdido
a catro bandas entre os governos do Reino Unido e de Irlanda e os republicanos e unionistas do norte o Venres Santo de
1998, parece que se volveu á
canle que leva á paz. O Martes
16 de Novembro, Gerry Adams,
do Sinn Féin, David Trimble, do
Partido Unionista, Peter Mandelson, secretário de Estado
británico para Irlanda do Norte
e mais George Mitchell, senador norteamericano e mediador internacional no conflito,
sentaron as bases para a
construción dunha autonomia
onde se poida convivir en paz.
Unhas crianzas camiñan a carón dunha pintada en Shankhill Road, Belfast. PAUL HACKETT

O cámbio radical da paisaxe negociadora deuse grazas a duas dinámicas que favoreceron o diálogo e o consenso entre as partes.
Por unha banda, o IRA manifestou
sobradamente a sua intención de
depor as annas definitivamente e
integrarse ávida pública através
do Sinn Féin. Este anúncio, que o
grupo de Adams utilizou como
contrapartida para pedir unha nova policia para a nova autonomía
e o desmantelamento total das mi1ícias paramilitares leais a Londres, distendeu o clima de crispación cos unionistas e, especialmente co Govemo de Tony Blair,
inquedo polos incidentes que se
produciron en plena trégua.
O outro ponto de muda das circunstáncias de negociación foi a

nova actitude de Trimble. O líder
do maioritário UUP, o núcleo
máis poderoso do unionismo en
Irlanda do Norte, declarou horas
antes da sinatura do novo acorde
que "é lexítima a vontade dos republicanos de alcanzar a integridade total da illa de Irlanda, se ternos en canta os elos que unen a
uns e a outros". Esta afirmación
foi tomada como un paso adiante
impensábel hai ben pouco e incluso o novo representante británico na negociación, _Mandelson,
considerouna algo "ousada".
O próprio Mandelson tamén ten
boa culpa da reactivación do
proceso. Este ex ministro católico conseguiu calar as críticas
que os unionistas lle adicaron á

sua antecesora neste cárrego,
Mo Mowlam, acusada polos
protestantes de estar demasiado
apegada ao ideário republicano.
Con Mandelson como correa de
transmisión entre Downing Street e Belfast, incluso os máis duros representantes do vetusto
movimento unionista se senten
máis importantes na toma de decisións e confian máis nos avances que se han producir.

Desactiva de minas
Mais o novo pulo que tomou o
proceso de paz non está exento
ainda de moitos atrancos que
poden botalo a perder en calquer momento. O senador Mitchell denominou aos próximos

O problema de querer apurar
ao máximo a paz vai ser a disiaéncia e a inflexibilidade dun e
doutro bando. Voces moi influentes do unionismo xa lle negaron a Trimble a autoridade
que precisa e puxeron en dúbida que o proceso non signifi-que o fin dos seus priviléxios.
Como chiscadela de ollo cara a
eles, Blair recomendeulle á raíña Elizabeth a entrega da medalla de San Xurxo ao Royal
Ulster Constabulary (RUC), a
sinistra policia da província. Da
parte republicana témese que
grupos como o IRA real ou o
Exército de Liberación Nacional
(INLA), escindidos e incontrolados, comecen a atentar de novo e crien desconfianza na resolución do conflito entre a cidadania, a principal vítima desta situación e a maior beneficiada do siléncio das pistolas.+

NON PIQUEMOS CALADOS
SOBRE CHECHÉNIA
ASAMBLEA NACIONAL ANTIMILITARISTA

enun iam a agr sión do govemo ruso contr
p v Chech n e animam á ociedade
galega a m bilizar-se <liante desta nova agreión militari ta. A loita p la upervivéncia imperial pode ser unha das causas da nova guerra
p r Ch chénia. Pero non a única. As hipótees a barallar nesta nova deriva belicista da
p lítica d Kr mlin podíamos reduci-las a tres:
l. Os ataques rusos teñen por obxectivo a
criación dun "cordón sanitário" que aílle a
Chechénia do resto do Cáucaso.
2. Iniciar unha operación a grande escala
para dinamitar o acordo de Jasaviurt, asinado en
Agosto de 1996 por Lébed, daquela Primeiro
Ministro Ruso, e o Presidente Checheno Masj ádov para conxelar as hostilidades. Do contido <leste pacto pode-se deducir que agora quedarian dous anos para concretar o status definitivo de Chechénia, un país clave para o
control da rede de oleoductos que at;ravesa a
rexión caucásica.
3. A verdadeira guerra libraria-se 'en Moscova utilizando a república caucásica como pretexto, ben para afortalar as febles posibilidades
electorais de Vladímir Putín; ben_para crear o escenário idóneo que xustifique _a declaración do
estado de emerxéncia e o aprazamento sine die
das eleicións previstas para o próximo 19 de
Decembro.
O Kremlin vencella directamente as "repre,
sálias" militares aos atentados terroristas rexistados no corazón de Rúsia. Pero todo resulta difícil de crer e cada dia que pasa novos
dados semdlan acreditar unha operación de

(ANÁ,ANOC)

manual dos servizos secretos. Dunha banda,
reiteradamente, fontes da guerrilla negaron a
sua participación nos atentados e ninguén
amosou até agora probas evidentes da sua implicación. Por outra, os
castigos están dirixidos
contra as infraestruturas
e a povoación civil
chechena e non contra
os grupos armados de
musulmáns chechenos.
Ademais, se o Kremlin
pretende capturar a Ba,
sáyev e liquidar as bases
dos seus grupos armados,
Masjádov, o Presidente
checheno, é o seu principal aliado e non o seu
inimigo. A actual escalada 'debilita a posición
interna de Masjádov,
quen sempre apostou
polo diálogo con Moscova, e abriga-o a radicalizar o seu discurso, mesmo buscando alianzas
cos seus rivais para estabelecer unha fronte
comun contra as tropas rusas. Por último, na
própria Rúsia, as autoridades emprenderon
unha masiva campaña de intimidación para
facer cumprir o sistema coñecido polo nome
de "propiska" (rexistro de persoas as que se
facilita un permiso de residéncia), unha prática declarada ilegal até polo próprio Tribunal Constitucional ruso. Alén de múltiples
denúncias por malos tratos, máis de dez mil

persoas foron expulsadas da capital rusa sen
contemplacións. A ONU deberia esixir a
Moscova o respeito do dereito internacional
humanitário que prohibe taxativamente os
ataques deliberados
contra a poboación civil. En Febreiro de
1996, o Kremlin prometía respeitar plenamente as disposicións do dereito internacional hu,
manitario, inclusive
cando se libre un conflito armado dentro do
seu territorio.

'Resulta cada dia máis
evidente que a Rúsia
non lle interesa unha
solución negociada,
apostando pala
reconquista de
Chechénia:

Con:forme a guerra
avanza, resulta cada dia
máis evidente que a Rúsia non lle interesa unha
solución negociada,
apostando pola reconquista de Chechénia,
palmo a palmo se é preciso, aínda que co menor custe posíbel en vidas humanas próprias. De non mediar unha
maior presión exterior, son moitas as posibilidades de asistir a un novo cenário dantesco semellante ao de 1995. Como entón, a Rúsia,
non lle resultará do ad o vencer. Chechénia ten
unha longa tradición de loita co imperio ruso,
unha história de tres séculas de conflito intermitente. Se a última guerra durou 35 anos, esta leva trazas de durar tanto como precise ou
poida soportar Moscova. •

Ameaza de golpe
de estado no Paraguai
Despois de que foran
· detidos vários oficiais do
Exército paraguaio saíron á
luz rumores dun posíbel
complot para derrocar o
actual governo e impoñer
unha ditadura militar.
Segundo o diário Noticias
de Asunción, capital do
país, os militares agora
arrestados pretendían
tomar o mando da Artillería
e logo secuestrar o
presidente da República,
Luis González, no
Aeroporto Internacional de
Asunción. Esta
conspiración poderia estar
alentada polo sector do
Exército máis leal ao ex
xeneral golpista Lino
Oviedo, asilado na
Arxentina. Oviedo ten
pendente coa xustiza
paraguaia unha condena
de 1O anos de cadea por
ter participado na intentona
golpista de 1996. +

Ramos·Horta volverá
a Timor Oriental
O prémio Nobel da paz
José Ramos-Horta,
anunciou desde Austrália
que pretende volver a
Timor Oriental lago de 24
anos de exílio. Este líder
independentista
pretende, xunto ao
escritor Xanana Gusmao,
restabelecer a
administración do país,
sacudido pola invasión
indonésia. A dia de hoxe,
Timor segue baixo o
control da ONU,
organización que
pretende abandonar a illa
en breve. Cando se
constitua o governo,
Ramos-Horta poderia ser
elixido ministro de
Asuntos Exteriores no
gabinete que presidirá
Gusmao. O Luns 22 de
Novembro, a ONU e
lndonésia formalizaron o
tratado fronteirizo entre
as duas metades da illa
timorense.+

O Papa bendeciu
os indultos
aos ditadores arxentinos
O ainda presidente
arxentino Carlos Menem
recoñeceu que o próprio
Papa Xoán Paulo 11
bendeciu a amnistía que o
seu governo lle dera aos
militares arxentinos que
puxeran en marcha a
ditadura. Segundo Menem,
denantes de aprobar a 'Lei
de ponto final', consultou
co pontífice, que
considerou que era o
mellor xeito de pacificar o
país. Estas revelacións
culminan unha série de
interferéncias da lgrexa
Católica na história recente
do país sulamericano.
Vários estudosos do
terrorismo de Estado
consideran que xerarcas
eclesiásticos apoiaron e
xustificaron as actividades
da ditadura, que deixaron
30.000 desaparecidos.+
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A Consellaria
de Indústria e
Comércio
posiciónase no
debate ortográfico

"

1 Mayka Pérez fixeron
1 un pasodobre a
1
1 Fraga: "É_o noso

ho o p1
libertat
que se
na cas
ho de
Esta lil
mediat.
GaC(Om

de AN'
PP tar
Agora
grinos_

Na Consellería de Industria téñeno moi claro, por isq promoven COM,MERX, a 1 º Feria
Atlántica do
Come-re i o
Electrónico e
a Empresa en
Internet. Por Poraquilode
aquilo de que que_
asociedade
a sociedade
sentes todos Jos agentes relegalega está galega está
vantes (empresas desarrolladovolcada no volcada no
ras, profesionales de empresas,
debate ortoresponsables de la Administragráfico,
a debate
ción,
académicos, etc.)."+
Conse.llería ortográfico, a
1
de Industria e
ISABEL V AQUERO QUINTELA
Comercio non Consellaria
1 "C
....
DANIEL ROMERO
aen
as
casas
só
non
quere
posiciónase con
1
quedará mar1 non habia pórla
xe desta poté- claridadee
1 (cemento)", di o
mica, senón contundencia a
que se posi1
ciona con cla- prol do español.
1 viaxeiro do tren
ridade e con1 nunha parada. "Os
tundencia.
Somos usuários dos caminhos
Eis, promo1 mesmos que
de ferro na linha Compostelaciona COMMERX cun web
1
Padrom a diário desde ha anos,
(http://www. commerx. telematie apesar do incremento que ob1 vencieron os billetes
ca.org) en español; dedica a
servamos no uso do comboio,
1 para América,
única sesión na que se analizan
vemos ·como a empresa RENFE
1 levantaron as casas - os usos lingüísticos a unha con- se empenha em disuadir aos
ferencia sobre "Contenidos digi- · clientes de que náo o utilíze1
tales y presencia del español en
para
venderllas
aos
mos, pondo-nos dificultades e
1
Internet" e, para o panel "Auatrancos
cada vez maiores
1 emigrantes; agora
dience sites y empresas proveedoras de servicios y conteni1 farán o negócio de
Este ano passado mandámos
dos", non convida a empresas
1
urna carta á direcc;áo de RENFEgalegas. lso que na presentareconstruilas", di
reclamando a iluminac;áo na esción da Feira dise que un dos
tac;áo do Casal em Compostela,
1 outro. Unha moza
seus obxectivos é "( ...) promopois carecía·de qualquer foco de
ver iniciativas, tanto públicas co1 adurmiñada nun
lus e tabuleiro de horários. Que
mo privadas, que impulsen esta
1
é o que passou? Qual náo seria
área de actividad y al mismo
a nossa surpresa .. que o fiz REN1 recanto acorda dun
tiempo convertirse en un núcleo
FE, foi fechá-la sem prévio aviso
1 chouto: "Paren,
de reunión en el que estén prea partir do 26 de Setembro, apesar de que se foi utilizada por
nós por mais de 30 vezes, que é
o mínimo de viagens que se
PIRIEIS I E I NITIAIClllÓIN
precissa para manter aberta
EN
urna estac;áo. Será que RENFE
náo comprova as suas próprias
estatísticas?

Renfe: Liquida\:ªº
por derribo

••

A CORUÑA
.DE

"filSTORIA DO TEATRO GALEGO"
DE EDICIÓNS A NOSA 'fERRA

MÉRCORES

1

DE DECEMBRO ÁS

20 HORAS

NA

AGRUPACIÓN CULTURAL "ALEXANDRE BÓVEDA"
COA INTERVENCIÓN DE
FRANCISCO

Pru.Ano,

CESÁREO SÁNCHEZ E

A PRÓPRIA AUTORA

LAURA TATO

-

A banc

Din alguns analistas que, na sociedade da información, o sector
chave é o das telecomunicacións aínda que o peso específico dun país neste sector non
depende tanto da súa infraestrutura en telecomunicacións coma
de que estas infraestruturas faciliten a producción dos contidos
que circulen por el9s. Hai quen
vai máis alá e engade: a situación das diferentes linguas en
Internet é un expoñente do desenvolvemento dos respectivos
países.

1 Presidente/ o señor
Fraga 1ribarne/ o
noso Xefe da Xunta/
hai que facer o que
el mande!". Fraga .
quer agora que
preparen un anúncio
da Xunta contra o
lume, á vista do ben
que se pode en?inar
1 a democrácia en
1
1 pasodobre.
1

"'
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Meg
ridíc
A Rep(
é un d
para concurrir á feira de APDROM (lembremos que esta
feira é motor económico da comarca e exite desde a ldade
Mádia) e no seu lugar .colocam
TRD que náo param.
Que acontece logo na gestáo de
RENFE na Galiza? Que pretendemos seus responsáveis?, que
os usuários que ainda continuamos usando os caminhos de ferro, deixemos de utilizá-los, privando-nos deste servic;o útil e
ecológico, condenando-nos ao
sofrimento do tráfago do auto e
ás mortes inúteis que conleva. Esperamos da di- Redimamos
recc;áo
de
RENFE un míni- pois aapertura
mo de sentido
comum e se imediatada
reencontrar ~do
comos seus
usuários
e casa1em
usuárias, e Compostela em
contribuindo a
modernizar e condi~
fazer mais úti- aceitáveis.
les os caminos
de ferro potenciando o seu
uso, com a electrificac;áo e ampliagáo á vía dupla, pois doutro
jeito teríamos que pensar que,
apesar de estarmos perante
urna das linhas mais rendáveis
de todo o Estado (A Corunha-Vigo), 'os gestores de RENFE, movidos por obscuros interesses e
urna má gestáo responde a interesses alheios, os do auto, fazerem urna liquidac;áo por derribo.

estactóes fechadas este ano ,
pois estamos fartos de escuitar
todos os dias nos meios de comunicagáo (imprensa e rádio) a
muitas pessoas que se sentem
estafadas por RENFE ao tomar
esta medida anti-democrática de
feche uní-lateral. Náo queremos
Alta Velocidade, preferimó-la pequena e quotidiana.

A ética
da confirma\:om

Nas distintas parroquias do concelho de Rianjo venhen-se de
realic;ar as confirmac;ons d@s
moc;@s cristian@s que, ou bem
abrigados pola sua familia ou
por própia vontade eligirom realic;ar este sacramento. Pero minto, nom tod@s @s mo"@s puiderom, aínda que quixeram, já
que os sacerdotes das distintas
parróquias, négan-se a permitir
que os estudantes que eligirom
as optativas de ética ou cultura
religiosa se confirmem. lsto nom
é umha "mania" dos sacerdotes
locais, eles simplemente obedecem a Conferencia Episcopal
Espanhola que hai doce anos,
segum tenho entendido, estabeleceu que só
se poderiam
confirmar
a q u e 1es I as Os sacerdotes
moc;@s que,
senda estu- das distintas
dantes, eligirarn como op- parróquias,
tativa a "dou- négan-sea
Ogano estamos a usar a estagáo do Sebe. em Ames, e obtri na religioservamos que está em total
sa". O que permitir que os
Reclamamos pois a apertura
abandono, tudo cheio de lixo, e
aconteceu até estudantes que
imediata da estac;áo do Casal
tememo-nos que um dia
agora foi que
em Compostela em condic;óes
qualquer pode aparecer fechada
os sacerdotes eligiromas
aceitáveis, e assimesmo para a
como fixeram com a de Casal.
forom
transi- optativas de
estac;áo do Sebe iluminac;áo,
gentes e nom
bancos, apertura da casa de
Tudo isto aparez como a culmifixerom nen- ética ou cultura
banho e informac;áo de horários
nac;áo dum processo de detegumha dis- religiosa se
e comboios .•
rioro do servic;o de RENFE ao
tinc;om. lsta
decidiu implantar os TRD, de
intromissom confirmem.
ALBERTE DE ESTEBAN, ROSA
maneira que os usuários de Pada
igreja na
BASSAVE ROIBAL, IRIS DE
drom náo podemos utilizar o
educac;om é
ESTEBAN BASSAVE, GAEL DE
comboio pois náo tem paragem,
muito grave já
ESTEBAN BASSAVE, BRAIS DE
e mesmo , desde o fatídico 26
que dalgumha forma está abriESTEBAN BASSAVE
gando ás/aos estudantes a eligir
9~ . Se!~ mg ro, _ 9ª domingos fo--~1
rom suprimidos os comboio"s reP~D.- Ñ§.osomos os -ú-nicos- usuá--· -aetermmadás materias 'dé estú-'
do. De feito este ano houbo mugonais com paragens opcio_nais
rios em reclamar a abertura das
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quen isto escreve tales acusacións impórtanlle pouco, porque un mínimo de racionalidade que a un lle poida quedar,
indícame que un País como o
naso non pode aplaudir megalomanías deste tipo. E por favor
non nos veñan co estúpido
exemplo de Bilbao e do Guggenheim como se se tratase de
Países comparábeis. A verdadeira "Grandeur" esta neutras
cousas, mentres alguns se empeñan en ser eternamente paletos, curiosamente quen mais
cosmopolitas se creen.

dangas de última hora na
eleigom destas matérias optativas causadas polo rejeitamento
ás/aos estudantes de ética e
cultura religiosa. Dende estas
linhas insto-vos a protestar polo
controlo que pretende ter (e
tem) a igreja sobre o ensino e
luitar para que este sexa laico
como teria que ser num estado
supostamente laico.
.,

A bandeira de Baleira (11). Tenho o pracer de comunicar-vos a
libertac;om da bandeira galega
que se atopaba "sequestrada"
na casa consistorial do concelho de Baleira (A Fonsagrada).
Esta libertac;om produciuse inmediatamente despois da publica9om do artigo no numero 902
de ANT; parece ser que os do
PP também len iste semanal.
Agora a polo albergue de pelegrinos. +

Por iso só cabe recordar a única
palavra que pronúncia un destes "personaxiños" no naso idioma "Sentidiño". +
ANTONIO FERREIRO FuENTES
(ÜRDES)

}OHÁM EVANS PIN
RIANJO ( 0 BARBAN CA)

Fimdo
Muro de Berlim
O 1o aniversário do derrube do
muro de Berlim, é urna celebragom vitoriosa do capitalismo,
xa que supuxo a fim da URSS.
e o seu control, deixou a xente
sem escolha. Mentres os EEUU
e o seu entorno, entoárom com
ledícia a vitória do derrube do
sistema comunista, as nagóns
que tinham relagóns com este
estado, ficárom ilhadas do mundo. O derrube do muro de Berlim, foi um dos primeiros passos
da carreira da divisóm da URSS
até acadar urna nova Rusia e
urna série de repúblicas, dominadas por um sistema capitalista liberal sem control, que supuxo o empobrecemento do povo
e o enriquecemento abusivo
dum grupo reducido, seria o
nascimento das máfias e as
guerras de lugoslávia, a perda
de emprego na antiga ROA pelos peches das indústrias e urna
reforma económica mal levada,
xa que se esquecérom de que
aquelo era urna nac;om com um
sistema comunista e que nom
entraba na lóxica ocidental.

Megalomanias
ridículas
A República de Costa de Marfil
é un dos 30 Países máis pobres do mundo. Como País que
se encadra
dentro da citada categoria, os níveis Équenon
de analfabetismo,
de ternos nada
mortalidade mellor en que
in fati 1,
de
desnutrición meter 18.000
e toda canta millóns que
desgrácia social cabe ima- nunha obra de
xinar, son ex- moi dubidosa
tremadamennecesidade
te altos.

como atan

Nesta pequena República cacarexada
construiuse
cidadeda
por orde do
Xefe do Esta- Cultura?
do unha réplica exacta da
Basílica de
San Pedro en Roma. (lso si, a
cúpula ten un metro menos de
altura, porque Roma é Roma e o
amigo Woityla é moi tiquis-miquis con estos detalles). A construcción desta aberrante tolémia
do ditadorciño do lugar, devorou
durante anos a inmensa maioria
do escaso orzamento do País
mentres o povo malvivía ou nen
sequera isa, morrendo literal mente de fame.
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A unificagom das duas Alemanh as, a ROA (comunista) e a
RFA (capitalista), nom foi tam
efetiva, xa
que tenhem
pontos de vista muito dis- Os únicos que
tantes. O leste nom pode ·ganharom co
ser dum dia derrube
muro
para outro, o
Ocidente ca- de Berlim forom
pitalista.
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Xa coñezo tamén que o señor
alcalde anda moi preocupado
polos monumentos das cidades
que o PSdeGal rexenta. Quen
diria iso despois de ver o mamotreto qué hai diante de San
Martiño Pinário? para o cal non
hai nada mellor que cámaras
colocadas onde nunca aparecen pintadas.

Entom, isso seu mundo de
faime pensar influen~.
que o derrube
do muro, nom
foi tam positivo, os únicos
que ganharom co derrube do
muro de Bertim forom os EEUU
Por suposto, tamén, sei señor
e o seu mundo de influem;a, o
seu inimigo morreu e tenhem
Cáncio que o seu idolatrado alcaminho livre. Conclusom final: · calde danos a nós, simples mortais, todo tipo de garantias que
Liverdade S'em pam, nom
eviten a maniserve.+
pulación das
XosÉ M. ABELENDA GARCIA
gravacións
- (SANTA COMBA)
obtidas por
estas cáma- Sei, señor ·
ras. Quéreme Cáncio, que o
explicar alguén a miña seu idolatrado
incredulidade alcalde danos a
neste país de
nós, simples
"Perotes"?
Querido señor Cáncio: Escríbomortais, todo
lle para pedirlle desculpas por
Non lle resulta
chafarlle o acto. Non sabia eu
extraña
a tipo de garantias
que o direito á intimidada e o
trariquilidade
que eviten a
pasear libremente pela rua lle
do Bloque na
amolase tanto, que importa a vísua oposición manipulación
deo-vixiáncia. Mentres non nos
as cámaras, das gravacións
poñan un chip no cu:'este é un
nen a condepaís libre.
na unánime a obtidaspor
este "jarrai" estas cámaras.
Este fanatice, radical, comeneque lle escrenos, sacauntos que lle escrebe
b~ por parte
ousou rebentarlle a charla-code
todas as
lóquio co señor Bugallo, granasociacións
de demócrata segundo vosteestudiantis, incluindo os CAF ,
de, o cal quer converter ·ComESALES, ADEUs, por praticares
postela nunha novela "orwelliao meu direito á disic;:téncia seica,
na", en "1984" para ser exacdin os xornais, violentamente.
tos. Xa sei de sobra que hai
. Cantos martas e feridos -chegou
outros métodos de protesta, a
vostede, e o excelentísimo, a
cafetaria, en grupos reducidos,
contar!? Que eu lembre ninguén
está moi ben como método reio agredíu a vostede fisicamente.
vindicativo. Tamén sei de soAsi que menos lobos carrapubra que o señor Bugallo preochiña ! Despídase de vostede
afectuosamente.+

Cáncio e
a vídeo . . vixiáncia

Máis sobre o
'fenómeno' Rivas
Surprendeume o ton de carraxe da carta publicada neste
periódico o dia 11 de Novembro, baixo o título de "O fenómeno Rivas".
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paren, que me
baixo!"

11

Cantar da

EmigraQáo" é unha
adaptación que José
Niza fixera de
Rosalia e despois
popularizou Adriano
Correia de Oliveira
nos 70. Agora _
cántao Luís Goes
pero cambiou
"Galiza fica sem
homes" (Galiza sen
homes quedas) por
"A Terra fica sem
homes".

Comisións,
informes, debates_,
plenos ... A maioria
dos deputados do
1 Parlamento de
Estrasburgo
traballan arreo, como
confirmaron os
xornalistas galegas_
invitados por Camilo
Nogueira. Manuel
Pérez, ex alcalde do
PP en Vigo,
recoñece que topena
ca sano (se aburre
muchísimo). "Somos
emigrantes de luxo",
explica o político
fraguista.

