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Nos Estados Unidos diminue a delincuéncia pero aumenta a povoación penal
;

;

;

O NEGOCIO MILLONARIO DOS CARCERES PRIVADOS

Dolores Vilavedra (coord.)
Diccionario da Literatura galega,
tomo 111: Obras
Estudio e. mostra do mellar
da nosa literatura.
Un libro de consulta necesario.

Alexandre Bóveda na memória
dos nacionalistas
. (Páx.4)

O PNV finiquita Uzarra ·
pero o PP segue a
demandar eleicións
(Páx. 17)
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Policias e bombeiros
contra o lume

Preocúpalles ás rapazas .
a supres1on
das raíñas das festas?
• 1

f

.•

(Páx.8)

Manuel Fraga chegou ao poder despois de dous anos
nos que ardeu média Galiza. O último conselleiro
de Agricultura do tripartito, Francisco Sineiro, pa~
saba daquela as vacacións nas Baleares méntres ar~
dia o país e Fraga desembarcaba para solucionar, en~
tre outros, o problema do lume. Pero en todo este
tempo o único que fixo foi contratar bombeiros e
policias. Dez anos de planos Infoga cqntra o lume
estragáronse con políticas que sempre ignoraron o
aspecto preventivo e que non fixeron do monte un
sistema económico no que os incéndios non fosen
rendíbeis. Polo contrário inzou unha economia do
lume e da sua extinción. Por moitas cifras que haxa, ·
o patrón non quer cair da burra e porfia en _seguir
co seu modelo, mália que todas as voces claman por
unha nova política nos montes.+
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indústria privada nos Estados Unidos: máis de cen cadeas con 62.000 camas, un inzo que que se extende
dende 1987, cando _só habia cinco penais. Os empresários queren máis presos e menos redención de penas
e os feitos acaen cos seus intereses: mentres baixan os índices de delincuéncia aumenta a povoación penal.

A

empresa Corrections Corporation que explota cadeas privadas, figura entre as cinco empresas de máis alta cotización
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A vitalidade da indústria da pri. _vación de liberdade por contrata do Estado causa escándalo:
denúncian o interese destas
empresas por provocar un estado de alarma sobre a delincuéncia menor. Na realidade,
mentres hai menos delitos, a
povoación penal multiplícase.
En 1982 habia nas cadeas norteamericanas 300.000 presos
pero a altura de 1997 a povoación encerrada atinxia o millón
e médio. Hoxe a povoación penal sobarda 1.800.000 e fai un
total de cinco millóns coa suma
dos que están en réxime aberto. O aumento de penPrR~.? . P~q:

dúcese por senténcias a cada
máis duras.

dos a morte en Norteamérica,
son negros.

Unha razón máis
O
orzamento
para o abraio é a
anual para amacar dos condananutención e alados: o 46% dos
xamento
dun
presos son nedos
preso é de case
gros e negras,
catro millóns de
ainda que a popresos son
pesetas, unha
voación
afronegros e
cantidade comamericana signifi'
parábel ao que
negras, ainda
custa unha praque só o 15%
dos Estados Uniza en calquera
dos. Baix.o a lei
que a
das fundacións
especial para depovoacio' n afro- para a reinserlitos menores do
ción de delinEstaQO de Cali·americana
cuentes. Porén,
fórnia, por cada
o planeta dos
trece afro-amerisignifique só o penados aumenta de volume
canos na cadea
hai só un branca.
dos
mentres as esA povoación neEstados Unidos colas especiais
gra só representa
pechan. No en- ·
o 7% do Estado
tanto, as cadeas
máis rico da Feprivadas son nederación pero os
gócio na medida
negros cometen o 20% dos delien que poidan aforrar sobre as
tos menores. O 40% dos tres
asignacións públicas e os re• 'r;nil. ~om~~ . ~ ,íl)Ul!ere~ c~n,d~qqa-.,, .. ~~rtes fanse sobre todo no nú-

o

46°/o

15°/o

mero de empregados de cada
penal. Os centros privados están ateigados de cámaras de
televisión e de alarmas para
evitar os salários dos gardas.
Volven as alxemas con cadeas
. e os cepos, desaparecidos nos
derradeiros anos 50, e chegan
as mocas eléctricas de alta
tensión q1,1e arreguizan ao preso cunha descarga. Nas antípodas do conceito de formación nas cadeas, os penais privados non dispoñen de libreiria
e dificultan o envio de libros
dende o exterior. Tamén carecen de programa de actividades; todas as celas teñen televisor.