ALEXANDRE VALCARCE
(SANTIAGO)

Gonzalo

É óbvio que Galiza non é a Costa de Marfil e que as nosas condicións de vida son incomparabelmente mellores, pero si cabe
facerse sen caer en demagóxias facilonas, a pergunta de cómo é posíbel que nun dos sítios
máis pobres da Europa occidental haxa tal abundáncia de Proxectos megalómano~ executados ou proxectados. E que realmente non ternos nada mellar
en que meter 18.000 millóns de
Pesetas que nunha obra de indubidábel valor estético, pero
de moi dubidosa necesidade como a tan cacarexada cidade da
Cultura? Era tan prioritário meter 2.300 millóns nunha Casa
dos Peixes?

Certo é que, quen isto plantexamos, seremos sempre acusados de demagogos, pero a

cúpase pola nosa seguridade;
fíxese vostede que cada vez
que saio á rua teño que andar
a patadas quitándome de enriba os cadáveres resultado ·da
grande delicuéncia existente. É
unha pena que a própria p9licia contradiga esta afirmación,
dicindo que Compostela é unha cidade moi segura.
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Non sei se como di o autor de
da carta, e non teño razóns para pensar que minte, ha,i máis
intereses detrás do éxito de '
Manuel ·Hivas que o meramente literário. Poida que surprenda esta súpeta fama, pero non
me parece o máis axeitado
arremeter contra un escritor
que, pela razón que sexa, fai
que a xente lea en galega. E
ainda que pareza que Rivas
nace ti co seu ¿Que me queres
amor?, o certo é que mu ita
xente identifica a Rivas como o
autor de Un millón de vacas,
Os comedores de patacas ou
En salvaxe compaña. E non
hai que esquecer que o rexurdir de ¿Que me queres amor?
nas listas de vendas neste mo-

f1 )~

A primeira
resolución da Xunta
no 90 foi anular as

CANTINA
MEXICANA

RUA MARTIN CODAX
VIGO
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1 Normas Subsidiárias
1 -de Plan-eamento.
1
1 Habia que pagar a
1 campaña eleitoral e
1 o PP abriu a veda do
1
1 bloque de dez
1 -alturas. Agora
1 Política Territorial
1
1 _arrampla outravolta
coa prata da fam ília
e quer autorizar o
espazo urbanizábel
sen o consentimento
do 50% dos
proprietários. Sobe o
Blo~ue e suben o
bloque: estamos en
campaña.
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mento está máis que motivado
polo cine_ma, de xeito que muita xente terá na sua casa o libro sen saber que hai máis historias nel que as que aparecen
vertidas na tita de José Luis
Cuerda.

Galiza. O último exemplo foron
os recentes pasamentos dos
poetas Rafael Alberti e Uxio Novonei ra. Alberti apareceu nas
páxinas de toda a prensa galega, Uxio só atopou o recoñecimento que merece neste xornal- ainda que era ben querido
por un bon fato de intelectuais
No tocantes ao que o remitente
da carta di sobre a prensa máis
madrileños. E que dicer de tu, dos aqueles que medraron co
antigalega de
Madrid, penso
caldo do desprezo a Castelao e
que o libro,
agora tratan de apropriarse da
sua memória.
Madera de Deixe que esas
Boj, do ilustríTudo isto é máis prexudicial pasimo Nobel de cincoenta mil
Literatura fai persoas lean en
ra a nosa literatura que .o fenómeno mediático de Rivas, entre
máis que de
outras causas porque se é tan
abondo por galego,
alimentar os
mau escritor como vostede di, o
ao
mellorpor
tempo encargaráse de silenciapiares estereotipos do ga- vez primeira.
lo. Mentres, deixe que esas cincoenta mil persoas lean en galelego pechado
nel mesmo e
ga, ao mellar por vez primeira. E
nas suas suteña en canta que a colonizapersticións. Un "tipo" de galega
ción mental non a padecen só
do que só se pode talar desde o
as leitoras e leitores de Rivas. +
público do laureado Don CamiM;! INÉS CACHARRÓN GLEZ.
lo, para que quede claro que é
(VIGO)
galega porque non puido facer
nada para impedilo. E sobre o
ecoloxismo de Rivas, hoxendia
o ecoloxismo xa non é unha op_ción ou unha moda; por desgracia para tudos nós é unha necesidade de subsisténcia.

Para Gustavo 1 Bueno, España é un
termo filosófico pero
non Catalunya ou
Euskal Herria (con
Galiza non se
atreve). Bueno é
inventor do cierre
categorial e
catedrático de Ovieu.
Gustavo e cierra
España!•

Camilo Nogueira e
_a língua galega

Por suposto que vostede ten tudo o direito a rexeitar a literatura
de Rivas, polos motivos que sexan, pero non fai falla atacar a
sua calidade literária, entre outras causas, por respeto ás persoas que desfruitan cos seus libros. O único que ten que facer
vostede é mercar ou ler a produción de outras e outros escritores, que os hai e, de mellar
calidade do que somos capaces
de pensar. Estou de acordo con
vostede en que a importáncia
que se lle dá na prensa a este
autor é excesiva, se o comparamos coa excasa ·cobertura que
se-lle oferece a outras autor-as e
autores. Peto non hai ·que ver
só a escura man de Madrid
-que nunca foi tan poderosa como nos .fixeron crer- penso que
son máis preocupantes os siléncios que se producen na nosa

Náo há palavras . Francamente,
náo há palavras para expressar
a enorme, imensa, infinita indignagáo que sinto. Náó o posso
acreditar. Sabia que vivia num
país governado por renegados.
Sabía que a imbecjlidade era
urna eiva abondosa entre determinados seitores do grémio jornalístico. Sabia que na sociedade galega náo havia cultura democrática. Mas quando se passam r:noitos coisas como a que
vem de acontecer, é quando um
se dá conta de em que país vive. Náo há trégua para os franco-tiradores fascistas da imprensa "regional". Todo esfor90 é
pouco para injectar pogonha na
opiniáo pública, e se faz falta botar máo da mentira, bota-se. O
cas0 é torpedear qualquer passo
em possitivo para que, de urna
vez por todas, vejamos a nossa
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FEDE-ERRH
No artigo de Manuel Cao, Nº
909 de ANT; "Galicia, necesi-

ta empresas", falta unha liña
do texto orixinal que debe ser
recuperada. Asi, onde dí; "...
número moi importante d_
e
persoas que prestan os seus
servizos en réxime de dependéncia persoal dunha ou várias famílias e que, desde lago, non aparecen nas estatísticas periodo feudal que aquí,
na Galiza e en España, tivo
unha duración excesiva ... "
deberia dicer "... número moi
importante de persoas que
prestan os seus servizos en
réxime de dependéncia persoal dunha ou várias fam ílias
e que, desde logo, non aparecen nas estatísticas. Estamos diante dunha actividade
que nos retrotrae aos tempos
do período feudal que aquí,
na Galiza e en España, tivo
unha duración excesiva ... "+

língua plenamente normalizada.
A questáo é abortar qualquer iniciativa para que em Europa saibam que existimos e tenharri os
nossos direitos em conta. E incrível. Como se pode orquestar
urna campanha mediática como
a que se está a dar, por fazer
uso de· um direito? Que há na
atitude lingüística de Nogueira
que náo se ajuste a legalidade?
Seria bom que os opinadores
profisionais no-lo aclarassem.
Se Camilo Nogueira fala em portugués ... que? Por que se supóe
que tem que talar noutra língua?
Em virtude de que leí? Que mo
expliquem, que náo o entando.
Tanto tem, suspeito por onde
váo os tiros. Náo. No parlamento
europeu náo há nengunha norma, lei, ou similar que abrigue a
ninguém a talar en espanhol. Un
euro-deputado pode-se expressar na língua comunitária oficial
que deseje. Assim é, para disgosto dalgum sessudo comentarista político. Já gostariam eles

que fosse doutro jeito. Ultrapassados os · Pirineus, a realidade
supera as mentalidades espanholeiras. Daniel Varela, Rosa
Miguélez e companhia, quando
foram elegidos euro-deputados,
foram a Estrarburgo assumindo
o seu rol de representantes espanhois. Nem se lhes ocorreu a
possibilidade de ~e expresar numa língua "regional". Camilo Nogueira náo foi lá com essa mentalidade e isso chirría, claro. O
facto de ele aproveitare, a _oficialidade do portugués, deixounos tora de jogo e provocou as
suas iras. E, para evitr que a
costa disso o de Vigo se anotasse um tanto,
os dessenhadores de opin iáo estáo a
intentar por Ocasoé
todos
os
meios conver- torpedear
tir um acerto qualquer passo
de Nogueira
numa cagada. em possttivo
Por muito que para que, de
voziferem,
náo váo con- umavezpor
seguir cam- todas, vejamos a
biar algo que
é urna realida- nossa língua
d e científica plenamente
indiscutível e
que o próprio nonnalizada.
Nogueira reconhece, ainda que seja
mais com os factos do que com
as palavras. Galiza e Portugal
formam um ambito lingüístico
comum, pertencemos ao sistema lingüístico galego-portugues,
Galiza pertence tanto
lusofonia como pertencem Angola ou
Guiné-Bissau; talamos igual, a
mesma língua. Que a forc;a dos
factos ponha em evidencia essa
realidade, póe histéricos aos
mediocres
esbirros
de
Espanha.+

a

RAMIRO VIDAL ALVARINHO
(LLÁNS,ÜLErROS) A CORUÑA

A bandeira
nos actos públicos
Estas liñas teñen vocación interactiva. Quera dicer que agardo
de quen teña algo que reflexionar, que o aporte ao debate.
Concreto. Cal é o motivo para
que nos actos públicos de "corte
nacionalista" non haxa case que
nengunha
bandeira da
Galiza?

Cal é omotivo

Dá igual que
sexa no Dia para que nos
da
Galiza actos públicos
Mártir, que na
noite das elei- de "corte
ció ns munici- nacionalista"
pais nas que
o BNG aca- non haxa case
dou a alcaldía que nengunha
de Vigo, Pontevedra e Fe- bandeirada
rrol, que inclu- Galiza?
so no Diada
Pátria. (Evidentemente
no Dia da Pátria algunha bandeira hai, mais de certo que para o dia, non muitas, senón contadeas). E realmente o colmo foi
o pasado Venres na homenaxe
a Suso Vaamonde. Nun acto de
suposta e clara "exaltación" patriótica ... duas bandeiras!!!
Prégovos que se alguén ten resposta a este enigma, o faga pú- blico. Un saúdo nacionalista.+
PEDRO

G. VALADES

·GuieirQ·
.
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Os poetas
da guerra
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~ RAMIRO FONTE .
§.pasou o "Día do Recordo", que
marca no calendario británico unha
das datas máis significativas. O tempo
das amapoulas ou dos poppies nas la,
pelas da xente pasou xa. Xa desfilaron
os veteranos de guerra, co peito cheo
de medallas, para faceren a ofrenda de
flores ó pé dos cenotafios. Xa volveron
soar as músicas do Imperio en White,
hall un domingo ventoso, no que as
bandeiras molladas flamexaban facen,
do ruído. Tantos homes de Gran Bre,
taña morreron nos campos de Flandes
como amapoulas medraban naqueles
campos atravesados polas cicatrices
das trincheiras: eis o simbolismo desta
flor leve, sutil, durmidora, que volve
abrollar, nos días outonizos e inver,
nais, na chaqueta do home de nego,
cios, na gabardina da vella solitaria,
no anorak do traballador, na loiriña
inglesa que rexeitará a nosa ollada.
Gusto <leste tempo das amapoulas,
porque para min está relacionado cos
días nos que comecei a tomarlle a me,
dida a esta cidade, hai un ano disto.

Pilar Garc.i a Negro e Antón Santamarina.

O PP quer parar
calquer debate arredor da normativa

~pois

A Académia remítese ás normas do 1982
mentres diversas instáncias demandan o seu posicionamento
*

)

\

CARME VIDAL

Cada vez son máis as voces
que partillan do debate e re,
claman un acordo normativo
pero a Académia Galega pe,
chou filas na última reunión
ordinária remitíndose ás nor,
mas de 1982. Auséncia de
movimentos oficiais mentres
se difunde a consigna enviada
polo govemo da Xunta de parar
calquer posibilidade de reforma.
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A Académia foi tallante na últi,
ma reunión ordinária. Non se
abriu debate nengun mais trans,
cendeu a deci ión de remitirse
ás normas de 1982 ante calquer
di cusión. O escritor e académi,
co Carl Casare , ue urpren,
dera no verán defendendo a ne,
cesidade dun achegamento ao
portugué e repetiu a afirmación
en público en duas ocasións pos,
reriores, non asisriu ao plenário.
"Non hai nengun movimento.
Estamos surprendidos con que
de novo se abrira o debate. A
Académia xa ten unha normati,
va e non se vai posicionar no te,
ma", comenta o historiador Xo,
sé Ramón Barreiro. Distintas
fontes referíronse mentres a un,
ha reunión de Fraga con dous
académicos lingüístas da que
sairia a coI).signa de pór. freo a
calquer debate que levase a un,
ha modificación ortográfica."
O siléncio da Académia bateu
coa insistente demanda por par,
te de diversas instá:ncias para
que se faga permeábel ao debate.
O próprio Carlos Casares em,
prazou a Académia a pronun,
ciarse nunha mesa redonda cele,
braqa en Compostela a comezos
<leste mes. A calada do organis,
mo académko é interpretada

polo reintegracionista e profesor
da Universidade de Santiago
Elias Torres como "unha falta de
interese. Se os que teñen o po,
der político e lingüístico non
responden non podemos enten,
delo doutra maneira. A Acadé,
mia e o ILG teñen que pronun,
ciarse publicamente porque es,
tán sendo interpelados". Torres
pergúntase asimesmo: "Ninguén
di nada das afirm.acións de Casa,
res e Monreagudo? Calquer te,
ma leva a un pronunciamento
público e difícil explicación ten
que un debate deste calado non
tefia resposta oficial. A Acadé,
mia segue a ser un arcano para o
pafs, con deliberacións secretas
das que ninguén se inteira".
Se Elias Torres desde o reinte,
gracionismo reclama o pronun,
ciamento do ILG o seu presi,
dente, Antón Santamarina,
opina que a tal altura xa se de,
ron "todos os argumentos e ve,

se que son posturas irreconci,
líábeis. Non se pode chegar a
acordo con quen defende a di,
solución no portugués. En prin,
cípio non se ven moitas posibi,
lidades de cámbio". Deixa San,
tamarina a porta aberta para "a
postura de mínimos, se é o caso
que os partidários da solución
ASPG consideran que o galego
é unha língua de seu, pode ha,
ber posibilidades".
Que se entenda o debate como
pechado e se fale de comezo de
posturas que non se poden ato,
par incomoda ,en especial a
Elias Torres. "E mentira que
non se poda chegar a acordo e,
en todo caso, iso non pode in,
validar o debate negando no
comezo a sua efectividade",
afirma, mentres fala da necesi,
dade de "ser audaces e aprovei,
tar esta oportunidade que está
aberra. Interpelar publicamen,
te a quen corresponde e ofere,

cer lug9-l'eS e plataformas de de,
bate. Os partidos, o Parlamen,
to e institucións e entidades te,
ñen que implicarse".
Alberte Ansede, da Asociación
Socio,Pedagóxica Galega
(ASPG), tamén coida que o
acordo é posíbel. "Tal e como
está o debate demonstra a ne,
cesidade de sentarse para acor,·
dar unha norma de consenso.
Trátase dun problema de von,
tade política", anota. Para An,
sede é esta a "oportunidade da
Académia de sair do seu imobi,
lismo dando un paso á &ente e
convocar ás instáncias perti,
nentes para chegar a un acordo.
Se hai debate é porque se está a
ver a sua necesidade e as insti,
tudóns teñen que responder
con resp-onsabilidade. Hai un
desexo xeralizado, apoiado ta,
mén por moitos escritores e en,
sinantes, de que o debate de,
semboque nunha solución".•
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Pilar Garcia Ne gro
'O acordo normativo é necesário'
A lingüísta e deputada do
BNG, Pilar Garcia Negro con,
sidera ,necesário un debate
"técnico ~ntre as "distintas po,
sicións para elevar unha pro,
posta comun á Académia".
Bota en falta escoitar algun
pronunciamento por parte da
Académia e o ILG fora de comen tários a título persoal e
entende que "xa era hora de
que se desen por aludidos".
Cómpre a modifica,ción, ao

ver da lingüísta, e a correción
de cuestións que quedaron fó,
ra na tramitación da anterior
normativa. "Todo o caudal
xestado desde o nacimento da
escrita contemporánea que
debía terse tido en conta non
se tivo en consideración. A
fotografia da escrita actual
tampouco é única. Non é ga,
lego o que se está a escreber
fóra da normativa oficial? Se
desexamos o crecimento da
língua non pode negarse a

•
:
:
:

existéncia-- dunha parte. Né,
gase a diacrohia e unha parte·
importante da criación ac,
tual, unido todo a un control
editorial'1 ; afirma Garcia Ne,
gro que rexeita tamén que se
estexa a. "prexulgar sobre a
natureza do próprio acordo.
Se é posíbel hai que pular por
el. Se acontece que logo hai
quen non o aceita é unha
cuestión particular pero iso
non pode ser argumento para
negar o encontro". •
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do tempo dos poppies vén
o tempo que nos dirixe ó Nadal. Sen
embargo un, que segue no tempo da
amapoulas, pode estar disposto a
abrir, novamente, os libros deses poe,
tas ingleses que morreron na guerra
do 14. Esta é, sen dúbida, unha das
mellares xeracións de poetas do sécu,
lo XX: as súas obras están fendidas
pola mesma guerra, á que moitos en,
tregaron a súa vida, e supuxo para
min un grande pracer de lectura ter
descuberto, ás atoutiñas pero na súa
lingua orixinal, a Wilfred Owen, Ed,
ward Thomas, Rupert Brook. .. Desta
xeración eu só lera a un dos supervi,
ventes, Robert Graves, pero non ós
anteriores. Os tres morreron na gue,
rra, e son só unha pequena mostra de
cantas obras poéticas fendeu e, ó
mesmo tempo, propiciou a guerra do
14, en tódalas naciónsen conflicto.
Pen.So que alguén debería escribir un
bo libro sobre a relación da guerra do
14 coa poesía, por exemplificar un
tema que segue inquietandonos ós
occidentais desde Aristóteles: o liti,
xio que se establece entre poesía e
historia. Nel aparecerían, xunto ós
anteditos, T rakl, Benn, Apollinaire,
Peguy e tantos outros. A diferencia,
<lesa visión expresionis_ta que nos
aportan os alemáns (non só os poetas
senós tamén os pintores), a poesía
dos ingleses é-máis piadosa. A fin de
contas, Owen, que despois de morrer
·na guerra que describiudramatica,
mente, se converteu nun xeito-poeta
nacional, escribiu imha <lesas defin,
-cióµs que bole nq_ meu maxín: '~A _
poesía está na piedade".
-

~ornas

s~~s

Saward
(nos
poemas
cantan tódolos paxaros do campo
inglés) é dos meus favoritos.Diseque
a experiencia da guerra aporta pouco
á súa poesía que, como no ca.sO de
Owen, se publicou postumamente:
- antes Thomas fora un estupendo es,
critor de libros por encargo, e sdca foi
· o poeta americanoRobert-Frost, que
daquela andaba por Londres, quen o
convenceu de que el ·era poeta, e que
tiña q~e escribir co:p. forma de poe,
mas. Así o fixo. Hoxe Edward Tho,
mas (un entre eses milleiros e millei,
ros de mapoulas, digo vidas ceifadas
nos campos de Flandes) é, lx.>f riba
das grandes celebracións belicistas, o
meu mellor recordo deste tempo. A
ver se John Rutherford me leva,
como me prometeu, a ver a.estación
de Adlestrop, onde un día se derivo o
tren no que o poeta viax·aba, escoitou
o canto dun paxaro e só con esta ma,
.teria escribiu un grande poema. •
.............
.................. ______ .._ ____ __ r ~
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• Semana de cine
celta na Coruña
Arrincaba o Luns 22 de Novembro na Coruña a 11 Semana
Jameson de Cine Celta, que até a
sua clausura, odia 27, proxecta
dez curtametraxes e dez longametraxes galegas e irlandesas. Esta
segunda edición do festival, que
foi apresentada por Manuel
Manquiña, Anabel Alonso e Jorge Coira -gañador da anterior
edición-, inclue no seu programa
as curtas galegas, Gran ganga, Si

lo sé no vengo (a mi propio
entierro), Sin motivo aparente,
Amor serrano, O coxo, Una extraña mirada e Una luz encendida.
Asimesmo, proxectouse o Mércores 24 a longametraxe Nena e
o Xoves 25 faise o mesmo coa fita irlandesa The general e o Venres, A rosa de pedra. A clausura
ten lugar o Sábado 27 de
Novembro no Teatro Rosalia de
Castro, coa entrega do premio á
mellor curtametraxe galega, polo
embaixador de Irlanda. Ese mesmo dia ten lugar a preestrea da
fita Arde amor, de Raul Veiga. •

•Na Estrada
expoñen os seus
valores culturais

J

ANOSA TERRA

25 DE NOVEMBRO DE 1999 • Nº 91 O

Até o 28 de Novembro ainda se
pode visitar a exposición "Unha
viaxe pola arte sacra das
parroquias da Estrada", unha antoloxia dos "tesouros" das igrexas
estradenses, en palabras dos seus
organizadores. A Asociación de Pillos e Amigos da Estrada quer, con
esta mostta, potenciar os valores
culturais do povo estradense, cuxas parróquias cederon temporalmente as pezas, entre as que se
atopan santos, cruces parroquiais,
calices e obras de imaxineria relixiosa. Barroco, neoclásico e renacemento predominan nesta exposición que se pode visitar no Museo do Povo Esttadense "Manuel
Reimóndez Portefa".•

• En Chantada
apresentan
contos
de 33 palabras
Apresentaron o Sábado 20 de
Novembro no Café das Artes en
Chantada o libro I Certame

mostra ¡Gallegos!, que se inaugura
o primeiro de Decembro no salón
branco do convento de San Francisco da Habana. Até fin de ano
pode visitarse a exposición, comisariada por Antón Castro e Concha Fontenla, que pretende amosar como a pintura sobreponse á
"morte anunciada" durante a década dos noventa. "Pero Gallegos
é tamén un sinónimo dun xentilício que define ao emigrante español en Latinoamérica e, no caso que nos ocupa, en Cuba, un
país que soubo percibir a dimensión estética de da unha das últimas actualidades cunha sensibilidade privilexiada", din os comisários. A mostra está organizada pola Universidade de Santiago e a
oficina do Historiador da Habana
Vella.•

• Sete olladas
da pintura galega
na Habana
Tono Carbajo, Femando Casás,
Almudena Femández, Din Matamoro, Ana Maria de Matos, ·A ntón Sobral e Enrique Velasco son
os sete artistas que participan na

........................................................................................................l.
• Sobre a solidariedade,
unha unidade para comemorar os direitos dos nenas
Moisé Lozano é o autor da unidade didáctica Sobre a solidariedade, coa que o Seminário Galega de Educación para a Paz contribue ao aniversário da convención dos Direitos do Neno e a
Nena. A unidade apresentouse

o dia 20 de Novembro, nun acto no que Lozano reseñou que
"vivimos nun mundo con enormes posibilidades, pero cunha
cultura dominante insolidaria,
un modelo cultural que se mcinifesta a cotio nos meios de

l-

comunicación, baseado no
diñeiro, no consumo convulsivo e no individualismo" e apontou que o seu traballo tiña
como obxectivo fomentar valores tales como o respeito, a toleráncia e o diálogo.•
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e en Febreiro, a rota do Castro de
Sésamo. Continuarán os seguintes meses cun programa que chega ·
até Xullo. Os interesados poden
obter máis información no teléfono 696507825. •
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• Xurxo Garcia,
. . premio
"' .
pnmeiro
do Certame·das
Artes Plásticas

• Literatura
fantástica para o
prémio Risco de
Ourense

Até o 3 de Deceinbro poden
verse na Casa da Xuventude de
Carb~llo as obras seleccionadas
no Certame Galego das Artes
Plásticas, cuxo gañador desta
edición na modalidade de pintura foi o xoven artista da Coruña
Xurxo García. En canto á cerámica, o prémio correspondeu a
- Lucas Gundin, tamén da Coruña, pola obra Caracola, e, en escultura, a Marcos López, de
Pontevedra, polos Hórreos.•

• Rivas, Baricco
e Martín Gaite,
galardoados
co San Clemente
O vindeiro 9 de Decembro
entregaranse en Compostela os
prémios literários "San Clemen.te", que outorgan alunos de institutos de sectiridária qe todo o -país e que organiza o centro
compostelán "Rosalia de Castro",
e que nesta edición recairon en
Alessandro Baricco, autor de Seda, Manuel Rivas e Carmen
Martín Gaite. En anteriores edicións foran Antonio T abucci, José Saramago ou Gonzalo Navaza
alguns dos galardoados. Un dos
atractivos da entrega dos "San
Clemente" é a preséncia dos autores en.Compostela.•

Mundanal de Cantos Ultralixeiros,
unha compilación dos relatos de
33 palabras enviados polos participantes. O acto contou coa participación de Isidro Novo, que é
o autor do prólogo, e nel
apresentáronse as bases para a
segunda edición deste certame. •

ANC

•Lembrana
Claudia Movilla
en Compostela
Tras o seu falecimento o pasado
ano, a Universidade de Compostela e a Fundación Sotelo Blanco homenaxean a Claudia Movilla o Venres 26 de Novembro
a partir das seis da tarde no Pazo
de Fonseca. Neste acto
participan Marc Carrillo, Segundo Menéndez, Luciano Varela,
Ramón Máiz, Ventura Pérez Mariño, Xosé González Martínez, o
reitor Darlo Villanueva máis o
presidente da Fundación, Olegario Sotelo Blanco.•

• Roteiros
culturais
en bicicleta
Aproveitar os antigos camiños para coñecer o entorno enriba dunha bicileta é o obxectivo das rutas

culturais en bicicleta que propón
a asociación cultural "Colectivo
Camiños". Os roteiros parten do
quiosque Afonso da Coruña cada
segundo Domingo de Illes ás dez
da mañán e se van deSénvolver
nos vindeiros meses. En Decembro, partirase cara ao rota das Furnas de Langosteira, en Xaneiro,
pola rota do Bandido Fendetestas,
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Honrar a memória de Vicente
Risco e do seu fillo Antón é a
idea do concello de Ourense e
da Fundación Sotelo Blanco ao ·
convocar un prémio anual de literatura fantástica que leva o neme do polígrafo. As condicións
para participar neste certame es#
tán en apresentar antes do 5 de
Xaneiro no mtlsto municipal
ourensán un escrito inédito de
acordo coa normativa oficial do
galego e cunha extensión equivalente á obra A verídica ms"toria

se
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do nen.o de duas cabezas de
Promonta., aproximadamente

ret
fis

trinta mil palabras. A dotación
economica deste premio vai ser
de un millón de pesetas e a sua
entrega -pode quedar desertofarase ao redor do 30 de Abril,
coincidindo co aniversário da
morte de Risco.•
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• Os especialistas en arte rupestre reúnense en Vigo
As últimas liñas da investigación en arte rupestre e a análise da rendabilidade social dos petroglifos son alguns
dos fundamentos do Congreso Internacional de Arte Rupestre Europea, que se desenvolve en Vigo até o Domingo 28. O encarregado de abrir estas xomadas que reunen a especialistas europeos foi Jean Clothes, presidente do Comité Internacional de Arte Rupestre. Dos gravados galegos encarregá.ronse Xosé M<l Bello, director do
Museo Arqueolóxico da Coruña, Fernando Costas, do Instituto de Estudos Vigueses, Xosé Manuel Hidalgo Cuñarro,.e António de la Peña, conservador arqueolóxico de Pontevedra, quen incide na importancia dos gravados
·de Campolameiro. Precisamente, o último dia do Congreso os participantes visitarán este parque rupestre. Estará en Vigo tamén Richard Bradley, profesor de Reading que estudou os petroglifos galegos, e que xunto a Ramón Fábregas, analisará a relación destes cos das illas británicas. Ademais, a recuperación do parque portugués
Foz Cóa darase a coñecer no Congreso attavés de Joao Zilhao, director do Instituto Portugués de Arqueoloxia. •
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.canta de libros

Humilde
beleza
Título: Os xenerais de África.

Autor: Vítor Vaqueiro.

Edita: Galaxia.

De tal maneira está xorda a hu,
manidade, que máis atende a
quen máis berra. De tal maneira
está cega a humanidade, que
máis mira para quen máis fa,
chendea. De tal maneira, asi,
subsidiamos a parasitária e alie,
nante razón de ser da estupidez.
E nen habemos de queixarmos
moito. Se cadra é preciso que o
rebúmbio sexa ben grande para
que alguén pare mentes no valor
do siléncio, para que se saiba
que non ten máis siso quen roáis
eleva o ton da voz, para que se
vexa que as palabras mái im,
portantes non on as que roáis se
ouven. Se cadra, tristemente, só
asi daremos valor a quen nos fa,
la con palabras tan bonitas que
non precisan altofalantes que as
pregoen. Vivimos nun tempo no
que xa non serve a vella desputa
entre os que opinaban que o es,
critor (como todo artista) na.ce,
e os que o tiñan que o escritor
se facia. Nen orixe divina nen
pacienzudo laborar. Hoxe, o es,
critor, con excesiva &ecuéncia,
é criado por intereses que nada
teñen que ver coa calidade e
perfección no uso dos recursos
retóricos, ainda menos coa pro,
fisión (profesar, non exercer) na
arte da palabra. O escritor, asi,
de destinatário de grácias divi,
nas, ou de ouri ve da palabra, vi,
rou en escravo dunha maquiná,
ria infernal que o sodomiza e
despo ue de todo o que non sexa
flor de un dia. Ese é o seu poder,
se te deixas enganar e eres que

só é beleza o que tal averno pro,
pón. A sua é a máis tem'bel das
alienacións, e non deixamos ser
conscientes de que existe o tero,
po. O tempo non berra, pero se,
rá el quen definitivamente nos
ubique onde debemos estar.

Os xenerais de África devólvenos
a ilusión aos que entendemos
que escreber non é un ofício ou
un traballo, senón unha misión
que só escolle os seus valedores
entre aqueles ben dotados de
sensibilidade, bon facer e com,
promiso coa sociedade. É, pois,
un tipo de escrita que todos de,
sexariamos gozar máis con máis
asiduidade; e é tamén ese tipo
de escrita que non publicitq. os
seus valores para que lle sexan
recoñecidos. Os xenerais de Áfri,
ca contén dez narracións. E un
epílogo no que o autor fala das
dez narraci6ns explicando cal é
a mensaxe de cada unha -que
case é o mesmo que dicer o mo,
tivo polo que foi escrita- acle,
mais de confesar a admiración
polos precedentes modelos de
Joyce, Lezama ou Benedetti, " ...
para poder erguer páxinas serne,

llantes serei modesto: confor,
maríame só con poucas liñas -as
que eles erixiron sobre Dublin,
La Habana ou Montevideo".
Porque, se hai algo que sobre
todo identifica as narracións, é
o de conformaren un libro de
Vigo, un libro inegabelmente
vigués. Non
é que o lugar
físico deter,
mine o "ser" Os xenerais
das xentes de África
(ou nós non
al b iscamos devólvenos a ·
proposta tal ilusión aos
tese), pero o que
que non hai.
rnaneira de entendemos
negar é que que escreber
condiciona nonéun
severamente
ofício ou uñ
a sua rnaneira
de viver, que traballo,
o "estar" xa é senón unha
outra causa. misión.
Vítor Va,
queiro, poeta
que agora se
achega por
segunda vez á prosa (O soño di,
rixido, 1992, fora o prirneiro;

non contamos agora as Guías
Antolóxia
nas que participou), amósase
de Xavier Seoane
corno un espírito perrneábel e
afectado polo conxunto de
Espiral Maior publica Don do hori,
acontecernentos que marcan á
zonte, un volume que recolle a obra
sociedade na que vive, e sén,
poética de Xavier Seoane, abranxentense na obriga de grafalo en
do o periodo que vai desde 1976 a
1998. Seoane, poe-_ _ _ _ _ __
a&ixidas e doridas letras. Quen
ta da Coruña
queira saber corno e por que, fa,
adscrito á xera:
ga favor de ler o relato "Balan,
ción dos oitenta,
zo", en cinco páxinas, intensas
encarregouse de
deica a obsesión, rettátase o
supervisar esta
proceso e métodos. de aprendi,
edición, que reco,
zaxe do medo, da mentira, de
lle a poesia de Os
corno se induce á cobardía, a - bosques acendidos,
A caluga do paxaro,
caréncia de liberdade ... retráta,
Presencias Iniciación
se como o ·&anquismo educaba.
e regreso e Regreso e
Relato confeccionado sobre
advenimento.
anadiploses e concatenacións,
lncluíronse,
ademais, composilembra continuamente a faceta
cións inéditas reunidas en A néboa
poética do autor, a sua perfec,
invisíbel e Agra da brea. A escrita de
ción formal é só parella á sua
Seoane é coñe<;ida tamén no mundo
intensidade e dureza. O outro
da arte e do ensaio, con libros chave
relato que mencionamos -o pri,
como Identidade e convulsión: Palavra
rneiro- relativo á infáncia é
e iTlliixe da nova arte galega e A voz
dun tempo. Luís Seoane: o criador
"Tarde de futbol", onde se bo,
total.•
tan cantas de canto importa na
idade en que un está deixando
de ser nenb, sen acadar o grao
Ocad~mo
de perfección de "Balanza" se
está nese agradábel e alto ton
de Alice Vieira
que caracteriza o conxunto dos
relatos. E, se son dous os relatos
Son as sensacións de Gloria pero tamén retallos da novela rosa que a
da nenez, dous son tamén o re,
sua nai anda a
latos que teñen como terna o
escreber. Asi é o
futbol: este - ''Tarde de futbol"Caderno de
e "As desvantaxes da defensa en
Agosto, da autora
liña". E, tamén, corno no ante,
portuguesa Aliée
rior caso, achamos aquí un de
Vieira, que agora
edita Xerais por
eses relatos que, unha vez lidos,
primeira vez na
son ben difíciles de esquen..cer,
colección "Fora de
que o futbol, con ser espectácu,
Xogo". O diário da
lo de masas, non é frecuente
xoven Gloria funque ache plumas que se presten
de a sua realidade
cunha novela que é .
á tarefa -e non esquencernos
tamén reflexo da
.
Lume de biqueira, a novela de
vida. Alice Vieira xa veu traducida
V ázquez Pintor. Caso de que al,
esta obra a dez idiomas. Neste caso,
guén dubide da literariedade de . o traballo de vertela ao galega foi
esta matéria, é.ben que lea o re,
responsabilidade de Anxo
lato de Vítor Vaqueiro. Verá
Angueira.+
como unha xogada, só unh~, al,
go que pode durar un par de mi,
(Pasa á páxina seguinte)

F E R R O S
Xurxo Souto rescata, nesta súa prímeira
novela, un mito coruñés esquecido: Os Homes
Mariños. Unha recuperación que quere ser
símbolo do necesario reencontro co mar
das nosas cidades atlánticas, hoxe asolagadas
polo cemento.

MANUAL DE
INSTRUCCJÓNS

A riqueza dos ríos

Un dos obxectivos dos autores de A
natureza dos rios e ribeiras de Gaü,
cia, ademais de informar
e describir a
complexidade
destas correntes
de auga, é o de
conseguir "que o
leitor se namore
do rio". VíctoJ
M. López Román
e Miguel A. Fer,
nández Martínez
son os reponsábeis
desta guia que edita Ir Indo e na que
afondan no universo dos rios. Un universo no que habitan os bosques de ribeira, as aves, os
peixes, os anfíbios, os mamíferos, os
invertebrados, etc, mergullados na
velocidade da corrente de auga. •

Explicando
a marxinalidade
De como a estrutura social e o feito
marxinal conducen á marxinalide
pero tamén de como se pode intervir nela trata Con·
dición marginal y.
conflicto social,
do doutor en direito e criminólogo
Gerardo Miguel López Hemández. No
libro apórtanse ideas para incidir no
proceso que conduce
a unha persoa ao illamento social. Publicado en Talasa. •
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Cinema

Leituras
(Ven da páxi.na anterior)

nutos,-dá para un excelente relato. Mais non son estes catro
os únicos relatos que se complementan dous a dous. "Moviola"
e "Análise facial" tamén fai o
próprio e mesmo máis claramente. O primeiro é a história
da maneira en que se planeou e
cometeu un crime, deica que se
comete. O segundo comeza xustamente onde remata o primeiro. Ambos e dous pretenden dar
canta da "parálise da temporalidade", o mesmo autor, no epílogo, refire a tradición a que se
adscrebe e que conta con antecedentes como: san Brandán,
relatos do Al Corán {Sura 11,
261); os Dementes de Éfeso; a
tradición popular portuguesa do
convento de Vilar de Frades; o
frade Fiz, mentres moraba na
Serra de Odenwall, en Hesse;
ou o noso Ero de Armente.ira.
Ademais -"Biografía de Xoán
Henrique Lamas", precisamenté
polo seu ton biográfico, ten evidente relación con "Manuel
Lence". Ainda que "Manuel
Lence" relata só un episódio da
sua vida, sendo que é seguramente o máis trascendente dela
e que por el o individualizará a
história, non hai dúbida do seu
carácter biográfico. Claro que é
con "Memória do siléncio" con
quen comparte plenamente a
estrutura biográfica. "Memória
do siléncio", outro dos relatos
mellar logrados, non é fácil
contar a vida de unha persoa en
só catorce páxinas e facelo ben
xa é todo un mérito . Os dous
relatos que restan son "Reflexións dun zoólogo en dia feriado" e "Visitas". E en comun teñen o feíto de trataren a cerca
da incomunicación, que, en
ambos casos, sµscita fantasías
crueis ou de inagardado remate.

+'
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Estrea de Se o Vello
Sinbad volvese ás Illas ...

O teatro

ntulo: Arde amor.
Director: Raul Veiga.
Produtora: Fenda Filmes.

contra
,...,
os sonos

Sob a rúbrica de Raul Veiga e
Fenda Film es c hega-n os Arde
amor, unha excelente longametraxe que, a unha impecável fact ura téc n ica , une un con tido
que, para alén de interesan te,
achamos grande me n te suxe ridor. En sín tese, o filme canta o
qu e lles pasa e o q ue fan tres
persoas, Luís (Sergi L6pez), Módia (Rosana Pastor) e Ran xel
(C hete Lera), ao pri.ncfpio só latamente relacionadas entre si,
ao ser sacudida a sua vida, que
por outra parte é "bastan te normal", por un acontecimento singular: o suicídio, sen aparente
(ou, me llor dito, sen aparentemente "suficiente") motivo,
duns amigos comuns, a parella
que forman Lúcio e Rosa.

Título: Se o vello Sinbad volvese ás illas.
Autor: Alvaro Cunqueiro.
Versión teatral: Quico Cadaval.
Director: Fábio Mangolini.
Intérpretes: Rebeca Montero, X. Manuel
Olveira Pico, António Durán Morris, Xoán
Cejudo, Xosé A. Porto, Marcos Orsi, Fernando Dacosta, Manuel Millán, e Maria Bouzas.
Música: Bernardo Martínez. Interpretada
con corda e percusión de par de Piti Sanz.

Álvaro Cunqueiro conspirou
contra o molde de Sinbad para
facelo reviver, coma antes ensaiara xenialmente contra Orestes e
Hamlet. Primeiro fora un Orestes
que nunca daba consumada a sua
vinganza e despois un Hamlet
distante e irónico co seu destino
de facedor de xustiza. Un xeito de
riscar a referéncia literária e reavivar o engado do conto que apli:cou asemade ao Sinbad. O piloto
maior do Califa é na visión de
Cunqueiro un Rei Lear que vive
entre soños pero asi que toma unha decisión trascendente, a realidade pásalle contas. T amén Sinbad perde a vista, despois de se
botar ao camiño guiado por un
cego, para descobrer que os soños
son máis fortes que a realidade
(outra preferéncia de Cunqueiro)
e que o mundo imaxinário derrubado pode reviver no seu pensamento. A maiores, Sinbad tamén
afasta de si con-imprudéncia ao
seu ser máis querido, Sari.

Ademais desta estrutura de dous
a dous, o feíto de movérense as
personaxes no mesmo lugar pones en relación e fa¡ que as individualidades se integren nun todo unitário. Pero é sen dúbida
no estilo onde hai máis concomitáncias. Certo que no~ é uniforme para todos. Sen embargo
hai que recoñecer un certo barroquismo impregnando as suas
páxinas. E conste que, cando fa. l~mos de barroquismo, estamos a
indicar a riqueza de matices que
transmite língua de Vítor Vaqueiro -tan mal andamos. Hoxe
só esporadicamente semella que
os escritores se ocupan dela, nun
mundo onde a preocupación pola "história" é tan atafegante. O
profuso e sábfu rnanexo_Q_a adxectivación e da subordinacron,
Na narración, e~tas condicións
fan que a prosa de Vítor Vaqueiprévias do Sinbad non ,deberían
ro acade unha riqueza estilística
dificultar a interpretacion da obra
que transmite á história unha
·= porque como lembra Anxo Tadensidade semántica engaiolanrrío, Cunqueiro "contaba claro,
te. Asi, a ver quen di que o relaseguido
e ben": Sinbad .é no canto é un xénero menor. Pero toda
to un anti-heroi romántico con
obsesión é má se non se sabe
algún fardel de Shakespeare que
controlar. Aquí hai certas palalle creba o perfil con ironia e se
bras que se nos repiten excesinon se lle aprécia non pasa nada.
vamente desvirtuando a figura
individual de cada narrador
Sobre o cenário, na versión de
("basilar", por exemplo) e,
Quico Cadaval e Mangolini, as
noutros caos, restándolle verodificuldades para entender ao
similitude (no .primeiro relato,
Sinbad non son poucas. O especpor exemplo). Unha pequena
tador séntese engadado polo armácula a mellorar nesta prosa
quetipo do marü\eiro qué na senrica e gorentosa. •
téncia grega non é vivo nen morxost M. EIRt
to, pero os recursos da representa-

ª

Arte de amar
e modo
de viver

poloCDG

Os contos contados duas veces
convértense en contos vellos,
cadros repasados pola vista que
precisan de trucos, estirados de
pel e repintados para recuperaren a sustáncia poética e o engado. Máis ainda, se o relato xa
fraguara en arquetipo, as dificuld ades para revitalizalo serán
maiores. No Se o Vello Sinbad
Volvese ás Illas ... , dramatizado
por Quico Cadaval e dirixido
por Fábio Mangolini para o
Centro Dramático, conxuran
contra o espetáculo estes dous
problemas acumulados: non era
n ova a história do navegante
das Mil e Unha Noites e o conto ten coma orixe un arquetipo.
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Rebeca Montero.

ción crian unha nube retórica
que nos abriga a renunciar ao
conto. Por momentos, Sinbad é
un mariñeiro en terra que non
pode viver co seu pasado heroico
pero rio mundo dos soños é un ser
de sainete que camiña a carranclán. Por temor ao desconcerto
do espectador, a dirección abrando u tanto a xestualidade que
máis que nun território onírico
estamos nun mundo de paradoxa.
Sobre Xosé Manuel Olveira Pico,
deitan unha obra de personaxe
único e unhas prescri.pcións que
van da Commedia ao monólogo
realista,. pesos que recargan ou
disfrazan o tipo que representa e
non nolo deixan ver. Só lle dá réplica S~ (Rebeca Montero, que
ben), único personaxe que o espectador comprende e distingue
cabalmente entre os parroquianos
da taberna de Mansur.
Estes problemas eran previsibeis,
como xa se dixo. O público se, gue a penas a ironía do texto e
pala contra ri cando o drama zapatea por terra ao noso mariñeiro. Os apéndices orixinais (Plática dos Mares Arábigos e A Peza
do teatro Chinés) apegados como
pretexto e a xeito de monólogo
no cadro cuarto, quedan como
postizos e só aumentan a confusión na solución final de repetilos con Sinbad de protagonista.
INDISCUTÍBEL. Por veces, as
intencións prévias, os prexuízos
e cargas sacramentais dos textos
famosos, son coma rernuiños que
arrastran ao máis espabilado. E
se as opinións de Cadaval e
Mangolini sobre o texto do Sinbad de Cunqueiro son prudentes
e autorizadas, tamén ternos que
ler ao presidente da Xunta que
sabe de todo e define no catálogo como "indiscutíbel e impere~
cedeira" a obra do "xenial fabulador de Mondoñedo''. Fraga di
que co Sinbad demónstrase que
•

"o tempo remata sempre por poñer todas as causas no seu sítio",
o que nos deixa marinando que
clase de inxustiza ou débedas sen
pagar penderían sobre o público
a conta do seu autor favorito.
O Centro Dramático resolveu
que se o público non se achega
ao teatro, tamén é lícito atraelo,
ainda que sexa co procedemento
de Fraga e
Baltar para
recadar votos.
Está ben : os Sobre Pico
rapaces dos deitan unha
institutos van
a metade de obra de
prezo ao tea- personaxe
tro, coma na único e
Franza, c oa prescripcións
diferenza n on
cativa de que que van da
alá esc olle n Cammedia
eles e non os aomonólogo
meten nos
realista.
autobuses.
A quen isto
escrebe to ·coulle ver a obra do Centro Dramático na compaña da rapazada
de dous institutos. Demasiada for- malidade: nen unha voz nen un
chio. Antes da representación,
un director de cine anunciou desde o proscénio que non se poclia
nen tusir porque estaban para filmar a obra. Será parte da educación teatral dos escolares: que
comprendan que o teatro ten que
subordinarse á televisión e que é
como unha misa na que non está
permitido patalexar? Ademais de
todas as contaminacións políticas
importadas polo caciquismo de
Fraga (a censura, o amiguismo, o
carrexo de vontantes en quente,
como di Baltar), agora ternos que
asistir en silenzo ao teatro. Pagariamos algo por ver a risa de Cunqueiro <liante de tanta torpeza.+
G.LUCA

Todos eles, incluídos os suicidas,
son xente relativamente corren~
te, que leva a típica "dobre vida"
característica da modemidade,
consistente, en duas palavras, en
c umprir traballando durante o
dia e buscar a felicidade pola
noite. O que é pecuhar das suas
vidas, da d e Luís, profesor de
matemáticas, da de Módia, intérprete-tradutora comercial, e
da do editor Ranxel, é o ócio.
Ese, que é o espazo e o tempo en
que eles, facendo o que queren,
verdadeiramente son, é o que
nos mostra o filme.
AMOR E MORTE. 0 duplo e
algo dúbio suicídio que executan
Lúcio (intenso, Miguel Pernas) e
Rosa (espléndida, Maria Bouzas)
constituí o ponto de partida, e
asimesmo o ponto de fuga, da
peripécias persoais e os relacio,
namentos interpersoais, enfin,
das tribulacións, propósito , devaneios e tentativas do eus tres
amigos. Cada un deles, perante
esa mo rte escollida, reaxe dun
xeito diferente, partindo das suas
singulares implicacións cos morros: Ranxel fora amigo de Lúcio
e acompañou-n os, sabedor dos
seus propósitos, nos seus penúltimos momentos; Luís e M ódia
porén , que foran respectivamente amores de Rosa e Lúcio, ignorando os seus desfgnios, non ouviron as suas últimas (ao cabo,
derradeiras) chamadas.
•

Alén do seu antigo nexo afectivo, esta última circunstáncia
(non ter coñecido as suas derradeiras vontades), fai que para
Luís e Módia surxa, de primeiras,
a cuestión da responsabilidade:
que devia/podia, eu, ter feíto? teria-o conseguido evitar? A esta
cuestión, que tende a negar os
factos, vai aos poucos superpondo-se unha outra, que parte do
recoñecimento do acontecimento (consumado e irreversível), a
punxente e decisiva cuestión do
sentido: conseguirei-no vi ver?
arestora e doravante, que
podo/devo facer? A pergunta re-

L_._
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en sério) e a sociedade serial
(que vive en série) debuxan os
limites do terreo deslizante en
que cumpre mover-se, existir,
amar, negociar, ... o espazo en
que cabe habitar (ce-habitar) e
o tempo en que toca viver (conviver), o ponto e hora en que
ten sentido traducir (hic et nunc,
o romantismo), do pasado ao
presente e para o futuro.

sulta, para Luís e Módia, tanto
máis acuciante e espiñosa, por
canto o suicídio dos amantes
non só afecta a sua integridade
psicolóxica, pola intensa relación que tiveron cos finados, senón que ademais compromete o
seu próprio estilo de vida, que os
amigos morros encamavan dun
xeito eminente, e no seo do cal,
como Lúcio e Rosa veñen de
mostrar, o suicídio, mesmo non
sendo unha culminación, non é
un accidente.

• ARDE AMOR. Para filmar esta

• 0 IDEAL ROMÁNTICO. Que
estilo é ese? Cal é esa forma de
viver? Podemos dicé-lo cunha
soa palavra: o romantismo, ou sexa, o que vulgarmente é entendido hoxe sob ese termo, mais tendo como pano de fundo o homónimo movimento histórico, en
que a concepción (a idea, a imaxe, ... ) actual do romántico finca
as suas raíces e extrai a sua forza.
E, ben, que fan os románticos?
Pois, colocar o amor (a experiéncia persoal e a travazón intersubxectiva amorosas) no centro da
existéncia, como pivote da sua
relación co mundo: en consecuéncia, precisamente porque a
sua empresa, a que perdidamente
se votan e botan, é a plenitude
dos afectos e a soberanía dos suxeitos, non anuan nen a platitude da vida nen a suxeizón do indi víd uo. Partindo destas premisas, o suicídio pode ser, nunha
certa altura, o único acto, a expresión e afirmación da liberdade, que separe ( e preserve) a
existéncia auténtica, a vida digna
de ser vivida, de aqueloutra inauténtica, indigna de ser vivida.
Este ideário romántico, que traxicamente encarnan os amigos
mortos, é máis ou menos, con alguns matices diferenciais, partillado por Luís e Módia e, ainda
que de primeiras non o pareza,
por Ranxel, que ao cabo resultará
er o máis próximo, en corpo e
alma, a Lúcio e Rosa. Ele que paree pasar, u pasar por encima,
das uas m rtes. Ranxel mostra
utra cara, h xe men coñecida, do r mantismo: a irania, o
arcasmo, o hum r, qu e con tituen o último refúxio para o ind i v f duo
qu e,
v endo -se
incapaz/impedido de actuar, cando/onde non pode face r n ada,
entón fala contra todo, salvandose asi, como suxeito que mantén
un seu discurso (e por mal parado
que nele saia), da total destruizón, incluída a própria auto-destruizón. Exactamente, o de Ranxel é o humor negro: soma de
mal humor e humor ferinte, macabros e cáusticos. Oeste teor,
irónico e sarcástico, son os seus
argumentos (non só verbais) que,
con intencións e propósitos vários, dirixe ora a Luís ora a Módia ora a Luís e Módia, con quen
a marte dos amantes lle brinda a
ocasión de estreitar relacións.
Cousa que fai, mentres estes, cada un a sua maneira, viven o dó
pola morte dos seus exs, que a
Ranxel semella porén non comover. Aparentemente, esta traxédia, que ele rexeita pintando-a
con ares de comédia torpe e bruta, non lle toca nen a fibra sensível nen o proxecto persoal.