A delincuéncia fai negócio
No mundo financeiro admiran a
subida de foguete deste negócio e danlle a volta ao vello refrán contra a leí ninguén gaña.
Como di o analista de _bolsa
Paine Webber: os que non cumpren a leí tan ricas ás cadeas
Pasa~ .J.>~s~te

ESTA SEMANA
18 DE AGOSTO DE 2000

Vén da páxina anterior

privadas e polo tanto a delincuéncia compensa. O choio é ·
comparábel a un hotel que ten
asegurada a plena ocupación
até o fin de século.
A que prezo?" A porcentaxe de
fugas é máis alta que nas cadeas públicas, pero quen se
debe ocupar de buscar aos fuxidos é a policía, sen cargo para os accionistas do penal privado. Os edifícios das novas
cadeas privadas chaman a
atención por careceren de torres de vixiáncia. Sen atalaias,
os empresários aforraron máis
de 500 millóns na construción
do penal de Law.renceville, no
Estado de Virxínia, _o que lles
permite prescindir de 25 postos
de traballo fixos. Endebén, os
aforros na manutención atraen
moitas máis críticas. Os empresários responden que na
compra de alimentos para os
presos é onde mellor se pQden
apreciar as virtudes do libre
mercado. As cadeas públicas
teñen fornecedores fixos mentres os empresários procuran o
mellor prezo. Testemuñas de
presos de Texas falan da tortura interminábel de ter que viver
de comida rápida conxelada.
Se cadra non saben que a Corrections Corporation nacera
con capital da empresa dos
Polos Fritidos ao Estilo de Kentucky. +

A

porcentaxe
de fugas é máis
alta que nas
cadeas
públicas, pero
quen se debe
ocupar de
buscaraos
fuxidos é a
policía, sen
cargo para os
accionistas do
penal privado
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Máis gardas e menos estolas
Nos últimos vintecinco anos, o
índice de delincuéncia dos Estados Unidos non deixou d_e
baixar. Porén, a cada está máis
extendido o temor á inseguridade entre a cidadania. A consecuéncia é que nos .orzamentos
públicos aumentan os recursos
para todos os aspectos relacionados cos prevención do delito
mentres caen os da · educación, a saúde e a beneficiéncia.

lei que ·autorizaba o gasto de
4,4 billóns de pesetas para
contratar 100.000 novos axen..:
tes de policía e construir badeas novas. O orzamento federal
para a guerra contra as drogas
aumentou de 182.000 millón·s
de pesetas en 1980 a case tres
billóns de pesetas en- 1999. Ao
mesmo tempo, a povoación pe-

nal multiplicouse por catro dende 1985 a 1999.
William J. Chambliss di que a
delincuéncia converteuse nos
Estados Unidos nun asunto de
primeira magnitude por unha
conftuéncia de intereses: Primeiro,
dos conservadores
adoecidos por reprimir os direitos civís e o exercício da
oposición. Segundo, o
sensacionalismo rampante
co que os meios de comunicación enfrontan a conipeténcia crecente dos audiviosuais. Terceiro, o apetito in'saciábel de fondos
do sistema legal e policial.

a

O orzamento federal ádicado ao control da delincuéncia aumentou dende
case 2 billón's de pesetas
de 1995 á 7,3 billóns en
1999. (Estas cantidades
retírense obviamente a millóns de millóns e non ao
billion norteamericano
equivalente a mil millóns).