• A

HERDANZA E A TRADUCIÓN NEO-ROMÁNTICAS. Non é

o caso, como dixemos, de Luís e
Módia: estes non poden esquivar
a traxédia e, cada un ao seu modo, encetan e desenvolven o seu
persoal drama, procurando o sentido (que podo/devo facer?) que
lle ven de retirar a sua vida, e a
sua forma (romántica) de vivé-la,
a morte (ao cabo, quizá, máis forte que o amor) duns outrora seus
pares. Nesa busca,_os seus camiños entrecruzan,se e eles, Luís e
Módia, acaban unindo os seus pasos. Mais, as suas travesías e solucións, para superar o sofrimento,
asimilando-o, e tomar, outra vez,
viável o seu modo de viver (o romantismo), son peculiares e ben
distintas. Sinteticamente, encaixan a morte e relanzan a sua vida:
Lufs, emocionado, errabundo, ensaiando , tan teand o , enfin, actuando ; Mód ia , comocionada,
meditabunda, reflexionando, deliberando, enfin, decidindo. Activos e pasivos ambos, esbozan ademais solucións ben diferentes. A
de Luís é herdar: a Rosa, a Lúcio,..., enfin, o (seu) romantismo,
ministrando-o, administrando ese
legado, na sua própria situación.
A de Módia é traducir: traducir o
romantismo (o de Lúcio, Rosa, ...
até o de Ranxel), trasladando-o,
alterado e mesmo demudado, a
través da sua persoal mediación, a
própria situación. Daí, en ambos
casos, un neo-romantismo, que
podemos chamar "tardo-romantismo", por contraste con aquelou tro, primeiro e primário, o
"proto-romantismo" que exem,
plifican Lúcio e Rosa ... e tamén,
tan intensamente como eles e
máis extensamente, Ranxel.
• WERTHER E LOTTE. Dous
personaxes- literários, ambos de
Goethe, poden servir-nos para tipificar esas duas actitudes: W ert,
her, a proto-romántic~; Lotte, a
tardo-romántica. Dun lado, pois,
Lotte (os tardo,románticos: eminentemente, Módia e, en menor
medida, Luís), mais non Lotte a
amada de Werther (con ela curiosamente algo se parece Luís)
senón Lotte a, esposa de Eduard e

amada do Capitán nas Afinidades
electivas, é a vera representación
da muller (calquer un suxeito
emancipado) que conquisto u a
"racionalidade", i.e., que quere e
procura un seu ben próprio, e esgrime a "razoabilidade", xa que
entende que esa sua procura ~o
rno calquer outro a sua- ten que
negociá-la cos outros e con si
própria. Doutro lado, W erthei:
(os proto-románticos: eminentemente, Ranxel; mais tamén Lúcio e Rosa), digamo-lo da forma
máis desfavorável para o personaxe, é o último avatar do "machito" {calquer un suxeito dominador) que agora, abafado pola
sua paixón, dirixe contra si próp rio, imolando-se en aras do
amór e a vista do seu amor, a violéncia que outrora empregava en
cazar a fémia, desputando-a a outro macho. Ora, claro está, Werther, na prática, non se deixa atrapar nunha imaxe tan redutora.

E Ranxel, por suposto, tampouco.
Daí, as cuitas de Módia, para as
que é case cego Luís, cien,
te ela, como
Lotte,
da Arde amor
substancial
irredutibilida- éun
de e inapelá- melodrama,
vel liberdade no mellar
do outro, por
sentido
próximo que
estexa, e de da palavra...
que, por outra en que non
parte, a singufalta máis
larid ade e a
vontade per- dunhafinae
soais nunca humoresca
deix~n de es- irania
tar axexadas,
cando non
son apreixadas e esmagadas, polas redes muitas da allea. zón e a coerción social.
Esa é, afinal, a intratável realidade, firmada_pola última catástrofe que sacode as vidas de Módia e Luís, con que é míster lidar: o indivíduo sério (que vive

¡__ ,___ .___ -·-----·- --·--·-·-·---- -.·- ---- ----- ---- --- ---- ----~-- - -·--~·-- -·~ --- ----

história, Raul Veiga optou pola
mesura: un guión sóbrio, con diálogos medidos e cenas comedidas,
que resultan a un tempo frescos e
familiares pola sua naturalidade,
magníficamente interpretados por
Sergi López, Rosana Pastor e
Chete Lera, primeirísimos actores,
que co seu bon oficio fan realida,
de inteiramente visível os seus
personaxes: Luís, coa sua sensibili,
dade transparente; Módia, coa sua
intelixéncia práctica; Ranxel, co
seu apaixonamento xordo. Ainda,
para limar calquer aresta, a música, como apoio ou contraponto,
ora atenua ora reforza, evitando o
exceso, o ocasional siléncio e intensidade das imaxes. Todo isto
confere a história un ar de normalidade, até aparecer como espello
da nosa cotidianidade, a dos nosos
tempos e o noso espazo. Isto, en
sentido estrito, pois o cenário do
filme é a paisaxe urbana galega,
máis exactamente, a rur,urbana,
dada a irrupción frecuente da natureza circundante: a cidade, co
mar e o campo que a rodean, sa,
biamente filmada (e belamente
fotografada, como todo o filme) é
case un outro protagonista, como
un.insistente e inexcusável rumor
de fundo.
Máis unha mostra do cuidado
que Veiga e a sua equipa puxe,
ron en cada pormenor, é-a montaxe: dispondo, brevemente, ao
início, no meio e ao final, abrindo e cerrando o filme, unha filmación en super 8, que recolle
uns momentos festivos, os únicos en que os protagonistas están
con Lúcio e Rosa, que ademais,
agás nesa filmación e na secuén,
cia inicial, embora estando "presentes", non saen en nengun outro momento. Ademais, imaxes
emblemáticas (a escada en espiral, as metamorfoses do fago, o
xogo do xadrez, ... ) e unha axeitada ambientación apoian o desenvolvimento da narración.
Enfin, V eiga e os seus conseguiron converter unha história trá:.
xica nun drama amável, ofrecendo-nos con Arde amor un
melodrama, no mellor sentido
da palavra, ... en que non falta
máis dunha fina e humoresca
ironia. Por exemplo, a secuéncia
dos "coches de choque", paródia
subtil dos "choques de coches",
.sobreabundantes . e omnipresentes nos filmes (as carreiras, colisións e destmizóns de autos), para significar {neutralmente? é
iso .só unha opción estética?) a
acción, a paixón, a. emoción, a
expectación, os momentos culminantes. E, outro exemplo, como pode entender, o espectador
galego, se non é como unha irania "política'', que Módia dfga
que, para volver do campo a cidade, vai coller o tren?•

Consumidores
Número 45. Ano 1999. De balde.
Edita: Instituto Galego de Consumo.

O sexto aniversário do Laboratório de
Consumo ocupa a meirande parte da información desta publicación. Este centro
de investigación adícase principalmente a
controlar a calidade dos pro:
dutos de consumo masivo,
como xoguetes, limpadores ou pequenos aparellos
electrónicos,
por
exemplo.
Neste último ano, este laboratório realizou
20 mostras
doutras tantas denúncias tramitadas através da Xuma Arbitral de Consumo. A
maioria dos casos que tivo que estudar tiñan relación con produtos téxtiles de ma
calidade. +

Terra livre
Voceiro da Assembleia da
Mocidade Independentista
Nº 5. Outubro-Decembro de 1999. De balde.
Edita: Assembleia da Mocidade Independentista (AMI).

As cekbracións do Diada Pátria por parte dos grupos independentistas centra a
información desta publicación. Asi, pu.
blícase.o Iñanifesto que asinaron o 25 de
Xullo en
Compostela a
AMI, aFPGe
Primeira Linha. Outros
aspeitos que
se tratan son
as posibilidades que para
a difusión
das rnensaxes
independentistas
ten a intemet, as mobilizacións en contra
da instalación duns depósitos de fuel na
ria da Arousa, o nacimento do sindicato
· independentista Central Unitária de Traballadores (CUT), cunha entrevista cun
dos seus dirixentes, Manuel Camaño ou o
Manifesto mal-dito, do Grupo Poético
Além do Cócito. •

O Bugallo
Boletin do Colectivo
Ecoloxista do Salnés
Nº 15. Novembro de 1999. Ptezo 200 pta.
Edita: Colectivo Ecoloxista do Salnés.

Víctor Caamaño e Xaquin Rodríguez formulan preguntas e dan dados sobre a situación dos vertidos fecais en Cambados. Emparentado con este asunto, un artigo reflexiona sobre os perigos que está correndo
actualmente o
rio ÚMia, por
mor da contaminación que
sofren as suas
águas e da futura constru-

ción dun encoro en Caldas de Reis.
Marta Lois e
Manuel Domínguezdan
consello para afrontar
novas formas
de agricultura, como a agroecoloxia urbana. Dentro da oferta de rutas ecolóxicas,
neste número recoméndase o itinerário
que vai desde Baltar a Xesteiriña pasando
por Rial, nos arredores de Portonovo. +

LUIS G. SOTO
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Os Carunchos,
o encontro dos gaiteiros solistas e as pandereteiras
No verán apresentarán o seu segundo traballo coa maioria das pezas gravadas en directo
... ,

mos e aos que lles gasta tocar,
nunca buscamos un instrumento
en particular, preferimos amigos
que gasten do que facemos".

-0- P. BERGANTIÑOS

Viven dos seus respeitivos traballos, din que non son profesionais da música -ainda que
non Hes importaría- e adoitan
definirse como grupo de fin semana. Son tres mozos e duas
mozas que se dan a coñecer como Os Carunchos e que para o
verán apresentarán o seu segundo traballo, desta volta coa
maioria dos temas en directo. Se
de algo gostan é das actuacións
ao vivo, pensadas como festas
para as que o público cante e
baile. No cenário apresentan
unha fórmula pouco . ensaiada
na música galega, a que integran
gaiteiros solistas e pandereteiras
cun repertório, ademais, que
non exclue as pezas de autor.

"Góstanos tocar xuntos e un dia
ocurriúsenos montar un grupo.
Non tiñamos nengunha preten,
sión, nen sequer actuar e moito
menos, por suposto, gravar", ex,
plica Lois Correa Piñeiro que for,
ma parte do grupo desde a sua
fundación ao carón de Maica Jn,
fante, Xulián Mogin e Pilar Gon,
zález. "A fórmula con que empe,
zamos tivo bastante éxito , era
orixinal porque combinabamos
gaiteiros solistas e pandereteiras
-engade. Desta maneira, con
percusión variada, interpretamos
pezas vocais e instrumentais".

~\

De feito unha das causas que cha,
man a atención de Os Carunchos
na sua posta en cea e a utilización
de trebellos de diferentes tipo. Per,
cusión "caseira", "miuda" como
eles din, desde latas de aceite a ti,
xolas, pasando por botellas de anis,
cunchas, piñas, restos, triángulo.
"Iso si que se estrañaba acampa,
ñando ás voces", comenta Maica
Infante quen explica que na mú,
sica tradicional sempre se optou
por meter voces con pandeiretas.
"Vense moitos grupos de gaitei,
ros, por un lado, e moitos de pan,
dereteiras por outro -engade Lois
Correa. Nós optamos por fusiona,

En determinadas actuacións ainda lucen o traxe tradicional pero
por comodidade hai tempo que
prescinden de el. Para as romarias
utilizan vestimentas elaboradas
con liño e lana por eles mesmos.
Defensores da carácter festivo da
música tradicional galega, animan
ao público a participar activamen,
te nos seus espectáculos e conségueno. "Tes que intentar meterte
na xente, que e contá.xie do que
fas. Se che gosta o que estas tocan,
do iso transmítese -di Maica Jn,
fante. Ten que existir unha com,
plicidade entre o músico e o que
esta abaixo escoitando".

Voz en galego
Os Carunchos botan en falta na
Os Carunchos. De esquerda a direita, Pilar Gonzále:z:, Lois Correa, Maica Infante e Xulián Mogin.

lo, e resultou moi enriquecedor".
As oportunidades para actuar en
público xurden "por casualida,
de, buscándonos a vida. Maica
Infante conta que "vas a un pub
a tomar algo, proposlles unha
actuación e apartir dese mo,
mento empezas a estabelecer
contaros. Un feito que nos deu
moita publicidade foi ir a Luar
por vez primeira hai tres anos".
"Danche publicidade, pero non
actuacións -aponta Correa. Sair
na tele fai que a xente te coñeza
polo menos de o idas".

Os Carunchos téñense definido
como grupo de fin de semana.
"Non queda máis remedio -co,
menta Correa. De feíto tivemos
que escapar dous do chollo para
poder facer a entrevista. Somos
totalmente aficionados, por su,
posto, e dentro dos aficionados
só traballamos Sábados e Do,
mingos. No verán algo máis".

E neste sentido tivo que pasar
un tempo até ver gravado o seu
primeiro disco, Ala, que vai!.
"Cando nos metimos no estú,
dio tiñamos sobre trinta pezas
orixinais compostas por nós.
Repertório non faltaba e apre,
sentamos un traballo con de,
zasete temas", di. "A xente in,
sistia en que tiñamos que gra,
var pero non era o noso obxec,
tivo. Os Carunchos cando máis
prestan é en directo", defende
Maica Infante. É por iso que o
proxecto para o seu segundo
traballo é "gravar todo o que
poiamos ao vivo". "As pezas so,
nan totalmente diferentes, ga,
ñas moita frescura. Non ternos
experiéncia, pero algunhas gra,
vacións de aficionado que te,
mos góstannos máis que escoi,
tar a do estúdio. Salvando as,
pectas técnicos que se os pre,
paras ben son subsanábeis, está
claro que resulta máis auténti,
co", engaden.

Non fan recollida pero algunha
das pezas do último disco como
A Ribeirana están aprendidas de
coñecidos que as gardan na me,
mória. "A metade da música fa,
cémola nós e ternos algunha le,
tra de autor". As pezas instru,
mentais tamén son deles ou co,
ñecidas en seráns que se cele,
bran no interior de Pontevedra e
nos que adoitan participar. ''Non
nos adicarnos a almacenar pero a
veces si que aprendemos. Ainda
que a imaxe do grupo, polo tipo
de formación que somos e os ins,
trumentos que empregamos, é
moi tradicional, preocúpanos
criar novas melodías".

O novo quinteto
Ao cuarteto tradicional gaitas
tambor e bombo incorporouse
antes do verán co oboe, o tamén
gaiteiro Paulo Rial. Son un gru,
po de amigos e ao trio incial foi,
se sumando xente "que coñecia,

Luisa Villalta

O outro lado da
·música, a poesía
Relación entre ambas
artes na historia
da literatura galega
Emilio Grandio Seoane

Caciquismo e
eleccións na galiza
da II República

música galega máis voz. "Desde
Fuxan Os Ventas até hai ben pou,
co notouse un valeiro bastante
grande", din. ''No folk non se está
cantando. Nos innovamos bastan,
te no primeiro disco ao introducir
5 letras de autor, algo que non fai
case ninguén. Estránase cecais
máis que a inclusión de voces, o
contido. A música é actual pero
non pasa o mesmo coas letras".
A respeito da inclusión de temas
en español nos repertórios de gru,
pos de música tradicional e de
pandereteiras manteñen que o re,
pertório galego ten "cantidade de
letras preciosas e adecuadas para
cantalas sen que sexa precis re,
corrir a iso. Nos sempre e colle,
mos as que e tán en galega, e e
non o están tentamos adaptalas.
Se es galega e sinte Galiza id al
é cantar en galega", inala M ica
Infante ao tempo que o seu com,
pañeiro engade qu "partir de a
base é fundamental. E ridkulo
xustificalo en base a tradici n.
Hai grupo que teñen o 90 por
cento dos temas en castelán'>. •

Laura
Tato Fontaiña

Historia do
teatro galego
Das orixes
a 1936
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O segundo sexo de Simone de Beauvoir
chega cincuenta anos despois de ser publicado
A Aula Castelao de Fiwsofia e as revistas Festa da Palabra e Andaina celebran o aniversário
Eis a conclusión das tres ini,
dativas promovidas na Gali,
za. Cómpre reler O segundo
sexo de Simone de Beauvoir
pola sua actualidade mesmo
cando se cumpren cincuenta
anos da sua publicación. A Au,
la Castelao de Filosofia e as re,
vistas feministas Andaina e
Festa da Palabra comemoraron
o aniversário do libro, un fito
no feminismo e na filosofia.
Mái de duascentas persoas asisti,
ron o pasado venres dia 19 de
Novembro á xomada de refle,
xión e debate convocada en Pon,
tevedra para celebrar o aniversá,
ri de O segundo sexo. A asistén,
cía de público pon a vista, ao di,
cer dos organizadores, o interese
que provoca seguir pensando
arredor dos temas que Simone de
Beauvoir escrebiu no seu libro.
Carme Adán, coordinadora da
Aula Castelao, explica que deci,
diron lembrar a data "en especial
por duas razóns, pola sua impor,
tanda como filósofa e nai do fe,
minismo, tanto na sua vertente
teórica como práctica Simone de
Beauvoir era merecedora desta
xomada de reflexión que se apre,
sentou para analisar o pensamen,
to que recolle esa obra e a mirada
desde o feminismo actual".

Profesora de Filosofia e estudosa
do feminismo, Carme Adán en,
tende que "reler O segundo sexo
sorprende porque a pesar de ter
pasad cincuenta anos desde que
foi publicado semella coma se
describi e a realidade actual de
moitas mulleres occidentais, por
non falar de situación coma as
que acontecen en Kuwait onde
inda a ta altura o Parlamento
ven d rexeitar o direito políti,
e para
mullere ". En canto
reivindicacións d femini m , xa
pr ent no libro, Adán debulla
exempl que falan r i m m
da actualidade de Beauvoir. A di,
ferenciación da educación de ne,
n e nenas -com e bserva na
campaña publicitária de xoguetes
de Nadal- ou ntender á muller
pola sua capacidade reproductora
e non como suxeito autónomo
son alguns dos casos que hoxen,
dia seguen a ser obxecto de crfti,
cas por parte do feminismo.
''No nível de exercício de pensa,
mento non se poden entender
moitos dos conceptos que mane,
xa a teoria feminista actual sen
ver a sua orixe e en Simone de
Beauvoir ternos a precursora de
moitos deses conceptos como xé,
nero, experiéncia de mulleres,
matemidade imposta ou suxeito
feminino" explica Carme Adán
quen na sua conferéncia de,
fendeu que o que une ás mulleres
é a experiéncia vivida "que xa
aparece en Beauvoir, conceito
necesário para artellar un movi,
mento con identidade. A violén,
cia, neste sentido, é unha expe,
riéncia comun a todas as mulle,
res do planeta". En canto á sua
releváncia para a Filosofia, a pro,
fesora Teresa López Pardina afir,

tuación" e, en cámbio, non ten o
mesmo recoñecemento que o au,
tor de O ser e a nada; feito que se
compraba, por exemplo, ao ver
que non aparece nos manuais de
filosofia do ,ensino.

Avanzada e lúcida
A publicación feminista Festa da
Palabra ven de apresentar asimes,
mo o seu último número que co
título Simone de Beauvoir. 50 anos
de revolución. sexual analisa de xei,
to monográfico a impronta do
texto feminista. A director da pu,
blicación, Mª Xosé Qµeizán es,
crebe, á maneira de editorial, que
"este libro, que ven de ser publi,·
cado en español e pronto sairá ta,
men en galega, chega, pois, con
cincuenta anos de retraso para a
maioria das mulleres do país. Mes,
mo -asi, a autora foi tan avanza<la

Simone de Beauvoir por Marga Puncel.

mou na sua intervención en
Pontevedra que Beauvoir se
adiantara a Sartre na elaboración
dalguns conceitos filosóficos, en,
riquecendo outros como o de "si,

mento universal, lonxe do pensa,
mento débil e fraccionário. Si,
mone de Beauvoir no seu libro
describe o fondo comun sobre o
que se alza toda existéncia femi,
nina singular. A liberación debe
ser, pois, colectiva".

e tan lúcida, que moitos dos seus
princípios ideolóxicos son total,
mente válidos na actualidade".
Un amplo abano de traballos es,
critos por galegas pero tamén
traidos á nosa língua de autoras
de Fráncia, Austrália ou Holanda
serven para facer un interesante
percorrido polos temas tratados
po.r Simone de Beau~oir e mes,
mo para dar nótícia do congreso
internacional- que, arredor da fi,
lósofa e feminista, se celebrou
neste ano en Paris. Para Mª Xosé
Queizán, "Simone de Beauvoir é
herdeira do feminismo ilustrado
e racionalista. Non acredita na
muller, esa verdade eterna, senón
na muller como resultado cultu,
ral, o cal nos permite evolucio,
nar e transformamos. Ademáis é
ilustrad.a.na medida en que se remite ao feminismo como move,

Tamén a revista Andaina leva á
capa no seu último número a co,
memoración do aniversário do li,
bro feminista, adicándolle un in,
forme central no que se recollen
traballos de Montserrat Oliván e
M~ Xosé Agra, para quen a obra
"segue a ser unha útil ferramenta
para a interrogación teórica e
práctica sobre a nosa existéncia e
de ai que concluamos insistindo
na persistente releváncia deste
texto, de que non se nace muller,
chégase a selo, e na idea de que a
herdanza da nosa autora non pro,
vén de ningun testamento".+

Responsábeis das tres administtacións Tel}'
níanse o pasado día 22 de Novembro ep;
Compostela. Ali estaban o máximo rexi:
dor do concello, o alcalde Xosé Sánc~z
Bugallo1 o máximo responsábel da consellaria de Cultura, Xesus Pérez Varela e a
subsecretária do Ministério1 Ana Pastor.
Pouca. cousa trascendeu do encontro. C~
nada se sabe do que acontecerá na capital
cando dentro de apenas trinta dias se ron-verta en Cidade Europea da Cultura. Pérez
V arela e Sánchez Bugallo foron cautos e
non desvelaron nen un cativo acto dos que
as institucións que rexentan promoverán.
Só a subsecretária se atreveu a dar indf.cios.
Comentou que a Galiza virán as comp~~
ñias artísticas pública teatrais e music~~s
e, en canto espectáculos, anunciou a apfe.,,, •
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Poeta, republicano e galeguista.
Asi define Ricardo Gurriarán ao
seu biografado. E na traxectória
vital de Fl9réncio agroma con especial releváncia o exílio, a necesidade de marchar do país pola
persecución e o terror do fascismo. Comeza asi Ricardo narrando a fuxida: "Floréncio está a cabalo do Barco e Vaideorras entre
Xullo e Agosto do 36. foxe a casa dun irmá a Zamora e Valladolid. Logo trata de volver pero xa
o paran en Ponferrada dicíndolle
que mataran aos seus amigos e o
regreso era perigoso. Marcha uns
meses para Porto, no 37 vaise para Franza e no 38 pasa a Cataluña e participa no traballo de
translado de galegos á fronte republicana. Cando se ve que a derrota é evidente reconvirte o labor para ocuparse de organizar a
marcha dos compatriotas cara o
exílio en México. Fletan alguns
barcos, coma o lpanema, que sae
en Xullo de 1939 con Floréncio
· dentro". Ricardo Gurriarán conta asi aquela marcha que o poeta
entendía como temporal.

Ricardo Gurriarán
'Horrienaxear aos exilados é unha
das débedas <leste país'

1

. . CARME VIDAL

No

ANO

1968 RICARDO GuRRIARÁN

ACOMPAÑOU

o

SEU PAi,. GONZALO, Á ESTACIÓN PARA ESPERAR AO

CURMAO fLORÉNCIO DELGADO ÜURRIARÁN. ERA AINDA UN CATIVO -PERO NUNCA ESQUECERIA AQUEL
EPISÓDIO. fLORÉNCIO VOLVIA DESPOIS DE CASE TRINTA ANOS DE EXÍLlO EN MÉXICO E CANDO VÍU DE NOVO

V ALDEORRAS EXCLAMOU: "GONZALO,

VASME TER QUE DAR UNHA ÓSTIA PORQUE ESTOU CHORANDO COMA

UN MENIÑO". AGORA RICARDO VEN DE RECONSTRUIR A SUA VIDA NO LIBRO fLORENCIO DELGAOO

Qu,

RRJARÁN . VIDA E OBRA DUN POETA VALDEORRÉS, REPUBLICANO E GALEGUISTA (EDICIÓNS DO CASTRO).

Elíxio Rodríguez relatoulle en
México a Ricardo Gurriarán
con bágoas nos ellos o momento
no que os exilados se puxeran a
cantar o himno cando o lpanema pasaba por <liante da costa
galega. "Os exilados ainda non
están reabilitados, ainda non recibiron o tratamento que merecen por unha vida entregada ás
liberdades, a Galiza. As histórias
da literatura dos anos cincuentan contan de Floréncio que
agora vive en México. . . non se
din as causas polas que fuxiu"
comenta Ricardo Gurriarán.
Cando marchou, Floréncio rebulia actividade en Valdeorras.
Avogado, organizador do Partido Galeguista e poeta, o se~ traballo era coñecido en toda a comarca. "No verán do 38 era secretário de propaganda do PG e
mostraba unha traxectória combativa a prol do galeguismo vertebrando o núcleo de Valdeorras, fa¡ causa del tamén no seu
compromiso coa pluma e era
amigo das grandes personalidades ·galeguistas, como Alexandre
Bóveda ou Otero Pedayo". Explica asi Ricardo GurTiarán as
causas pelas que Floréncio foi
perseguido -búscano e queímanlle a sua biblioteca_ e tamén as
razóns que o levaron a fuxir.

"Franco cae xa"
As perdas son moitas cando dei-

A. PANARO

xa a terra. "Até o ano 49 estivo
traballando hoxe aqui mañá alá.
Vendendo zapatos, seguros, inventando que era un especialista
en nitratos para terras. Influia
moito a situación de transitoriedade na que vivía. Esturao, outro exilado, diciame que se lles
gastaba o dedo na mesa do café
onde tiñan a tertúlia apertando
e diciano aquilo de· mañá cae
Franco" conta o biógrafo.
Nesa longa espera o carácter ledo e extrovertido de Floréncio
Delgado mudou. As referéncias

que Ricardo tiña del eran as
dunha persoa cantareira e
amante da troula. "Estabilizarse
a tantos quilómetros produciulle
tal amargura interna que pesou
tamén na sua forma de ser" ex~
plica despois de asegurar que el
estivo a matinar até o frn na sua
volta á terra.
"Cando regresa por primeira vez
no 68 despois de tanto tempo
ven con degoiros de encherse de
Valdeorras, de falar coa xente.
Antes ~aa volta a família fixo
movimentos para ver se a sua se-

guranza estaba garantida. As suas
irmáns tiveran que declarar semana tras semana pola sua causa, que non foi sobreseída até
1959. Estaba a ponto de xubilarse e quere explorar corno están as cousas para ver a posibilidade de instalarse de novo aqui.
Despois ten que recuar pola realidade, os fillos son xa grandes e
teñen a sua vida feíta en México, pero da sua cabeza nunca sa~
cou a idea da volta" comenta Ricardo Gurriarán tirando a conclusión do rnoito que falou con
el nas suas tres viaxes a Galiza.

U n poema que atopou do ano
1923 senta precedente ao ser un
dos primeiros exemplos de lírica
neotrovadoresca da nosa literatura. Ricardo Gurriarán considera que tamén o exílio pesou
no recoñecemento da sua obra.
En México continuou a facer
poesia e pon en marcha con outros desterrados Saudade e Vieiros, duas publicacións de grande
importáncia na cultura galega
xerada alén mar. Da sua man
sae asimesmo a edición do Cancioneiro da Loita Galega, publicado en México polo Partido
Galeguista. "Durante a guerra
fixo unha obra de circunstáncias, en Nova Galiza ten poemas
antifascistas de fondo calado
pero cando chega a América o
seu talante aberto tamén se
plasma na poesía que comeza a
ser mestiza, sen instalarse na
saudade. Ali está a Galiza do
corazón pero agroma de maneira especial o México no que vive, e traduce tamén poetas da
vangarda" engade o biógrafo.
Como exemplo verque nas páxinas do libro que agora se publica unha extraordinária traducción do poema "!Ouh capitán! ¡Meu Capitán!" de Walt
Whitman que Floréncio adicou
a Castelao no primeiro cabodano do seu pasamento.
Cando ve que non ten posibilidades de regresar a Valdeorras
mostra o desexo de que sexan
traídas as suas cinzas que se depositan no cimetério da sua comarca natal. As visitas a Galiza
e a viaxe a México déronlle a
Ricardo Gurriarán a imaxe do
que foi o sentir de Floréncio nos
seus últimos anos. Agora comenta aquelas impresións coa
raiba que lle dá o pouco que se
recoñece o traballo e a vida dos
exilados. Por unha banda, Floréncio Delgado sabia que a volta
era imposíbel, que a fenda aberra pola travesia do Ipanema marcara xa por sempre a sua vida.
Pola outra, resistiase a pensar
que o desterro poidese quebrar
todo o seu proxecto de vida. Na
sua idea estivo o relanzamento
do PG na transición política,
xestado en México, tanto como
o retomo definitivo á terra. Recuperar, en fin, toda a ilusión
segada polo fascismo. "Hornenaxear aos exilados é unha das débedas que ten este pa(s. Compre
recoñecer a estas persoas que se
comprometeron cunha causa democrática e á que se lle rompeu
a vida por dentro e por fóra"
afirma Ricardo Gurriarán. •
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Deseño

O Festival Iberoamericano de Huelva
garante a sua consolidación
a meio dunha fundación pública ,

de Agustín Portela
para o logotipa

da Editorial Benito Soto.

*

b¡i&

2y2

..

O concello de Pontevedra
celebra o 50 aniversário

da colección de poesia
Benito Soto
A requisación no franquismo
de Musa Alemá de Celso Emílio Ferreiro, con traduccións
de poemas de Holderlin, Reine, Rilke, Miegel, Debmel e
Werfel foi unha das razóns
que puxo fin á colección de
poesia Benito Soto, criada en
Pontevedra hai agora cincuenta anos. O concello da cidade
vai comemorar a data os dias
29 e 30 de Novembro e os 2 e
3 de Decembro e entre os ac ..
tos previstos atópase a presentación dunha edición facsímil da
obra proibida de Celso Emilio.
Os actos de comemoración comezarán a i o Luns 29 de Novembro coa apresentación de
Musa Alemá -edición de Hip camp - e Fabulario Novo de
Manuel Cuña Nová publicado
pola D pu ación Pr vincial de
Pontevedra. O Martes dia 30
abino T rre , edit r da Benito Soto, pronunciará unha con' f réncia no Teatro Principal.
Para Xov 2 de D cembro e tá prev i ta a mesa redonda
"Contexto cultural e político.
Pontevedra Galiza nos anos
40 e 50" na que participarán
Xosé Enrique Acuña, Marga
Romero e Raimundo González
Borobó. O programa de comemoración chegará ao seu fin o
Venres 3 de Decembro no Teatro Principal cun recital poético
no que estarán presentes Manuel Maria, Sabino Torres, Bernardino Graña, Miguel Anxo
Fernán Vello) Luísa Villalta e
Xosé Maria Alvarez Cáccamo.
Trece poemários viron a lus na
colección Benito Soto no que
significou o primeiro intento
de botar abaixo o siléncio que
pesaba sobre a nosa poesia. A
iniciativa desenvolvida por un
grupo de mozos pontevedreses
de seguida prendeu nun país
no que non existían espazos
para a expresión dos poetas galegos. As prensas de Gráficas

33

Torres, da família de Sabino
Torres, tiraron do prelo o primeiro libro de Manuel Maria,
de Pimentel e títulos de Carballo Calero, os Álvarez Blázquez, o andaluz Pérez Creus,
Cunqueiro, Xosé Ruibal, Eliseo Alonso, Tomás Barros,
Augusto Casas ou Manuel Fabeiro, xunto cos da autoria dos
próprios promotores da colección T arres e Negreira. A colección naceu vencellada ao
xomal Ciudad, rotativo de información xeral editado pola
família de Sabino Torres no
que Celso Emílio Ferreiro era
redactor xefe e Manuel Cuña e
Álvarez Negreira, redactores.
"A colección Benito Soto naceu dese contacto permanente.
Meu pai pechou o Ciudad no
1948 e todo quedamos sen
ernprego e soldo . Unha noite,
reunidos na imprenta Cuña,
Negreira e eu acordamos publicar os nosos próprios versos.
Sabíamos daquela que en canto aisen ian chegar moitos
máis libros porque había poetas e non onde publicar". Asi
explica Sabino Torres o nacemen to da colección poética
que ia levar o nome de Benito
Soto ao entender aqueles mozos que era o acaido para recofiecer uns libros que se ian publicar sen pedir permiso, libros
piratas en fin.
A colección chegou a ter no
seu tempo cento cincuenta
subscriptores e, segundo o promotor, Sabino Torres descobriu a "xente que estaba calada
desde o 36". O poeta Manuel
Maria, que publicou no 1950 o
seu primeiro poemário Muiñeiro de Brétemas dentro da colección, ten opinado que "visto
desde hoxe pensando naquel
tempo franquista parece un miragre, p,ero tiñamos un desexo,
case fame, de literatura galega
e iso é o que explica iniciativas
como a Benito Soto". •

---

peto, poderla estar cos direitos

Soplo de vida, segunda longametraxe do colombiano Luis Ospi,
na, é unha narración en clave de
thriller, cunha pretenciosa estrutura e máis dun exceso esteticista, en tomo ás visións de diferentes homes sobre unha atractiva muller á que todos amaron.

Sen dúvida esta nova situación
que se albisca emana do proxecto
de imediata criazón dunha Fundación Pública, integrada polo
Concello, Depuración e Junta de
Andalucía, e da conformación ·
dun renovado equipo organizador. A partir de agora, merecentes estes últimos da necesária financiación por parte das institucións integrantes da primeira e da
non menos necesária hberdade e
independéncia para poder desenvolver con tempo e critério o seu
cometido nas vindeiras edicións.

todos entre os filmes galardoados. Trata-se dunha fermosa
história de amor dun vello profesor de literatura (magníficamente encarnado por Ulises
Dumont, se cadra Prémio ao
Mellor Actor) pola palabra, pola
vida e polo misterfo das relacións humanas, baseada na peza
dramática homónima de Roberto Cossa e sustentada nun espléndido guion no que nada resulta previsíbel e sí irónico e estimulante. O seu compatriota,
Alberto Lecchi, oferece en Operación Fangio (co-produción his- ·
pano-arxentino-cubana) unha
libre e ben realizada reconstrucción dos feitos acontecidos en
Febreiro de 1958 sobre o secuestro por parte duns primeirizos e voluntariosos "fidelistas"
do afamado corredor automobilístico arxentino, co obxectivo
de impeder a continuidade da
sua participación no II Grande
Prémio de Cuba e ási chamar a
atención sobre os excesos da ditadura de Batista, á que están
tentando denocar.

Complicadas previsións

Ratas, Ratones, Rateros, primei-

Jara, un dos dous títulos de produción netamente española participantes nesta sección, xa foi tamén proxectado. Nel,.o seu novel
realizador, Manuel Escudillo enxerga malamente a história dos
amores adversos dun mociña e o
seu fidel a apaixonado namorado,
na que ten especial protagonismo
o micromundo dun burdel rural.
Unha película que supón a entrada no cine de Olivia Molina e de
Sergio Pérez-Mencheta (un dos
"falecidos" da série de TV, "Al
salir de clase": a sua pt;eséncia no
festival tivo histéricamente pen,
dente a meia povoación adolescente onubense) e conta tamén
coa Participación da nai da pri,
meira, Angela Malina, cun sobreactuado traballo, e doutros actores de star-system español como
Juan Echanove, Kiti Manver,
Chete Lera e María Isbert.

Vistos até o momento so a metad e dos filmes participantes na
Sección Oficial, resulta complicado facer previsións en tomo as
posibilidades da sua preséncia
no palmarés. Con todo, ainda
non tendo unha visión de conxunto, pode-se afirmar, sen medo a se trabucar, que a última
entrega do veterano director arxentino Eduardo Calcagno, Ye-

ra longametraxe do ecuatoria-:
no Sebastiáh Cordero; é unha
vertixinosa viaxe por certos aspectos do mundo da delincuénda xuvenil, dacabalo dun
xove bisoño arrascado pola perversidade delitiva dun seu curmán, arriscado antisocial sen
escrúpulos, que conta con moi
bons traballos interpretativos e
un ben conseguido nível de
verosimilitude.

O próximo sábado, 28, será a data
na que se desvelará a incógnita
dos prémios e o momento de facer balanzo desta edición, importante ponto de inflexión na história do festival onubense, da que
en grande medida dependen as
suas liñas de futuro, nun momento no que é preciso copar mercados, na sua maioria dominados
pola cinematografía ianqui. •

M. CASTELO /HUELVA

Tras diversas etapas de incerteza, o Festival de Cine Iberoamericano de Huelva abriu as portas da sua vixésimoquinta edición con decidida vocación de
reestruturación do modelo .d e
certame que ten como principal
obxectivo ser o principal lugar
de encontro no territorio estatal
das cinematografías de fala hispana e portuguesa das duas marxes atlánticas e das xentes empeñadas na sua existéncia.
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OPtNIÓN

¿CON QUE ARMAS?
Como animais que somos, a pesar das mutilacións
ás que a Civilización nos someteu, e continua a
someternos, os seres humans levamos en nós a
tendéncia ao asasinato, herdada dos tempos nos
que matar, ben fose o animal,alimento ou o ani,
mal,ritual sexual, significaba sobrevivir. Da mes,
ma maneira acompáñanos a ansia irreductíbél
, dunha sexualidade sen restriccións, xa que este
comportamento foi tamén própio da nosa especie
' nos tempos recuados da Evolución. Dentro <lesas
tendéncias "criminais" destacan dous impulsos
que a Civilización precisou combater con feroci,
dade para consolidarse: o asasinato do pai e o in,
cesto, duas accións que se hoxe nos repugnan é
porque a Civilización nos converteu en animais
enfermos, non só mediante a extirpación dos teci,
dos nos desexados do sexo e do asasinato, senón
tamén polos enxertos _c osque os suplantou, Estes
enxertos son a Vida e todos os seus v;:i.lores, co,
menzando pola Familia que é o mecanismo de
destrucción de seres humanos máis pérversq que
existe, por sinalar o amor corno xustificante da represión que exerce sobre a proxenie, continuando
pola acción corrosiva da Escola e da Relixión,
que é aceitada corno un proceso natural polos novos alienados: e rematando pola Mílicia que os
converte definitivamente en asasinos.

XEsus PrsóN

'Se as armas
usadas por Edipo
o arrastraron
para a loucura,
do combate
de Hamlet
aprendemos
que é posibel
derrotar
o horror"

Todo este horror é o que queremos cornbater
nós, os Asasinos ¿E con que armas? As armas
usadas polos modélicos Asasinos da historia xa

non serven. En Edipo, a Norma, que proscribia
matar o pai e copular coa nai é transgredida.
Sen embargo se entendemos o Pai como o "ser
de antes", e a Nai corno "presente ou futuro",
Edipo non cornete transgresión nengunha, xa
que "matar o Pai" significa liquidar a animalida,
de, e "copular coa Nai", ingresar na humanidade. Así e todo, Edipo é castigado. O resultado
da ~cuación é un ser, culpábel e inocente ao
mesmo tempo, un fillo da loucura.
Desde outro punto de vista, entendendo o Pai
como símbolo da Autoridade, quer dicir, da
Civilización, ternos que entender a Nai como
símbolo da Natureza, co cal a acción de Edipo
resulta positiva, e sen embargo tamén é castigado. Con que o desenlace da nova ecuación
é tamén a loucura.
A loucura á ainda maior en Hamlet, tanto se o
pai é o Rei Morro como se o é Claudio, o Novo
Rival. No primeiro caso achárnonos ante a loucura dun individuo manipulado ata a autodestrucción por outro individuo que non existe, e
no segundo caso, se Claudio é o pai de Hamlet,
a loucura edípica tórnase atroz, xa que a Nai se
mostra claramente como "destino" de Harnlet,
ou s_exa, como marte do fillo.
Se as armar usadas por Edipo o arrastraron (e a
todos nós canda el) para a loucura, do combate

de Harnlet aprendemos que é posfbel derrotar
o horror rnais tarnén que nós sucumbiremos
con el. E se para libramos do horror obramos
como Fausto, o mestre de Asasinos que quixo
recuperar o "tempo perdido", ou sexa, a animalidade, entregando a alma, que é o enxerto que
n'os converteu en homes, xa sabemos o final
que nos depara o trato.
En Tebas, en Elsinor ou en Todos O s Sitios,
que este é o escenario de Fausto, restableceuse
a Orde despois do sacrificio, ou creouse unha
Orde nova, e nós sabernos que o fin de calquera Orde imaxinábel é a aniquilación dos seres
humanos, que a Utopía é unha estructura que
toda Orde deseña para imovilizar os Asasinos,
e que a propia palabra é a arma definitiva da
Civilización, que brama a sobre os nasos cadáveres: ¿Con que armas?
Os morto po uimos a palabra, é certo, e só os
morros podemos dar a morte. Sen embargo, o
Asasino máis xeneroso de todos os tempos, Señor de Transilvania, aprendeunos que os morros
tamén damos a vida. Matar a palabra é po ibel e
necesario, xa que ela creou o mundo, mai a
Nova Palabra que renaza dos escombros ha crear un Mundo Novo que se ha chamar Tebas, Elsinor, Transilvania, Todos Os Sitios ... Reinos,
enfin que cada home, só, ha combater ata conseguir o Reino de si propio. ¿Con que armas?•

/

O ENTENDIMENTO POSSIVEL
UM NOVO_RUMO PARA O GALEGO
1

L

Catorze de Setembro de- 1999, Estrasburgo,
Europarlamento. lndignac;orn dos espanholistas rnais recalcitrantes. Urn deputado galega
intervém e nom fai uso do castelhano. Atreve-se a ernpregar umha língua das,- para eles,
autonornicas, quer dizer, ·de segunda, subsidiária (até hai pouco, para eles, apenas urn dialecto). Umha língua que competia agora na
Europa posta ern igualdade corno seu idolatrado espanhol. lntolerável. Estava a cair o mito
de que para andatrnos poi<:> mundo precisássernos do castelhano.
Ira a reacc;orn. Francisco Vásques, alcaide da
Corunha, as~everava castic;o "si no lo digo re,
viento, e es la mayor horterada que se tiene
visto en los últimos tiempos". Gerardo Galeote, porta,voz do PP ern Estrasburgo, chegava a
afirmar que as intervenc;oes do nosso eurode,
putado norn se recolheriarn nas actas por esta,
rem "nurn idioma que norn é castelhano, nern
galego, nem portugues", Este idioma nom era
nern rnais, nem menos que urn correctíssimo
galego, pronunciado corn a fonética própria de
Fisterra, berc;o da rnulher de Camilo Nogueira.
Por certo, que até o próprio Mário Soares feli,
citava o deputado nacionalista polo "seu born
portugues" (sic.)
Mas, esta praxe lingu-ística, já anunciada na
sua carnpanha eleitoral, na boca de urn políti,
co com -fama de moderado e que até o mo,
mento nom mostrara em público o seu reinte,
gracionisrno, tivo também como consequencia
a reactivac;orn da nunca resolvida questione de~
Ua lingua na própria Galiza. E, assim, uns dias
antes Carlos Casares, Presidente do Conselho
da Cultura Galega, surpeendia,nos a todos
-qualificando a actual norma do galega oficia,
lista de "extravagante" e propendo para já
umha reforma ortográfica que nosachega,seaos
leitores portugueses com a adopc;om do "nh",
"lh" e "g, j, x". Umhas aparentemente estran,
has declarac;oes em alguém pouco suspeitoso
de lusisrno. Lago, viria o pronunciamento colectivo dos escritores participantes no Encontro Transatlantico encaec;ados por Suso de
Toro, tambérn no sentido de urna aproximac;om ao mundo lusófon"o. E a polémica desencadeava-se nos meios de comunicac;om ...
Polémica artificialmente silenciada na maioria

_JORGE MARTINS

'1··

nfeiizmente,
existem
fanáticos num e
noutro bando
que de maneira
inevitável
ficarám fara de
qualquer acordo"

<lestes meios desde havia quase vinte anos mediante a censura sistemática dos que éramos
discrepq.ntes. De novo, filólogos, escritores e
intelectuais a opinarem a respeito da normativa. Agora, tal vez, com urnha maior serenidade e vontade de diálogo por ambas as partes. E
é que todos nos damos conta de que o galega,
o milenárío idioma dos nossos antepassados,
está ferido de morte, tem os dias ou, se queredes, os anos contados.

É nesta situac;orn, que desde a Assembleia
Reintegracionista "Bonaval" queremos dar a
conhecer a nossa opiniom a respeito das bases
do que achamos único entendimento possível.
Fazemo-lo com a humildade de sermos, simplesmente, mais urn dos muitos grupos normalizadores de base surgidos na década de noventa nas diferentes vilas e cidades do país, conscientes de acertos e erros na nossa trajectória,
mas respaldados por um compromisso sério,
firme e indubitável como idioma. Este enten,
dirnento na nossa opinióm há-de se basear nos
seguintes cinco pontos:

É necessário chegarmos
a um novo acordo normativo amplo, flexíbel e
provisório (todas as convern;:oes ortográficas o
sorn) ·que reúna em tomo a si o maior número
de ades5es possíveis. Infelizmente, existem fa,
náticos num e noutro bando que de maneira
inevitável ficarárn fora de qualquer acordo.
• CINCO PONTOS. 1 º)

2º) Partimos do facto, de que sobre a questom
normativa só devem entender os interessados
e competentes, sem nengum tipo de interferencias políticas, quer governamentais quer
partidistas. Aliás, Madrid ou mesmo Lisboa
nom podem ser referentes que condicionem o
processo, há, de ser um acordo entre galegas e
galegos condicionado apenas pola realidade
sócio-linguística da nossa na~om e feíto com
vontade de a mudar.

o

3º)
ambito de aplica~om do novo acordo
será exclusivamente o ensino nom superior e
a Administra~om e organismos delá dependentes (e só da Adrninistrac;om para o administrado, nunca ao revés). Deixando no resto
de ambitos liberdade normativa absoluta, pois
norn <levemos esquecer que afinal há-de ser o

povo galego o que escolha enre as diferentes
opc;oes, quer dizer, quem mais ordene. Póra-se
fim, portanto, a qualquer discriminac;om nos
subsídios públicos ou no acceso aos meios de
cornunicac;om por razon de normativa.
4º) Este acordo já nom pode ser o mesmo que
deveria ter sido alcanc;ado há quatro lustros.
Muito tem mudado neste tempo a consciencia
linguística do nosso povo, mesmo a das suas elites intelectuais. Para além de a ralidade internacional na que se acha inserida a Galiza er
bern distinta, numha Uniom Europeia sem fronteiras que nos isolem do resto da no a área lLnguística meridional.

5º) Polo mesmo, o acordo nom pode obviar o
facto que, hoje já quase ninguém discute, de serem galega e portugues variantes de um me mo
diassistema lingufstico. Terá, portante, de estar
orientado para a Lusofonia.
A situac;om que está a viver o galego é dramática, as suas tendencias suicidas. As polf ticas
linguísticas, se se lhes pode chamar assim,
postas em prática nestes últimos vinte anos
polos diferentes governos autonómicos tem
demonstrado o seu fracasso. Sen do mal pen,
sados, qui~á era isso mesmo o que pretendiam.
Tanto fai, pois se exercemos a autocrítica,
também as campanhas do movimento norma,
lizador, ainda na sua precariedade de meios
económicos e humanos, tem sido pouco eficazes, talvez, pola sua excessiva fixa~om em luitas simbólicas e o pouco até hoje construido
(ainda estamos sen um jornal na nossa lingua
digno de tal nome, falta umha rede de centros
de ,ensino íntegramente em galego .. .etc).
O conjunto do movimento normalizador de,
ve abandonar as guerras intestinas que historicamente levaram á decadencia ao nosso
povo e com respeito leal para as diferentes
visees que no seu seio coexistem sobre o
idioma, procurar umha unidade de ac~om
sustentada num necesário consenso de mínimos em comurn. Som horas de tracejarmos
urn ncwo rumo para o galego. •
JORGE MARTINS é Secretário

da Assembleia Reintegracio'nista "Bonaval"
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LOIS DIÉGUEZ

O carracedo de Afo ns o V111
Non saen ainda do Bierzo, os viaxeiros. O país é pequeno pero dá
moito para andar. Hai que pasar
por Cacabelos por iso de ser fieis
ao Camiño e para ver o rio Cua,
amoroso e brincador, pois da serra
chega. En Cacabelos fixou-se un
centro potenciador dos ricos produtos da harta e do viñedo e visítá-lo pode axudar a esa necesária
guerra contra outros que veñen de
fóra. Pementos, castañas, froitas,
licores ... ouh, que grandes comerciantes podemos ser se guerreamos contra a imposición do estraño. Cacabelos é como unha arañeira de casas máis ben baixas.
Na outra ribeira do rio ergue-se a
igrexa adicada á Quinta Angúria,
esa imaxe encumiada en case todos os cruceiros galegas. Mais o
interese dos viaxeiros non está
nela, senón nun humilde relevo
da porta da acristiano que se representa unha partida de cartas
entre o Neno Xesus e Santo António. O Neno, con vestiduras solenes e subido nunha nube escurecida dá-lle un cinco de euros ao
santo, e este, ao divino, un carro
de copas, xogo realmente simbólico entre o terreal e o sagrado en
manifesta recomposición popular.
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Apartan-se unha miga do Camiño os viaxeiros para visitar o
mosteiro de Carracedo, tamén
nas ribeiras do Cua, ou máis ben
o que queda del, pois desde o século X en que o fundou o rei galego Vermudo 11, até os nosos
dias, sofreu destrucións e reconstrucións sen acougo. Seica os
sempre "endiañados" mauros o
queimaron cando Alrnanzor se
achegou a Compostela naquela
carreira sonada polas campás que
füco levar a ombros de galegas
para Córdoba. Anos despois tocarla-lle a outro rei, Afonso VII
(o que coroara en Santiago co,
rno rei da Galiza o mesmo Xelmfrez) a reconstrución praticamente desde
mesmos cimento . Quedan hoxe, sobre todo,
pedras e mur s ciscad s polo que
foi claustro e mosteiro, e parte da
igrexa románica escoltada por
unha alta torre cilmdrica que se
converteu nun mural de gravado primoroso nos que se repiten rosas e esvásticas, estrelas e
soles. E ainda, nas pedras espalladas pala e planada do claustro,
xorden estes símbolos de canteiros en riqueza tal que deixa surprendidos os nosos viaxeiros.
Os reconstrutores modernos de
Carracedo fixaron as rumas para
atallar a desfeita. Quizá se deba a
iso o que hoxe podamos aprezar a
bela sala capitular coas carro colunas centrais de avultados capite is sobre as que descamsam as
bóvedas, e a porta románica con
decoración de rosáceas. Sobre esta asa, Afonso Vlll construiu o
palácio real e cadra a chamada
Sala da Raíña en prolongación
superposta á Sala Capitular, elevando-se as catre colunas sobre
as de abaixo e gardando a beleza
xa con influéncia do gótico nacente. Para o exterior,-en galería
con arcos 'de meio ponto e aguzado, a raíña asomaria nostálxica
ao Mirador para contemplar a saí da do sol noviño. Juan G.

·~---

PROGRAMACIÓN CULTURAL
NOVEMBR099

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

Pato a la naranja
Dirixido por Julio Escalada e Tomás Gayo. Con Maña Casal,
Charo Soriano, Arantxa Del Sol
e Julio Escalada. Patrocina Caixa
Pontevedra. Xoves 11 ás 21 h.
Pre.za 500 pta.
MÚSICA MELÓDICA

Collection de Zurich. Promove Pazo da Cultura. Do 4 de outubro ao
20 de novembro. De martes a sábado de 11 a 14 e de 17 a 21 h.

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

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

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

CESION DE ESPACIOS
ENCONTROS

U Congreso Internacional de
Radio Aficionados e Comunlcadóns
Promove Asociación Pórtico da
Gloria. Salón de Actos. Sábado
6, de 1O a 21 h.

Las hijas del Sol
Promove Pazo da Cultura. Martes 30 ás 21 h. Prezo 500 pta.
CONGRESOS E
SEMINARIOS
ENCONTRO-CURSO

Conferencia
Participan Alberto Nogueral e Pilar Díez. Promove Comisión de
Cultura do Colexio de Arquitectos. Salón de actos. Venres 19,
de 20a22h.

Animación á lectura na escola
Promove Concelleñas de Cultura
e Educ.adón e Pazo da Cultura.
Seminario 4 . Días 8, 9, 11, 15,
16 e 18, de 18 a 21 h.

SALA DE ExPoSICIONS

Atienza gosta de imaxinar a história de T areixa de Portugal, a
primeira muller de Afonso vm,
que tivo que abandonar por Berenguela de Castela debido a razóns de Estado. Mais o seu amor,
coida, quedou sempre coa primeira para a que construiu o palácio que seria o escondite· posíbel onde ambos se mirasen. Saef,
que ben cofiecemos como experta e amante das causas agachadas, corrobora a história do reí
galega e da rafña portuguesa, pois
di que era el amante da poesía,
sensíbel pois, e que a sua corte
distinguia-se por ser cantora do
amor e das artes mais que da guerra e os intereses ingratos dos
seus reinos.
Seria o palácio de Carracedo
harmonioso, como mostran as

ruínas que quedan, violentadas
ainda por eses contrafortes que
cegan· o Mirador da Raíña ou esa
varanda de alumínio frío que a
estética moderna lle espetou.
Mais os viaxeiros, xa afeitos a cerrar os ollas ante o que desgasta,
quedan coa história, que é outro
xeito de axudar ao mesmo, e seguen o camiño e soben, despois
de deixar Pieros onde xa non hai
fortaleza dos templários, ao castro da Ventosa, o Bergidum Flavium que batismou con lindo neme este pequeno mundo de fartura. A ollada abre-se a viñedos
amplos, suavísimos outeiros polos
que ascenden e un val extenso
anegado no branco perfumado
das cerdeiras. Contra'a montaña,
a torre de Corullón busca o ceo,
e eles a Vila Franca que xa soma
en agullas e torres difuminadas. •

"Congreso Galego de Cooperativas de Enslno de Traballo
Asociado de Gallcia (UCETACi)
Salón de Actos. Venres 26, de
1O a 20,30 h. Salón de Actos.
Sábado 27, de 9,30 a 14,30 h.

ARR-JOIOGRARA

1 Xomada de fomento do em-

"A Vlnpnza de Verónica". Perspectivas da fotograña Contemporánea de Man Raya Matthew
Bamey. Mostrada Uunbed Art

Salón de Actos. Martes 30, de 9
a20h.

prego e autopromodón

RATRO PRINCIPAL
Rúa Charino 6
TEATRO
En ple de gue1Ta
Compañía Teatrapo (Badajoz).
Promove Pazo da CulturaIGÍ\EM. xoves 11 e veñres 12 de
Novembro ás 20,30 h. Prezo 600
pta. Reducción do SOOAJ para estudiantes e grupos.

Qljl lONGAMERAXE

Educación de Valores
MI vida en rosa
Promoven Concelleñas de
Xuventude e de Servicios
Sociais. Martes 30 ás 1O e 12 h.
Dirixido a centros escolares
MÚSICA

Guillados
Compañía Máscara Produccións
(Galicia) Promove Pazo da Cultura de Pontevedra -IGAEM
Xoves 18 e Venres 19-20:30 hrs.

Concerto de profesores
Promove Escala de Música Euterpe. Luns 22 ás 20 h. Entrada
gratuita ata completar aforo.

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

CONCERTO-RlOJAL

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

,.

FADO •

4. BAILARINA

frCC1óN

Manuel Seixas. Xerais

l.

ELA,
MALDITA ALMA
Manuel Rivas.

Galaxia
2. Ü RE1DRNO DOS
HOMES MARIÑOS
Xurxo Souto.
X erais

3. NOVENTRE
DO SILENCIO
Xosé L. Méndez Ferrin

· Xerais

5.ÜMELLOR
FRANCÉS
DE BARCELONA
Bieito lgrexas. Galaxia

NoN

frCC:1óN

2.ECONOMIA
DE GALICIA
Albino Prada

Xerais

3. MARrA CASARES
Arantxa Estévez

ANosa Terra

4. MARUXA MALLO
Carme Vidal

ANosa Terra

BREVE Hª DO
NACIONALISMO
GALEGO
Bieito Alonso Fdez.

5.

ANosa Terra

Laiovento

l.

A POVOACION

GALEGA DO S. XX
X.M. Beiras & Abe! López

Librarias cnnsultc1das:
Cartabón (Vigo). Coucciro (A Corufü1). Índice (Ferro!). Michclena (Pontcvedra).
Peclreim e A Palm•ra Perclucla (Santiago). So11to (Lugo). Torga-(Ourcnsc).

TIAIRO PAllA CATIVOS

Tempestades
Compañía de Ricardo Frazer (Madrid) Mércores 17 -10:30 hrs.
Aforo concertado con colexios
C 1 NE
CJNlKlllUM

Noltes Abertas
Beaudful Thlng
- Promoven Concellerías de
Xuventude, Política Social e Plan
Urban JI. Sábado 13 ás 21,30 h.
Prezo 600 pta. Reducción do
50% para estudiantes e grupos. _
La estrategia del cara.col
Sábado 27 ás 21,30 h. Entrada
gratuita ata completar aforo

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

Mesa redonda sobre ciclismo
Promove Fundación Rutas do Románico. Venres 26 ás 20,30 h. Entrada gratuita ata completar aforo.
EXPÓSICIÓNS

Elxo Atlántico do noroeste f)enlnsular. Promove Eixo Atlántico.
Do martes 1O ao venres 26, de 19

a 21 h.
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BÓROBÓ

Retrato ·de neno
T ería cinco ou seis anos cando o levaron a Vilagarcia para que
lle f~era un fotógrafo o primei,
ro retrato. V estírono de domin,
go, como se vestía de domingo
nunha vila mariñeira cara ao
ano 1890; que .era pouco máis
ou menos como agora nas alde,
as de pescadores.

grafo· que lle dixo, por vez· pri,
meira, que estivera quedo, pois
ía saír un paxariño.

º

artista atinou a fixar
dentro desa escala hie,
rática da fotografía aldeá
( obxecto de fondas reflexións
por parte de Maside) a figura do
neno galega. Despois ese mes,
mo neno habería de universali,
imos aquela súa primeira fo,
zar e de lle dar excepcional ca,
to e é enternecedora e sim,
patiquísima. O neno é gua, _ tegoría estética ao sublime tipo
de raparigo.
po e púxose moi serio ao retra,
tarse, cunha cadeira ao lado, que
¡Os nenas, os raparigos, que
nos dá a súa medida. Lucía un
temo noviño, de pana, paréce,
sentados ao pé dun piñeiro in,
nos. Os pantalóns longos, se ben
tercambian transcendentais ca,
non lle chegaban ata os zapatos,
vilacións ... !
quedándolle algo máis abaixo da
media canela, con esa gracia iffi,
- ¿E que comerá o rei?
par na moda constante dos nasos
- "Comerá . . . . cómerá sucre."
rapaces. E unha boina1 tal vez
comprada ese mesmo día na vila,
Daquela foto feíta en Vilagar,
tocaba cun voo enorme a testa,
cía, haberá que partir para o es,
xa clara daquel raparigo singular,
inédito aínda para a fotografía.
tudio detallado das figuras máis
entrañables da terra. Haberá
Recordaba, sempre que de ho,
que partir, tamén, para trazar a
biografía do artista do que des,
me visitaba Vilagarcía, aquela
primeira travesa marítima,
cribimos a primeira foto e do
que acabamos de ver agora o úl,
aquela primeira viaxe á vila
arousá. E daba detalles do fotó,
timo retrato. Aparece nela ten,

V

mais o retrato infantil de Caste,
dido no ataúde, e salpicado da
lao, como unha sorte de ere,
súa terra. T erra de Rianxo.
Ata aquí transcribo, casi ao pé
dencial da sua rexa galeguidade,
na noite longa e oscura. Eia un,
da letra, a versión na lingua de
Castelao, publicada en O Reise,
ha especie de contraseña na
ñar de Trasalba, do terceiro ana,
clandestinidade que ningún si,
cofante descubréu. Era un gráfi,
co que escribín na Noite, nas
xomadas seguintes á morte, de
co talismán que perdín, cando
Daniel, o noso. Daquila foto,
xa non facía falta levalo para
grafía do raparigo de Rianxo, e
andar a peito descuberto.
que non sei de onde a saquéi, fi,
agora non o atopo, can,
xen moitas copias, que repartín
entre Os catarce de Osebe. Aquil
do o busco para que me
sirva de portada ao vo,
feixe de galegos cabales e inde,
lume onde xunto canto fun es,
pendentes que Otero Pedrayo
bautizóu e alentou co seu fer, · cribindo sobre Daniel, o naso.
moso e gracioso poema adicad9 - En vano cachéi as ilustracións
a iles. A iles que eramos nos. E
dos moitos libros e suplementos
de revistas que gardo de Ca te,
dicir, Aquilino, Cadarso, Celes,
lao, ou arredor dil; e ben que
tino, Pedro Martul, Maximino,
me lembro que a vella foto saíu
Antoñito o do Sol, V ázquez de
Calo (o pai de Gonzalo R.
publicada en máis dun periódi,
Mourullo), o boísimo practi,
co. E xa desesperanzado de ato,
cante Rodrigo, un par de veteri,
palo, acabo de chamar por telé,
fono a A velíno Pausa Ante lo,
narios e o crego de D~mo, que
pregándolle ao tal fidel presi,
corp_pletou Os catarce.- Sen citar
dente da Fundación Castelao,
os tres e catro que inda viven,
que si encentra o retrato de ne,
pois tería que incluir a Borobó.
no nalgún sitio, por favor que
sí levaban sempre, no peto,
mo mande, pois o necesito. O
JD.esrno lles ·digo os meus sufri,
aínda que sería mellar dicir
dos lectores, por si algún de
oculto no peito, Aquilino,
vostedes o ten.• .
Celestino, Maximino e os de,
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Alberte Ansede
Castelao é
o persoeiro máis
importante <leste
século
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Estiven relendo obretodo o Sem,
pre en Galiza de Ca telao e frag,
mentos de diferentes obra , co ga,
110 do próprio Simpó io obre o
nacionalista pero tamén porque
estamos preparando unha obra de
teatro que se nutre fundamen,
talmente dos seus textos.
Que recomenda ler?
Xa que irnos entrar no ano de Cas,
telao, calquer das suas obras.
A que investigacións vai achegarse o Simpósio sobre a sua figura?

FRANCISCO

A. VIDAL

Os moÚros da sorte
Non caia ninguén na inxenui,
dade de pensar que os poboa,
dores das nasas mámoas e cas,
tras, os eternos gardadores de
tesauros encantados son exi,
liados homes dé chilaba e tur,
bante. Nin moito menos. Os
mouros custodios dos castros e
das mámoas son vellos paren,
tes dos mitos gregos, enxen,
drados no principio do mundo
pola Noite para qu~ acampa,
ñasen ao Día e ao Eter. Estes
mouros, son traducidos literal,
mente pala palabra "Sorte", e
fan alarde desta traducción xo,
gando cos mortais que se en,
frontan ás súas enquisas e adi,
viñas como se fosen partici, ~
pantes dalgún concurso de te,
levisión.

P

olo xeral, estes 111ouros
non son nengunha beleza,
máis ben seméllanse aos
faunos romanos, son feos, ana,
nos as máis das veces, burlóns
case sempre e máis tramposos
ca un xogador de tute. Os nasos
mauros non visten elegantemente, pero tampouco será raro
velos con chamativos traxes de
cantante de verbena; e na
maioria dos casos parecen có,
micos sen medo ao ridículo, que
só gozan facéndolle trasnadas ás
mozas guapas.
Ninguén lles quita que son ami,
gas de levar un anaco de sorte a
quen sabe atender aos seus re,
querimentos, e ainda que non
dubidan en castigar a quen lles
leva a contraria ou descobre o
seu segredo, outras convértense

cedía aos seus requirimentos·
castigaría a toda a cidade. Pero
ela, pensando que o capricho
do vello había pasarlle, non fi,
xo caso.
Pero foi tal o cabreo do mauro,
que ao día seguinte, asi como o
sol despuntaba, a terra púxose a
tremer e o mar a subir e medrar,
mandando as súas ondas contra
a pacífica vila que se ía derru,
bando por mor do inesperado
temporal. Os habitantes do lu,
gar corrrezaron a fuxir, e o rei,
coa princesiña, colleron os primeiros cabalas que atoparon e
buscaron refuxio en -lugares
máis altos, a onpe non puidesen
chegar os salseiros.
no máis humano dos mortais e
fican pensando as súas contra,
riedades no curruncho máis in,
sospeitado, ·como lle ocorreu,
na Barbanza, ao mauro da lagoa
de Carregal.

Sentouno a carón da cheminea
e púxolle diante unha cunea de
caldo. E se o trato da rapaza· o
gorentou, as delicadas aten,
cións que esta lle ofreceu namorárono.

Canta esta lenda que, hai
moito tempo, nas ribeiras da,
quela lagoa, onde 9 rudo in,
vemo dos montes do lroite e a
Curota se tempera, vivía un
reí coa súa filla: unha fermosa
e caritativa rapaza a quen to,
dos adoraban.
n día chegou ao pazo do reí
un mauro vello, trenca,
anano e feo que, fuxindo
das inclemencias da serra, pro,
curaba acubillo entre os habi,
tantes daquel prácido lugar.

1, a quen nunca tanta ama,
bilidade lle prestaran,
prendouse tanto dela que
lle ofreceu os tesauros que cus,
todiaba nunha mámoa do lroi,
te, a cambio do seu amor; pero
a moza, que facía aquilo por
pura humanidade, explicoulle
ao forasteiro que nin ela pen,
saba entregarse a un home tan
entrado en anos, nin o que por
el fixo fora máis que procurar,
lle un pouco de amparo con
que agraciaba a todo aquel que
petaba á súa porta.

A prince.siña, apiadada del,
ofreceulle o amparo da súa casa.

Ofendeuse o mauro coa res,
posta, e xurou que se non ac,

U

E

Foi entón que viran ao mauro
subido a unha pedra, e rindo da
desgracia dos paisanos, o que
ofendeu tanto ao reí que, empu,
ñando a espada, botouse a per,
seguilo.

O

mouro, para fuxir do
seu acosador e mellor
escapar, transformo use
en boi·, pero o rei, moi cabre,
ado, foino empuxando contra
a lagoa ata obrlgalo a afundir,
se nela.

-Aí fiques eternamente ata
que remedies tan~a desgracia.
E desde entón, o burlón e mal,
vado mauro vive no fondo da
lagoa, e cando venta o tempo,
ral, brúa como un boi, para ad,
vertir aos paisanos de que de,
ben tomar precaucións. •

Un critério de seleción determi,
nante foi o de apresentar as publi,
cacións de todas aquelas persoas
que teñan estudiado a Castelao,
incluso aqueles estudos que ainda
están inéditos.

O seu recoñecimento como figura
fundamental neste século, é unha
asignatura pendente?
Castelao é sen dúbida a persona,
lidade máis importante deste sé,
culo. Chegou a ser tan simbólico,
que mesmo aqueles que están
lonxe do seu ideário non renúncian a agacharse na sombra do
seu paraugas. lsto contrasta co
pouco coñ~cimento que existe da
sua obra. E chamativo que ainda
non se tefia feíto unha edición
masiva con textos do Sempre en
Galiza do que poidan dispór todos
os centros e fogares de Galiza. E
por isa que nós desde o ámbeto
que nos corresponde, o educati,
vo, tratamos de dar a coñecer as
últimas investigacións sobre o
grande patriota.
Unha das citas deste Congreso é
unha mesa redonda á que están
convidados os diferentes partidos
políticos.
A faceta política é a que lle dá sen,
tido a todo o traballo de Castelao,
o seu núcleo. Esa actividade tjvo
como un dos resultados que exista
un parlamento galega. Desde a or,
ganización interesa moito saber até
que ponto o seu ideário foi incor,
parado nas teses dos partidos polít,
cos. Até que ponto ese movimento
político ten unha proxeción nas
formacións actuais. Se segue vi,
xente ou é un produto caduco.•
Vilasantar (A Coruña),1957.
Presidente da AS-PG.
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O Trinque

Ano Castelao
Co ano 2000 ás portas empezan
a multiplicarse os actos sobre
Castelao. O Congreso da
Coruña, Castelao na Galiza do
século XX, é un magnífico
ponto de arrinque, polo nível

das intervencións e a
exaustividade do programa.
Castelao 'é de todos e, a cada,
menos manipulábel. Como ben
<licia "non teño vocación de
estupefacen te". •

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS •

•••,• ·······································································
Boiro
•CINEMA

Corcobado
presenta o
seu novo
disco,
Corcobator,
oXovea 25
en

SANTIAGO e
o Vonroa 26

en VIGO.

Ü SECRETO DE
THOMAS CROWN
Dirixida por John McTiernan e interpretada por Pierce
Brosnan, Rene Russo, Denis
Leary e Frankie R. Faison,
dentro do ciclo da Fundaci.6n
Caixagaliciá ''Unha estrela e
un galán" , o Xoves 25 na

CasadaCu.lturaás 21 h.

Burela
•TEATRO

Ü BARBEIRO DE SEVIUA
A coñecida obra de P.C.
Bcaumarchais é cenificada
pola compañia Libreescena, o Venres 26 ás 21:30,
no Auditório Municipal.

Ca ha liño
• EXPOSICIÓNS
XAlME FUENTES
Colga as suas pinturas nas
paredes do Muiño das Lousas.

Carhallo

(Finlándia- Alemaña, 1994),
para continuar o Martes 30
ás 20: 15 h. con The Saimaa
Gesture. documental sobre a
xira de 3 grupos de rock fineses nun barco de vapor que
Aki realiza co seu irmao Mika (Finlándia, 1981). Sala
de Proxeccións do CGAI,
Durán Loriga, 1Obaixo.

II SEMANA
DE CINEMA CELTA
Vense celebrando, no teatro
Rosalia de Castro, desde o

Vintecatro obras abstractas

Luns 22 e chega até o Sába-

compofien a rnostra deste

do 27 patrocinado por ]ameson. O Xoves 25 ás 17:45 h.
podemos ollar o cuno galega
Amor serrano e a longametraxe irlandesa Escapada. ao
Sul; ás 20 h. proxectase o
curto O coxo e a fita irlandesa The General. O Verues
26, ás 17:45, o cuno Unha
estrana mirada e a fita Despertando a Ned; ás 20 h o
curto Unha lu:r acesa e a
longametraxe galega A rosa
de pedra. O Sábado 27, a
partir das 20 h, sesión de
clausura coa entrega do prémio ao mellar curto galego
polo embai.xador de Irlanda
e a sua proxección ás 22 h.
para logo, ás 22:30, ver a fita
galega Arde amor (1999),
de Raul Veiga.

pintor que se encontra na biblioteca M. Gonz4lez Garcés.

Ü CASTJÑEIRO
Paneis explicativos con
ilustracións mostran os difer mes aspectos do castiñeir ; pezas etnográficas realizadas coa sua madeira¡ produt
laborad s na crualid de coa c tafia e a madeira, lit rarura referida a ta
árbore¡ sculruras te. Na
Casa da Administración de
argadelos durante todo este
m s d Marte a Sábad

FESTN AL DE ÓPERA

O Verues 26, no Palácio de

Do ROMANTICISMO

ELSA MARTÍNEZ
A pintora galega mostra
duas coleccións "Série paisaxe" e "Galería dos esquecidos" na cafetaria Arts (Maxistrado Manuel Artime 6),
até o 15 de Decembro.
MODERNI MO
CATALÁN
No Quiosque Afonso, e nela
podemos observar óleos de
Anglada Camarasa, bronces e arranques da escaleira
de Eusebi Arnau, obxetos
de Antoni Gaudí, alfaias
de Masriera, estucos policromos de Llimona Cabrera, debuxos e óleos de Ramón Casas e outros artistas
como lsidre Nonell, Josep
Llimona Bruguera, Sebastiá Junyer Vidal ou Caries
Maní Roig, entre outros.

AO NACIONALISMO
O Martes 30, no Palácio
da Ópera Auditorium, a
Fundación Barrié continua
co ciclo de música galega
no que Miguel ltuarte ao
piano interpretará obras de
M. de Torres Adalid, M. de
Adalid e A Gaos.

Chantada
• LEITURAS

actua o grupo de teatro Bu-

ratirú coa obra A gaita que
f~ a wdas bailar; os títeres
de Tanxarina ceoifi.carán o
espectáculo ContaLoucos;
Xosé Neira Cruz falará cos
leitores; e Vento e luja
contarán un conto. o Sábado actua de novo Berro·
bambán con Xuvenca e Cachón, estrelas da canción ás
12; e ás 6 do serán, a Escola
de Música e Dafl:{a da v'ila
actuarán para, ás 7, dar paso
ao acto de clausura.
•TEATRO
RISOTERÁPIA
FERVESCENTE
Oganizado polo Círculo Recriativo Cultural, o Venres
26 ás 8 do serán, representación, polo Centro Teatral
"Faro-Miño", da peza Risoterapia Fervescente, a benefício do Centro de Disminuidos Psíquicos "Asdeme".

NOVA ARQUITECTURA

Shoui (Finlándia, 1994), e

MEXI ANA

randa char'lará cos presen-

MAGOSTO

Pida huivista kiini, Tatjana/ Agarra o Pano, Ta.ti.ana

Até o 9 de Xaneiro, na Fun-

tes; e Paula Carballeira

O Domingo 28 a partir das

dación Barrié, podemos fa-

contará un canto. O Verues

18 h, no Círculo Recriativo

•CINEMA
CGAI
O Xoves 25 e Venres 26 ás
19:30 h. continuan co ciclo
adicado a King Vidor con
War and peace/ Guerra e
paz (USA - Itália, 1956). O
Sábado 27 ás 18:30 h. comeza o ciclo do finés Aki Kaurismaki con Total Balaika

s

•MÚSICA

SALON DO LIBRO
INFANTIL E XUVENIL
Uns dous mil libros reune
esta edición que tamén
canta cunha exposición
adicada aos seus 4 anos de
vida. De Xoves a Sábado no
pavillón deportivo "Lama
das Quendas, no primeiro
dia cantan coa participación de Celso Fernández
con Irnos contar un canto;
António Reigosa que departirá cos leitores; o grupo
Berrobambán cenificará O
labirinw dos libros; Xosé Mi-

A Coruña

l

SEBASTlÁO SALGADO
''Urna gra\:a incerta" é o t(rulo baixo o que se acobillan ·as fotografias do brasi·
leiro na Casa do Home Domus, até o 20 de Decembro.

Vrrucíuo VIÉJTEZ
Fotografías de 1955-65 da
T erra de Montes na sala da
Fundación CaixaGalicia até
o 9 de Xaneiro.

• EXPOSICIÓNS

CHILLIDA
Podemos contemplar unha
escolma dos seus traballos
no Museu de Arte Contemporánea Unión Fenosa baixo o
t(tulo de "O papel e a terra".

SUPERMERCADO
DAARTE
Feira na que se pode atapar
pintura e escultura desde
11.000 a 28.000 pta. no
Pazo de Congresos.

• EXPOSICIÓNS

Cervo

MINGOS TEIXEIRA

Congresos ás 20:30 h. interpretación de Manon (de
Massenet), pola Orquestra
Sinfónica de Galicia dirixida por Miguel Ortega. O
Xoves 2 de Decembro, na
Sala de Audiovisuais da Biblioteca Provincial, conferéncia sobre La Boheme a
cargo de Roberto Relava.

•MÚSICA
BARAFUNDA
Organizado pola A.C. Lumieira, como cada Venres,
iste dia 26 no pub La Sede,
folc-rock cos nove mozos
da Costa da Morte coñecidos como Barafunda.

cernos unha idea da arquitectura mexicana a través
dunha escolma de proxectos
de nove estúdios. Coa mesma periodicidade e lugar,
desenvólvese outra mostra
arquitectónica, a adicada a
Teodoro González de León
& Ahraham Zabludovsky,
representativos dalguns dos
aspectos máis significativos
de México.

•MÚSICA
CORAL POLIFÓNICA
O Sabado 27 ás 8 do serán,
concerto a cargo da coral do
Sporring Club da Coruña no

Círculo Recriativo e Cultural.
•FESTAS

e Cultural coa degustación
gratuita de castañas e viño.

se no Centro Cultural "Torrente BaUester".

A Estrada

A F'o nsagrada

• EXPOSICIÓNS

• CONFERÉNCIAS

MULLERES NOS MEIOS
DE COMUNICACIÓN
POLA ARTE SACRA
As nasas compañeiras CarOrganizada pola asociación
.me Vidal e Arantxa Esté;
"Fillos e Amigos da Estravez estarán, o Xoves 25 ás
da", é fruito do traballo de
7 do serán, no Salón de
inventariado e catalogación
Actos do Concello, para
dos especialistas do Museu
de Pont.evedra e da escolfua falar da "Imaxe e presenza
da muller nos meios de code Ramón Üt'.eroTúñez,
municación", nun acto ordando unha ampla visión
ganizado polos Servicios
do património artístico e
Sociais do Concello.
cultural das igrexas do concello. Barroco, Neoclásico e
Renacimento dominan a
mostra na que se poden
ollar obras de artistas an0•MÚSICA
nimos xunto con outros da
talla de José Gambino ou - ANITA STEINBERG
Manuel Rivera. No Muséu
A rockeira madrileña estará
do Povo Estradense "M .
o Xoves 2 de Decembro, ás
Reimóndez Portela" até o
22:30 h. no Clavicémbalo.
Domingo 28.
• EXPOSICIÓNS

VIAXE

Lugo

Ferrol
•CINEMA
TRJLOXIA DO CHE
O Martes 30 ás 20:30 h. proxecc ión de "Triloxia do
Che" dentro do ciclo adicado a Cuba no Ateneu .

• EXPOSICIÓNS

RosAllA DE CASTRO,
1,
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XIII Cineuropa en Compostela
No teatro Principal. Programación da semana: East is east, de
Damien O'Donnell, o Xoves
25 ás 16 e Venres 26 ás 20:30 h;
Hoxe empeza todo, de Bertrand
Tavernier, o Xoves 25 ás 18:15
h; La vendedora de rosas, de
Víctor Gaviria, o Xoves 25 ás
20:30 h; The astronaut',s wife, de
Ayn Ravich, o Xoves 25 ás
22:45, o Domingo 28 ás 20:30 e
o Luns 29 ás 18:15 h; Buena vista social club, de Wim

Wenders, o Xoves 25 ás 00:45,
o Venres 26 ás 18:15, o Sábado
27 ás 16 e no maraton do Martes 30 que comeza ás 20 h; Tedio, de Cédric Kahn, o Verues
26 ás 16 h; La mujer más fea del
mundo , de Miguel Bardem, o
Venres 26 ás 22:45, o Sábado
27 ás 20:30 e o Luns 29 ás 16 h;
Disonancias, o curto de lnácio
Vila e Le petit Voleur, de Érick
Zanca, o Verues 26 ás 00:45, o
curto de Inácio Vila tamén o

podemos ollar o Sabado 27 ás
18:15 he no maratón do Martes 30; The war zone, de Tim
Roth, o Sábado 27 ás 22:45, o
Domingo 28 ás 18:15 e o Luns
29 ás 00:45 h; The wilá. bunch,
de Sam Peckinpah, o Sábado
27 ás 00:45 h; Doctor Akagi,
de Shohei lmamura, o Domingo 28 ás 16 e aás 00:45 h;
Love is the devil, de John Maybury, o Domingo 28 ás 22:45
e o Martes 30 ás 16 h; Bure

Baruta, de Goran Paskalcevic,
o Luns 29 ás 20:30 e o Martes
30 ás 18:15 h; The searchers,
de John Ford, o Luns 29 ás
22:45 e no maratón do Martes
30 que comeza ás 20 h. e no
que ademais da xa citadas proxectaranse The real blande, de
Tom Dicillo, Chinese box, de
Wayne Wang, Cube, de Vicenzo Natall, A trama, de David Mamet, e unha fita surpresa. Até o proximo ano.•

REIBATO DUNHA ÉPCCA
No Centro Municipal
"Carballo Calero" até o
Martes 30.
Suso BASTERRECHEA
Mostra de escultura e debuxo, na galeri~ Sargadelos,
que poder.emos contemplar
até o 8 de Decembro.
GALIZA EN Foco
Vai pola X edición e acolle
as fotografias de 32 profesionais da prensa galega.
Promovida pólo Clube de
Prensa da cidade, encóntra-

MARTA PRIETO
Ten unha mostra do seu
traballo á que chama "Malas no hotel", na Sala Almirante do hotel Méndez Nú. ñez , até o dia 30.
ZOOÁRIO
Titula, o Centro de Artesa-

nia e Deseño, a exposición
de escultura que podemos
contemplar, até o 8 de Decembro, na Sala de Exposicións Capela de Sta. Maria.
lNGE MORATH
No Círculo das Art.es, fotografías xacobeas; na sala da
Furu.laóón Caixagalicia, ·e até
o 9 de Xaneiro, "Referentes das vanguardas históricas en España"¡ no Centro
de Gravado "Augatinta," as
obras de Xabier Sousa; na
·s ala Argola as pinturas de
Mónica López e Eva González; na galería Clérigos as
de Guerreiro; na Sargadelos, debuxos de Castelao; e
no café do Pousadoiro as de
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Nacho Gómez; e na Tabla
de Flandes as obras de Lourdes Rodríguez.

Ma.rin

N

• EXPOSICIÓN$
PINTORES
ROMÁNTICOS
Os ingleses na España do
século XIX, no Museu Municipal "M. Torres". Visión
singular da España do momento en cincuenta e cinco · obras, lenzos e acuarelas, tomadas da vida cotiíi.
Até o Martes 30.

Moa.ña
•MÚSICA
EMBAJADORES DEL SON
Celebran o aniversário do
Café-teatro do Real o SábaClo 27 ás 23 h. Entrada libre.
•TEATRO
CHÍMPETE CHÁMPATE
Espectáculo de títeres da
compañia Spaguetti, o Domingo 28 ás 6 do serán no
Café-teatro do Real.

Mondad:
• EXPOSICIÓNS
EsTÉVEZ CASTELO
Chámase Óscar e é un xove
pero experimentado fotógrafo que, por primeira vez,.
se atreve a mostrar o seu
traballo, no bar A Platea.

N·egreita
•TEATRO

MES DO TEATRO
Organizado pola Sociedade
Cultural "Afonso Eanes". O
Venres 26 ás 18 h ."Paiasos
puros e duros, tres paiasos
en apuros", obra infantil a
cargo do grupo Turabuleque; ás 20:30 h . "Moedas de
Traición", polo grupo infan,til Flor de Tilo de Teo; ás
21:15 h. "Situación delicada", polo grupo infantil
Axóuxere de T eo; e o Sábado 27 ás 19:30 h. "Cria Corvos", por Berenguela Teatro.
.,.,
•CINEMA
ÜSECRETODE
THOMASCROWN
Dirixida por John McTiernan e interpretada por Pierce
Brosnan, Rene Russo, Denis
Leary e Frankie R. Faison,
dentro do ciclo da Fundación
Ca:i.xagalicia "Unha estrela e
un galán", o Venres 26 no

Coliseu Noela ás 22 h.

Convoeatórias
ÁGORA DE CÓMIC,
CONTO E FOTOGRAFIA
Son tres certamt!§ convocados polo Concello de Lugo e Agora Cultural co fin de
promocionar o património histórico da
cidade e fomentar que muralla sexa declarada Pabimónio da Humanidade. Poden
participar neles calquer persoa afeizoada,
non profisional (no caso do canto, non
poderá ter nengun traballo publicado individualmente e, no _certame de cómic,
non .poderá exceder dos 15 anos de idade). Os cantos serán ineditos e en galega,
a sua extensión non poderá exceder dos 6
fólios a duplo espazo e por unha cara, podendo, cada participante, entregar dous,
dos que s6 un será premiábel, e dos que se
entregarán 3 cópias banco lema. No certame fotográfico deberán presentar un
mínimo de 3 obras e máximo de 6, sen
ser preciso a unidade temática ainda que
deben ser inéditas e non ter acadado prémio nengun, o lado máis cativo non será
inferior a 20 cm. e o soporte ríxido terá
40x50 cm. en calquer caso, as fotografias
serán en preto e branca ou en película TMax. No que respeita ao cómic, a série de
viñetas terán un máximo de 6 páxinas

a

podendo presentar dous traballos distintos dos que s6 un poderá ser premiado. O
tema, para calquer dos certames, ha estar
inspirado no entorno arquitectónico da
cidade. Os traballos de banda deseñada e
fotografía presentaranse sen marco nen
cristal. En calquer dos tres certames, as
obras non' poderán estar identificadas;
por tras do soporte ríxido do cómic deberá aparecer o lema, título, técnica e data
de realización; por tras do soporte ríxido
de cada foto figurará o lema, título da foto, fonnato, técnica, data de realización e,
de proceder, identificación da imaxe. Para a identificaéión das obras, débese entregar un sobre pecho co mesmo lema da
obra presentada e, no seu interior, nome
e apelidos, DN1, enderezo, idade e n 2 de
telf. Os traballos serán enviados ao Concello de Lugo ou ao Apdo. 227 de Lugo,
certificados, até o 14 dt;, Xaneiro próximo. Os prémio.5 para o Agora conto van
do 1º,valorado en 40.000 pta; o 22 valorado en 25.000 pta e o 3º valorado en
'-10.000 (ademais de diploma, trofeo e publicación para os tres); a maiores, tres ou
máis mencións honoríficas con diploma e
publicación. O Ágora foto está dotado

dais, rematado o Festival de
Cinema lndependente, agora

Ourense.
• EXPOSICIÓNS
FRANCISCO RECUERO
Cón numerosos prémios e
exposicións ao lombo, colga
os seus cadros na galería Visol até finais de mes.
UNHA PELÍCULA
DE PEL V
A aportación da galeria Marisa Marimón ao Outono Fotográfico con dous autores
como Javier Vallhonrat e
Daniel Canogar, un Prémio
Nacional de Fotografía e unha firme promesa. Até o 3
de Decembro.
CARME MORENO
Colga os seus óleos no café
Catro Postes . As acuarelas de
Afonso López ocupan as paredes do café Cátedra.
ARTISTAS CAMIÑANTES
No Albergue de San Francisco até o 23 de Decembro, e
serve para facer unha pequena homenaxe a Conde
Corbal, fina4o en Marzo
<leste ano. Ademais da obra
de Corbal recolle as pinturas
de Figueiras, Moreiras e
Quessada Jr; as esculturas
de Enrique Conde, as caixas de Carballido, os debuxos de Alexandro Bobillo e
as fotografías de Berta Ares.

proxectan Celebración (Dinamarca, 1998), de Thomas
Vinterberg, primeira aplicación prática das regras do
"Dogma 95" e con numerosos galardóns no peto, o Xoves 25. Para o seguinte Xoves, o 2 de Decembro, proxectan Bulworth (EEUU,
1998), diriJcida por Warren
Beatty que canta na fotografia con Vittorio Storaro e na
música con Ennio Morricone, retrato crítico 'das eleició ns presidencias nos
EEUU.
•MÚSICA
LOISIANA ÜOSPEL
ENSEMBLE
O Domingo 28 ás 20:30 no
teatro Principal, cun programa de espirituais negros
e gospel.

As Pontes
• EXPOSICIÓN$
APRENDE
A MIRAR A PINTURA
A exposición didáctica
chega á Casa da Cultura,
onde ficará até o 19 de Decembro, da man da Funda-

ción Caixagalicia.

Pontevedra

•CINEMA

•CINEMA

CINECLUBE
PADRE FEIXOO
Desde a sua. criación en
1970, trae fitas de calidade
de fara dos circuitos comer-

LA ESTRATEGIA
DEL CARACOL
O Sábado 27 ás 21:30 h. no
teatro Principal con entrada
libre até completar aforo.

dun 1º prémio valorado en 70.000 pta; o
22 en 20.000; e o 32 en 10.000 (ademais
de diploma, trofeo e publicación para os
tres), e tres ou máis mencións honoríficas
con diploma e publicación.' 0 Ágora cómic otorga tres primeiros prémios dotados con diploma, lote de libros e publicación, e tres ou máis mencións de honra
con diploma e lote de libros. O xúri pode
declarar prémios desertos. Os tres primeiros prémios formarán parte dJIDha publicación na que o concello e Agora teñen
todos os direitos de edición e distribución
formando parte do seu Património.
CONCURSO
. FOTOGRÁFICO "GRÁFICA"
Con motivo do 12 aniversário da publicación técnica "Gráfica" convócase
iste l concurso dotado dun 12 prémio
de 300.000, un 22 de 200.000, e un 32
de 100.000 pta. ademais de conquerir
un dos pastos que dan acceso ao libro
comemorativo do evento. Até o 31 de
Novembro poderanse enviar por correo as instantáneas (preto e branco ou
cor), que queiran optar ao certame e
que recollan o mundo gráfico galega de

No mesmo local pero o
Martes 30 ás 10 e 12 h, dentro da série "Educación en
valores a través do cinema",
Mi vida en rosa.
UNHA MUiLF.R DE P ARIS
De Ch~les Chaplin (1923),
a primeira película psicolóxica e auténtico estudo realista dos costumes, o Mércores 1 de Decembro ás 20:30
e 22:15, na sala de CajaMadrid, dentro da programación
do Cine-clube Pontevedra.
• EXPOSICIÓN$ÜBRA GRÁFICA
CONTEMPORÁNEA
Na galeria Anexo, do 25 de
Novembro até o 22 de Decernbro, con obras de E.
Arroyo, R. Bilbao, R. Canogar, J. Castro, M. Dimas, X.
Freixanes, L. Gordillo, J.
Guerrero, M. Lamas, A. Nagel, L. Novoa, N. Olmedo,
J. Pastor, A. Patiño, A. Saura J. Ugalde e M. Valdés .
ARTISTAS ARXENTINOS
Do 29 de Novembro ao 26
de Decembro, na Sala de Exposicións do teatro Principal.
CAXIGUEIRO
Presenta a sua última proposta criativa na Sala de Exposici6ns de Caja Madrid baixo o titulo de ''Xeografias".
ALFONSO
Mostra antolóxica, organizada pola Funüaci6n Barrié,
adicada ao fotógrafo madrileño Alfonso (1902-1990),
que podemos ollar no ediffcio Sarmiento do Museu de
Pontevedra.

finais de século a: Gráfica, Rua do Rio

30 - 15705 Santiago de Compostela.
EsCOLA INFANTIL DE MÚSICA
En Ourense, a Ludoteca-Obradoiro
da ASPGP retoma a Escala de Música "Assobio", para crianzas de 3 a 14
anos, nos locais da asociación os
Martes e Venres de 18 a 19 h, coordenados pola mestra especialista de
educación musical e infantil Lucia
López Cedrón. A matrícula custa
4.000 pta. por crianza ao mes e fan
descanto caso de ser dous ou máis irmaos. Quérese abrir o emocionante
mundo da música aos nenos e nenas
da forma máis lúdica, aprender a disfruitar con ela, valorar as caracter(st icas da ·própria voz, aprender os
principais instrumentos tradicionais
e as famflias e lograr actitudes participativas e positivas valorando e respeitando as suas próprias obras e as
dos seus amigos conquerindo o mellar ambiente. Máis información na
Ludoteca-Obradoiro, Píntor António
de Puga 4, sótaos le 2. Telf. 988 248
141, ou 689 822 361.•

Outono lll patrocinado pola
Fundación Caix.agalicia.

•MOSICA

Mª VINÉN & MALAil<A
Música afro-cubana para o
Venres 26 ás 24 h. no Camawey. No mesmo local e hora
pero o Sábado 27, tamén de
Cuba, chega Athanai, o poprockeiro escollido por Ro.5ario Flores para escribir e
arranxar o seu último CD.
CARLOS CANO
O canta-autor andaluz está
o Sábado 27 ás 21 h. no
Auditório do Pazo da Cultura por 2.500 pta. No mesrno lugar, o Martes 30, tamén ás 21 h, concerto étnico a cargo de Las hijas del
Sol con entradas a 500 pta.

MARIA DO CEO
Presenta o seu disco Vefla
lembranzas no teatro Principal, o Venres 26 ás 22:30
h, por 1.000 pta.

Santiago
• CONFERÉNCIAS
HELENA ALMEIDA

&

MARIA DE CORRAL

A primeira é das artistas portuguesas máis interesantes
do panorma contemporáneo
do seu pafs. M1 de Corral é
critica e comisária de exposicións e, desde 1995, dirixe
a colección de Arte Contemporánea da Fundación La
Caixa. Ambas participan
nunha conversa que se desenvolverá no Centro Galego de Arte Contemporánea
o Xoves 25 ás 20 h.
• EXPOSICIÓN$

MANowPAZ
Case vinte traballos presen-

•TEATRO
DON QUIJOTE
DELA MANCHA
No teatro Principal, o Xoves 25 ás 20:30 h, pola
compañia de Ciudad Real
Cal Teatro. Entradas a 600
pta. (50 % de descanto para estudantes e grupos).

Ribade.o
•MÚSICA
Duo KosTANTY
Kulka-Rpman Jablonski,
dan un concerto de violino e
violoncello, na parróquia de
Sta. Maria o Sábado 27 ás 20
h. dentro do ciclo Violinos do

ta o escultor cambadés, na
galeria Trinta, onde combina materiais xa tradicionais
nel coma granito, madeira,
metal e pizarra xunto coa
madeira policromada das
suas últimas obras. Até o
20 de Decembro.
VIA.XE Á LUA
Con guión cinematografico
de F. García Lorca e imaxes orixinais do pintor e
cenógrafo Frederic Amat,
no Pazo de Bendaña, sede
da Fundación GraneU.

ANTÓNIO G. PATIÑO
Presenta un libro e inaugura exposición co título Os

milagres do apostolo Santiago,
no claustro do mosteiro de

Outono Fotogr~fico
BARCO DE V ALDEORRAS: "Colectiva local", na
Casa da Cultura; na Sala de
Caíxavigo e Ourense, a partir"-.
do Luns 22, "Máxia no Carreira". VERIN: na Casa da Xuventude até o 30,''Mercado de
Santo .Agostiño", do colectivo
"Ollo de Vidro"díi A. C. Alexandre Bóveda. FERROL: no
Ateneu obras de O. Aldegunde, L Botana, V. Caramés e J.
Meis baixo o título ''Tema, no
tema". OURENSE: P. Ferrin,
.J. Teniente, L Villar e X. Villarino dan a sua visión da miseria
no terceiro mundo baixo o título "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
cam.iño de Santiago", os prémios e obras escolmadas deste
ceñame, no café Bohemio, até o
·30 de Novembro; ''Escola de
Arte António Failde", os traballos do alunado do Ciclo Superior de Forografia, na própria
escala de arte, e os de Deseño
Gráfico, nos trinqúes de lnterópticas, durante tudo Novembro; "Rick Dávila 19891998", de Rick Dávila, que recolle imaxes dos seus proxectos
máis importantes, na Aula de
Cultura de Caixagalicia até o 30
de Novembro; "Domestic" de
Miguel Oriola, o ámbito doméstico como cenário de dramas, na libraria Eixo até o 30
deste mes; "Schimidt de las
Heras, fotografias ( 1944-

1960)" de lnocéncio Schimidt, proxecto de recuperación
dos fotógrafos históricos polo
Centro Galega de Artes da
Imaxe, na Aula de Cultura de
Caixavigo e O~rense; "Viaxeircx:." de Xosé L Abalo, sobre a
estación de autobuses de Vigo,
na Casa da Xuventude até o 30;
"Non lieu" de Sandrine Expilly, traballcx:. sobre a óptica da
cámara, no Liceu até o 30; "Il
Prémio Luis Valtueña" de carácter internacional organizado
por Médicos do Mundo en lembranza dos seus cooperantes
asasinados, até o 30 na Casa da
Xuventude; nesas mesmas datas,
no Studio 34 , podemos ollar
"Neg¡:i 2", a mirada a través do
ollo -dunha vaca. En CELANOVA: no claustro do Mostei-

ro e até fin de mes "Celanóva
inédita", resultado da I Saída
Fotográfica Xuvenil do concello; "Viño con esmero", ·de
Santi M. Amil, na cafetaria
América, do 2 ao 30 de Novembto; "Celanova inédita", resultado da 1 Saída Fotográfica, ·ría

Sala de Exposición do Claustro do
Mosteiro ate o 30. En SANTIAGO, "Un segundo en moviment.o" de Xoan Vilariño, fotogratlas de ballet, e ''Momentos" de Manuel Fdez. Caarnaño, sobre a paisffi!:e galega, na
Casa da Xuventude, até o 30.
En RIBADAVIA, na Casa da
Cultura, até o 30 de Novembro, ''Ribeira Sacra", de Xosé
M. Otero. En VERIN, o Verin
finisecular, de Plácido L. Rodríguez, na Casa do Escudo du-

rante todo o mes, con diferentes currunchos da vila. En LUGO, no Edifício Administrativo
da Xunta, até o 30 de Novem-

bro, ''IX Certame Medio Ambiente 99'', certame organizado
polo Ateneu ªe Ferrol. No
CARBALLINO, até o 30
~paces e rapazas" de Mónica Castuera, na Sala de Exposicións 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 amoreamento dos animais nas canceiras das principais vilas do país, e "Secucións instantáneas"
de Nando Mauriz, as imaxes da
vida cotiá que máis lle gastaron

ao autor, ambas na Casa da Xuventude até o 26 de Novembro.
En MONFORTE, "Galicia en
foco", o certame futo-xomalfs..
tico do Clube de Prensa de Ferrol, na Casa da Culrura até finais de mes; até o 30, "Adentro
afuera'', de Guillermo Sotelo,
imaxes da Galiza no Centro
Comarcal ExpoLemos; "Galicia en foco'', o certame xomalístico do Clube de Prensa de Ferrol, na Casa da Cultura, até o
30. En XINZO, na Casa da
Cultura do 15 ao 30, ''Panorámica da Límia" de X. Fariñas,
R. Losada e D. Rodríguez. Para
máis dados sobte os cursos, presentacións, proxeccións e outras actividades, o mellor é solicitala na Casa da Xuvenr:ude de

Ourense.•
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Anúncios d.e balde
• Mestre e animador sóc io-cultu ral busca calquer traballo. Manuel 616
354 911 .
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Manolo Pm:
mostra as

San Domingos de Bonaval
o Venres 26 ás 19 h.

Subsahariana. Ademais,
neste mesmo cenao, podemos contemplar a colección

ÓSCAR PUGLIESE
Fotógrafo desde hai máis de
30 anos, tivo que fuxir da Arxentirla natal e refuxiarse en
México, lugar que lle servíu
de base para recorrer o continente americano traballando
como fotoperiodisi:a. Agora,
afincado na tena natal do avó
materno, mostra as suas imaxes no pub Modus Vivendi.

Xogo de Suxeréncias, GraneU
e Arquitectura e tamén Os
Libros de Artista, con pezas

1ua1

esculturas
na galeria

Trinta de
SANTIAGO.
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Mª XFsus P. CARBAilD
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Galega, afincada desde hai
anos en Madrid, mostra a
sua pintura na galeria José
Lorenzo, até o 13 de Decembro.
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HELENA G. MAIO
Babeo o título de Arsuite do
navegame mostra a sua obra
na sala Central Hispano 20
até finais de mes¡ Canogar,
Chirino, Feito, Millares,
Saura, Suárez, Tapies e
Viola participan na exposicón Homenaxe a El Paso
que se enconaa na galeria
Paloma Pintos¡ Sérxio Fins
mostra a sua pintura no pub
Sá do Penal até final de mes.

de máis de setenta autores.
CAMIÑO DE
SANTIAGO VIRTUAI.
Unha nova forma de viaxar polo Camiño e polo
tempo sen ter que moverse
de San Martiño Pinário.
Até o 31 de Oecembro.
SANTIAGO
Asi se titula a mostra que
poqemos contemplar, até o
31 de Decembro, no Pazo

de Xelmírez, Coléxio Fonseca e San Paio de Antealtares.
•ACTOS

MÉDIO AMBIENTE

LEMBRANZA DE
CLAUDIO MOVILLA
A Fundación Sotelo Blanco e
a Universidade Compostelá
organizan un acto en lembranza de Cláudio Movilla
(1935-1998), a celebrar o
Venres 26 ás 7 do serán, no
Salón Nobre do Pazo de
Fonseca, e no que irltervirán
os catedráticos Marc Carrillo e Ramón Máiz Suáret,
os maxistrados Segundo
Menéndez e Luciano V are·
la, o avogado Ventura P~
rez Mariño e o lingüista Xosé González Marti.nez.

É unha macro exposición,
en Área Central, que englo-

•MÚSICA

CARME pAI.LARÉS
Mosaa a sua pintura na galeria Citánia até o 3 de Decembro.

ba catro monográficas:
Bosque de bosques e Pasean.do por ai na planta baixa; e Os insectos e As nosas árbores na primeira
planta. Visitas guiadas para
coléxios todos os dias, información no relf 981 560
845 . Até rematar o mes.

MAITEDoNO
A cantante folc galega estará o Xoves 25 ás 20:30 h.
na Aula de Cultura da

Fundación Caixagalicia.

• Véndese amplificador
Marshall guitarra, modelo
Va/vestate. Con pedal para
cámbio de canais e reverb.
Cabezallo 100 w., pantalla
150 w. Prezo 99.000 pta.
Mário, telf. 981 586929.
• Gozas contando histórias? desfrutas escrebendo? gostariache que lera
as tuas narracións? Agora
ti tamén podes publicar
nos naso idioma os teus
escritos. Se tes algo inédito que contar, visita nas
, ... páxinas de www.andelvirtual.com o Foro Novo. Só
tes que enche un formulário e envíalo. Lago escolmaremos os mellores para
sairen publicados de balde
en formato dixital en Andel.
• A Assembleia reintegr~
cionista Ene Agá quer facilitar o acesso ao uso da
grafia reintegrada. Quem
estiver interessado mandenos 150 pta em selos e o
seu ender090 ao Apdo. 122
de Pontevedra e receberá
por correio um Breve Prontu ário Ortográfico e urnas
úteis Tabuadas Ortograficas para consultas rápidas.
•Grande oferta de discos
e titas, anos 80. Prezos interesantes. 986 413 496.
• A Ana-Anoc celebrará
o seu x aniversário cunha cea comemorativa, o
Venres 26 ás 22 h . en
Santiago. As persoas interesadas han anotarse a
meio do telf. 981 524 752.
• Clases de alemán, inglés e direito, en Cangas,
impatidas por licenciada trilíngüe. Todos os níveis, ampla experiéncia. Telf. 986

• A Mesa pola Normalización Lingüística de Vigo busca colectivos ou
asociacións para compartir local. Pedro Valades, telf. 986 412 834.
• Oferécese masaxista,
manicura, pedicura, etc.
na zona da Coruña e arredo res. Prezos eeonómicos . Telf. 981 641 286.
• Alúgase casa en Carnota, grande , amoblada,
con vistas ao mar e económica. Telf. 981 294 879.
• Véndese Renault Clio
1.9 D. cinco portas, extras,
ano 95, impecábel. Informa,
no telf. 696 916 678, Emílio.
• Clases de ioga en Bauzas (Vigo) todos o Martes
e Xoves de 7 a 8 do serán
impartidas por Ángel Guesal!'J.ga "Kaílas", profesor
de Sanatana Dharma.
Máis información no Telf.
986 304 357.

corpora iruormad\)n l!obre o edifítio. o
Patronato e os fundos, ademais de ofere..
cer unha visita á institución.•

TABLETON
Unha das bandas míticas do
rock andaluz, colegas de xerac ión de Kiko Veneno,
Raimundo Amador e Pata
Negra, cosque colaboraron
en numerosa ocasións, presentan agora o seu último
disco, La parte chunga, o Sábado 27 ás 23 h. na NASA.

"Unha estrela e un galán", o
Luns 29 na Aula de Cultura
ás 20:30 h . Para o Mércores
1 de Decembro está prevista
a proxección de Notting
Hül, de Roger Michell con
Julia Roberts e Hugh Grant.

bi, de Jaques Becket (1953),
o Martes 30; e Riends du
tout, de Cedric Klapish
(1992), o Mércores 1, todas
ás 20,30 h . con entrada a
300 pta. Sócios de balde.
• LEITURAS

as

AR.TE AFRICANA.
A TERCERA DIMENSIÓN
No Pazo de Bendaña, sede
da Fundación Granel!, exposición artellada con máis de
un cento de pezas procedentes de nove países da África

. - - --·- - - -
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SOSPIRS EN LA BOIRA
Coproducida pala Compañia
de Andrés Corchero e Rosa
Muñoz, a quen se deben a
posta en cena, dirección e
coreografia, e o Teatro Galán, é o segundo espectáculo
de danza da triloxia ln the
mist, que ptincipiou no 98
coa estrea da obra Na néboa,
e forma parte das actividades prévias á Capitalidade
Cultural de Compostela. O
Venr.es 26 e Sábado 27 ás
22 h no Teatro Galán.

Tui

•CINEMA
CGAC
Até o 8 de Decembro poderemos ver, no Centro Galego de Arte Contemporánea,
as 35 obras do xa desaparecido Rafael Baixeras, que
pertenceu ao grupó "Seis e
catro" e, máis tarde, ao movimento "Atlántica", realizadas entre 1970 e 1988.
Tamén neste centro ternos
pin~~ de Ro~rt Mangold até o 12 de Decembro.

• O Domingo 19 de Dezembro celebra-se a 111
marcha nacional pola liberdade das presas e
presos independentistas.
Venhem de ser reagrupados, nove na actualidade,
no cárcere de Paradela
(Teixeiro). A jeito de recibimento 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 organiza¡;om, difundir
a convocatória e participar·
nela. É hora de saca-los
fara. Convocan Comités
Anti-Represssivos ·da Gal iza e Juntas Galegas pala
Amnistía. Fretarán-se autocarros desde as principais
comarcas.

CORCOBADO

RE& FrLARMON!A
DE GAIJZA
Dirixida por Jan Latham·
Koenig dá un concerto o
Xoves 25 ás 21 h. no Au.ditório de Galiza.

Ten sección$ que $e e rresponde:n coas
do pr6prio museu; a saber: p:re-histótta e
arqueoloxia, escultura, pi.ntu'ta, pintura
galega e pintura de Castelao. T~n .14•

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

• Vendo xarope de planta de aloe vera. Compatí•A Federación de AA. de
bel con calquer tratamento
VV. de Vigo apoia a Plamédico. Telf. 616 323 933. - ,..táforma de Solidariedade con Timor para axud ar á reconstrución .
• Compro selos novas
baixo facial. Tamén tar· , Aquelas persoas que
queiran contribuir poden
xetas telefónicas. José
Manuel telf. 91 376 07 23.
facer o seu ingreso na
c
o
n
t
a
20800000790040266831.
•Véndese terreo en Celeiro-Viveiro, céntrico,
perta do porto e a carón
• Clases particulares por
da rúa . 1000 m2 edificadiplomada en Maxistério.
bles. Prezo a convir. Telf.
Horário flexíbel, zona de
985 735 669, 982 128 840
Vigo. Telf 986 200 058
e 987 607 059.
• Xevale vende bonos
ecolóxicos para a repovoa• Oferécese xoven teracion forestal. Planta a tua
péuta, en Vigo, para acomárbore mercando un
pañar enfermos e persoas
"Bono-árbore". Garantimaiores en hospital ou domos a plantación de duas
micilio. Telf. 616 323 933
árbores autóctonas. Envia
500 pta. (xiro, selos ... ) ao
• Señora oferécese para
cuidar palas mañás ou noiApdo. 35 de Chantada ou
fai o ingreso na conta 115tes a señora maior na zona
2 de Caixavigo en Chantade Vigo ou Santiago . Telf.
606077607.
da indicando nome e enderezo. Todas as persoas
recibirán un certificado.+
• Vendo impresora ma-

•TEATRO

MUSEU DE PONTEVEDRA
www.riasbaixas.org/honl/es/17/2/002/in•
dex.html

tricial Epson LQ-200 por
10.000 pta a negociar. Manolo, telf. 616 354 911

Corcobator é o nome do seu
novo disco, produto do reencontro con Julián Sanz e
Javier Almendral (os tres encarregáronse case de todo), e
o babeo de Nacho Laguna, a
bateria de Edi Clavo, e a guitarra de Javier Rodrigo. O
Xoves 25 ás 22 h. na NASA.

A Rede

• Véndese Suzuki Baleno 1.6 de gasolina, 3 portas, extras, ano 99, impecábel. Telf. 600 670 747,
preguntar por Xúlio.

307 119 e 656 514 103.

ZINASA
A cita mensa! na sala compostelá NASA, o Venres 26
ás 22 h, presenta os curtos
Amor serrano, de Luís Liste; A ti como
che di
adeus?, de Xurxo Coira;
Disonáncias, de lnácio Vila r; e Alcólica, de D.F.
.Vieites. T udo por :300 pta.

se

• EXPOSICIÓNS
LEOPOLDO V ARELA
A galeria Trisque! e Medúlio, acobH!a a pintura deste
porriñés aficando en Vigo,
até o 4 de Decembro.

•CINEMA
•CINEMA
Ü SECRETO DE
THOMAS CROWN
Oirixida por John McTiernan e interpretada por Pierce Brosnan e Rene Russo,
enae outros, dentro do ciclo
da Fundación Caixagalicia

LE CINEMA
CULTE FRAN(:AIS
Ciclo da Alianza Francesa
que se desemola no Auditória Caixavigo e no que p<?deremos ver, Le fils préféré, de
Nicole Garcia (1995 ), o
Luns 29; Tow::hez pas au gris-

A EMIGRACIÓN
A emigración. Modernización e cambio social na Galicia contemporánea ( 19001936) é o título dó libro de
Alfonso Magariños, editado por Laiovento, que se
presenta, o Venres 26 na
galeria Sargadelos ás 20 h,
coa intervención de Francisco Carballo, Lois Pérez
Leira e o próprio autor.
• EXPOSICIÓNS
SUPERMERCADO
DA ARTE
Máis de 3.000 obras orixinais, entre pinturas e esculturas, nesta feira da American Prints que se enconaa
en López de Neira 5 .
CARLOS ROIG
Mosaa pictórica, na ·galeria
Ad Hoc ( Garcia Barbón
71), até o 14 de Decembro.
CUQUI TORRIJOS
Mostra a sua pintura, até o
9 de Decembro, -no Centro
Cultural da· asociación
"Emílio Crespo" de Návia.
LóPEZ SÁNCHEZ &
ANA S,<\N ROMÁN
O primeiro irlaugura unha
mostra na Sala de Arte de
Caixavigo o Venres 26, e a
segunda fai o próprio o mes-

mo dia na Nova Sala, da
mesma entidade bancária.
ANNE HEYVAERT
De Menphis (USA), e titula
Caixas de Cartón a mostra de
pinturas e ·gravados que se
encontra na galeria Abe! Lepina, até o 11 de Decembro.

INTERIORES
Visións íntimas dun século,
pintura de artistas españois
desde finais do xix até os
nosos dias, na Sala de Exposición do Centro Cultural

Caixavigo (Garcia Barbón).

pinturas no Clube Financei:ro; Paulo Danti.s, no cibercafé La red (R. Arxentina
24); Almudena Fdez. Fariña, pinturas na ga_leria
VGO (López de Neira 3).
P Al.AVRAS NA TERRA
Con iste título, a Casa de
Portugal, acolle unha exposición sobre escritores
portugueses e as suas orbces
até o 10 de Oecembro.
XA.COBEO
Exposición bibliográfica, iconog¡áfica e documental, con
exemplares dos século.s XVI a
xvm ou máis recentes do XIX.
Aberra. até o 17 de Decembro, na Biblioteca_Penzol.
•MÚSICA
CORCOBAOO
Chámalle Corcobator ao
seu novo disco, produto do
re-encontro con Julián
Sanz e Javier Almendral
(eles tres encarregaronse
case de todo), e o baixo de
Nacho Laguna, a batería
de Edi Clavo, e a guitarra
de Javier Rodrigo. O Venres 26 no Iguana Clube..
ÜRQUESTRA
SINFÓNICA
DE LUXEMBURGO
Co Trio Beaux Arts (Menahem Pressler ao piano,
Young Uck Kin no vio lino
e Antonio Meneses ao
violoncello), dirixidos por
J ack Martin Handler cun
programa adicado a Beethoven, o Xoves 2 de Decembro ás 20:30 h . na Sal~
de Concertos do Centro

Cultural Caixavigo.
BANDA DE CORUXO
Dá un concerto o Sábado
27 ás 19:30 h. no Centro
Cultural da asociación
"Emilio Crespo" de Návia.
•TEATRO
SE O VELLO SINBAD
VOLVESE ÁS ILLAS
A coñecida obra de Álvaro
Cunqueiro é levada ao teatro, polo Centro Dramático
Galego, a través da adaptación de Quico Cadaval e a
dirección de Fabio Mango·
lini, o Venres 26 e Sábado
27 ás 22:30 h . e o Domingo
28 ás 20:30 no Auditório do
teatro Garcia Barbón
CONTACONTOS
I Ciclo de Contacontos, na
zona Cervantes, a longo de
todo o mes e no que participan as galegas Paula Carballeira o Xoves 25 n'A Fouce;
e Eva Vila que estará o
Martes 30 n' A casa de
arriba; o Mércores 1 de Decembro, no Café da fala; e o
Xoves 2, n'A Fouce. A partir das 22,30 h. con entrada
libre e gratuita.

RETRATOS EN ACCIÓN
Fotografias de Juan Rodríguez sobre o traballo profisional dos participantes no
proxecto "Antear", iniciatiTÍTERES DE ÜUTONO
va da Fundación P:aükia,. na "' Organizado polo Plano CoSala Temática de Caixavigo.
munitário Casco Vello en co- laboración coa Asociaéión
As MULLERES
Viciñal, tudas os Sábados,
NA FOTOGRAFIA
até o 11 de Decembro. Iste
Mostra organizada polo codía 27, ás 6 h . na Praza da
lecüvo Alecrin dentro do
Constitución, de chover na
programa "Por nós mesBiblioteca · Municipal,
mas". e que acolle, na Sala
Aprendices no vado predos Peiraos até o 12 de Desenta Foguetes no curruncho,
cembro, obras pe ·autoras
mimos en apuros ~on poesia
xa recoñecidas xunto con
e moito barullo e .música.
ouaas noveis,
GAINETOS,
BUGARDAS- e GREPOS
Cestaria tradicional no
Centro de Artesania Tradicional (Subida ao Castelo);
Pablo José, pinturas na galeria Bomob (M. de Valadares 25); Pérez Jofre, pintu-ras na galeria Abe! Lepina
(Pza. da Constitución); Arturo Souto, na galeria Saga
(López de Neira 13 ); Baley, .

----- -·-·--·-·-·--·- --4- _,_ - - - - - -- - -- -·-· - - -·- ----------------- - --:----·-----------.. --------- - -..----

Xove ··
•MÚSICA
VIOLINOS 00 ÜUTONO
Concerto de violino e
violoncello a cargo do Duo
Kostanty (Kulka-Rpman
Jablonski)., na Casa da Cultura o Vemes 26 ás 20 h.
denao deste ciclo da Pun-

elación Caixagalicia. •
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P

ode que sexa ese o seu
encanto, que sexa precisamente a súa insipidez
política e intelectual o que lle
inspira confianza aos seus votan tes, pero ás veces resulta
irritante este home gris que
nunca dá un paso de máis (e
moitos de menos) e que pode
caer direitamente na groseria,
por exemplo, cando pretende
expresar con xesto supostamente adusto e distanciado
-na realidade, é só un xesto
de aborrimento e soseria- a
sua discrepáncia co sistema
político do país que visita oficialmente, pero sen querer visitalo, e que pensa que asi logrará que lle perdoen no império o atrevemento de aceitar a hospitalidade dun ditador comunista.

Para facer asua tese Encarna Fernández traballou cinco anos cunha equipa de 12 catadores

Chourizo galego, a exame
~P. BERGANTIÑOS

1:f

' t'• .

"Pedazo curto de de tripa
cheo de carne de porco, picada e adubada con sal, pimento
doce e picante, allo e nalguns
casos ourego, que se cura ao
fumo". Cru ou cocido, mesmo
frito, o chourizo é parte impartante da dieta galega. Semella
sinxelo pero cinco anos foi o
que invertiu a investigadora
Encarna Fernández na sua
tese sobre este produto.
Cunha equipa de 12 catadores, "que foron o meu instrumento de medida" e desde o
laboratório de Tecnoloxia
dos Alimentos do Campus de
Lugo, chegou entre outras, á
conclusión de que para conservalo dun ano para outro,
40 semanas, a mellar técnica
é a do envasado ao vacio . .
I
1

A presenza de avultamentos, a
tor:ma, a graxa visíbel ou o grao
de separación da tripa, foron ob- .
xecto de estudo de igual xeito
que o sabor, que pode ser máis
ou menos ácedo, doce, picante,
salgado ou amargo, a cor, o aroma, o olor externo e interno e o
regusto, que é a sensación que
queda despois de tragalo.

vestigou as modificacións que
sofre durante o proceso de curado e maduración e despois da
aplicación de diferentes métodos
de conservación: envasado ao
vácio, por inmersión en aceite de
oliva, xirasol e grasa animal e a
baixas temperaturas, tanto refrixerado como conxelado.
Catadores
"O meu instrumento de medida
foi unha equipa de 12 catadores. lnteresábame contar cun
grupo bastante heteroxéneo
- explica. Despois de meter un.
anúncio na rádio, prensa e televisión local, apresentáronse 200
persoas das que selecionei, unha vez feíta ~ entrevista, 40 que
finalmente quedaron nesta dúcia. Non tiñan nengun tipo de
experiéncia prévia, do que se
trataba é de que estiveran dispostas a acudir un dia á sernana". As probas duraron cinco
anos e fixéronse na sala de cata do laboratório de Tecnoloxia
dos Alimentos na Faculdade de
Veterinária. O primeiro ano Encama Fernández, adicouno á
selección dos catadores, un trabailo que recolleu nunha tesina
apresentada no ano 1995.

#

)'

O chourizo pode cheirar a fumo,
a ráncio ou a pimento, a allo unha vez que se corta e incluso
apresentar cheiros descoñecidos. Tamén cómpre valorar a
textura na man, a sua dureza, o
aspecto ao corte, é dicer se a
masa está máis ou menos ligada, a sua homoxeneidade e a facilidade para separar a tripa. Outro aspecto a ter eñ canta e que
depende do proceso de elaboración e maduración, é que o chourizo galega pode resultar máis ou
menos duro, graxoso e xugoso.

"Traballei con mostras que recollia de 12 elaboradores da província de Lugo, industriais que
comercializan o produto como
chourizo galega sen aditivos .
Fabrícano con carne, grasa, sal
e espécies, pimentón, sal, allo e
nalgúns casos ourego".
Nas suas conclusións Encarna
Femández di que as diferéncias
entre as mostras coas que traballou son bastantes significativas
e que non é posíbel estabelecer
un perfil sensorial do chourizo
galego. ·"Desde o tipo de espécíes que se utilizan até os diferentes métodos para curalo tan

que sexa un produto bastante
heteroxéneo. Alguns elaboradores afúmano 6 horas e outros
48, por exemplo. O proceso de
curado e maduración pódese facer de forma completamente artesanal ou controlando a temperatura e o grao de humidade".
Oeste xeito as diferentes fases
influen nos atributos do chourizo, no seu Ph , na tonalidade,
en que teña un olor a fumo
máis ou menos intenso. Ao
tempo repercuten na aparición
de avultamentos, na dureza e
na ligazón da masa.
Comportamento dos
materiais de envasado
Un dos aspectos que se marcou como obxectivo Encarna
F-ernández foi o de comparar o
comportamento das técnicas de
envasado. A máis utilizada é a
do envasado ao vacío, que pode facerse en diferentes momentas. No laboratório de Lugo
estudaron o que acontecía se
se facia aos 18 e a 30 días.
"Comprobamos que a técnica
do vacío demora, retarda os
cámbios, pero non os detén".
Por outra banda constatouse
que, dentro dos métodos por inmersión, o máis axeitado era o
de conservar os chourizos en
aceite de xirasol, porque ao
longo do tempo apresenta menor grao de acidez. "O de oliva,
ademais de ser un método
máis caro, ás dezanove sernanas produce olor a ráncio. Por
outra banda se se conserva en
graxa, o seu olor enmascara o
do próprio chourizo que teria
que cheirar a fume e pimento".
Comparar o comportamento do
chourizo cando se envasa en xirasol, ao vacio, ou a baixas temperaturas, ben sexa refrixerado

ou conxelado, permitiu valorar o
método ao vacío como o máis
acaido para un ha, conservación
de 40 semanas. "A sexta sernana o chourizo que se garda refrixerado ponse máis duro, é máis
difícil de masticar, menos xugosos, detéctanselle máis avultamentas e tamén cheira a ráncio
-explica a investigadora. A partir
da 23 semanas os que estaban
envasados en xirasol tivéronse
que eliminar tamén porque o
aceite xa enmascaraba os olores
externos e internos, o sabor era
ácido e olor ráncio". Até corenta
semanas pasaron as probas os
métodos de conxelación e ao vacio. "A esa altura eliminamos o
conxelado porque os chourizos
tamén se puxeron ráncios".
Encarna Fernández adicou a
última parte da sua investigación a estudar a evolución das
características do chourizo ao
conservalo en atmósferas mo,.dificadas e as suas diferéncias
co envasado ao vacio tradicional. "Na actualidade non se comercializan chourizos envasados en atmósferas modificadas
pero pode ser interesante de
cara ao futuro. Para esta técnica o aire substitúese por outro
gas. ''Tamén estudamos o comportamento de diferentes materiais para este envasado".
A tese de Encama Femández foi
apresentada baixo o título Evaluación do chourizo galego mediante análise sensorial e parámetros físico-químicos relacionados e estivo dirixida palas profesoras Lourdes Vázquez Ordiz, da
ár~a de Nutrición e Bromatoloxia,
e Anxeles Romero Rodríguez de
Tecnoloxia dos Alimentos. Neste
laboratório, un grupo traballa
agora coa pataca galega, despois que Lourdes Vázquez xa teña estudado tamén polo miudo o
pimento de Padrón.•

Pero se irritante pode ser este
home gri facendo o ridículo
polo mundo adiante, non meno irritante resulta a sua impasibilidade, por exemplo, no
proceso de paz en Eu kadi. Os
pequenos toques de presunta
distensión -algun achegamentos de presos ou o remedo
de diálogo con ETA, "compensados" coa vixiáncia policial dos mediadores e a detención dos interlocutores- apenas modifican a falta de aprovei tamento da trégua provisional de ETA para algo mái
que para laiarse de que non
sexa definitiva.
Mesmo os empresário va cos
veñen de pedidle un "certo
arroxo político" para desbloquear esta situación e os ocialistas, fartos de re paldar como
cuestión de Estado unha política que non leva a nengunha
parte, intentan reanudar as relacións de diálogo e colaboración co nacionalismo va co.
Pode que Lle resulte m i difícil renunciar a gri áce d
sua imaxe de h me vulgar,
pero pen que lle faria un
bon servfcio a futuro <leste
troz de Europa que g verna,
comesmo a toda Europa,
piase un pouc da ou adia
que o seu presunt amig
Tony Blair aplica a mái
complicado asunto de Irlanda do Norte.+

V oLVER Ao REGO

A

fulgurante exculpación
definitiva de Felipe
González pasará aos
anais da história. De tan lostregante decisión todos tiran
conclusións , pero segue sen
abrirse paso a que parece máis
clara: o GAL era un asunto de
Estado. Polo tanto todos terian
que pasar polo xulgado, desde
o xefe de Estado feudalmente
inimputábel, aos dirixentes todos da direita como V erstrynge
denunciou. A campaña eleitoral, agás para os que sempre
condearon o GAL sen obscenidade oportunista, apreséntase sen pexas para o PSOE e o
PP trema un pouquiño. +