O sociólogo da universidade George Washington sinala que a campaña para
convencer aes norteamericanos de que viven sitiados pela delincuéncia comezóu en 1964 pero non
deu resultado apreciábel
até 1994, cando nos in_quéritos aparece o delito
común como inquedanza
pública. "Con todo, a campaña acadou oútros éxitos
de maior importáncia como
fo ron . a aprobación de leis
draconianas e o crecemento desmesurado da indústria da represión: entre
1980 e 1999 os orzamentos da xustiza e o número
de oficiais de policía duplicáronse". •

A partir de 1990, Norteamérica liquidou un anaco
da sua administración federal e estatal para afortalar a sua política contra o
roubo , a violéncia e as
drogas. Así que mentres
unha parte do organigrama do Estado ten que facer aforras o sistema xudic i a I e a policía están a
buscar obxectivos nos que
gastar os espectacurares
aumentos que lles asignan
nos orzamentos públicos.
En 1994, por exemplo, o
Congreso aprobou unha
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Povoaclón penal en Norteamérica dende 1850 a 1998 por cada cen mil habltan!es, segundo a Oficina de Estatlstlca da Xustlza (Washington, 1998)
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(ndlces de povoación penal por paises en 1992, 5egundo o Instituto
Australiano de Crlmlnoloxla.
·

·O60o/o.dos
presos están
na cadea
por drogas
.

.

#

A causa de que as cadeas· de
Norteamérica estean ~ rebordar e de que engorde sen parar o negócio dos penais privados, é a guerra contra a
droga. Sé en 1996, producíranse un millón de arrestos
por posesión, comércio ou
consumo de estupefacientes.
En 1995, a ministra de sanidade Jocelyn Elders recomendou tomar exemplo dos
paises que despenalizaran a
droga pero ~ Casa Branca
desmentiu a sua declaración
duas horas despois. Con todo, a fiscal xeral Janet Reno
recoñece que a .guerra contra
os narcóticos é un fracaso en
toda regra. O político ultraconservador William F. Buckley acrescentaba esta opinión que tamén suscribiron
George Schultz, ex-ministro
de exteriores con Reagan .ou
Milton Friedman, advocación
económica de Margaret Thatcher e ~arios Solchaga:. As senténcias de cadea por
drogas representan o 60% da
povoación penal en Norteamérica. Un tércio delas son
por hachis e os outros dous
tércios por heroina e cocaína.
A inmensa maioria dos suxeitos das senténcias non son
delincuentes habituais, segundo un informe confidencial da fiscal Janet Reno que
salienta unha -senténcia tipo ·
de sete anos por delitos menores de consumo e comércio de estupefacientes, sen
violéncia nen antecedentes e
sen pertencer a banda nengunha.
Entre 1980 e 1997, o índice
de reclusión de mulleres incrementouse case o duplo
que o de homes.•

Os presos como fracasó do·sistema e como ·negócio
A medida da povoación penal expresa o fraqaso dun
modelo social e económico pero cando o crecimento
da cidadania recluida medra tan espectacularmente
coma en Norteamérica nos últimos vinte anos, o termo
adecuado é o de desastre.
O ministro español de Economia tala con admiráción
da capacidade de América do Norte para xerar
emprego. Na realidade, as estatísticas do paro non
. incluen unha povoación de reclusos equivalente ao
censo de Dinamarca. O 2% do país que se define
coma o único modelo posíbel de convivéncia,
liberdade e prosperidade, está preso.
O disparo da cifra de reclusos, dende 300.000 a
5.000.000 en vinte anos, ven acompañado dun
cambio capital no sistema penitenciário que'comeza a
ser obxecto dunha intensa polémica. Na sociedade da
libre iniciativa por antonomásia, empresas privadas
fundan cadeas para contratar co Estado a reclusión
dos presos a prezos competitivos. A experiéncia é tan
lucrativa para os empresários como aldraxante dende
a visión dos penados, abrigados a pagar o delito coa
· privación de liberdade e cunha plusvalía aos
empresários baixo forma de represión e privacións
materiais.

.O sistema de cadeas privadas,·que alguns comparan á
hostelaria con reservas seguras, ocupación plena e
garantia do Estado, xa ten constituido un grupo de
presión no Congreso con capacidade para forzar P
aprobación de leis represivas que aseguren o
fornecemento de novos presos. Os críticos denúncian a
inmoralidade do negócio millonário, trasunto da
corrupción dos xuices ingleses do século XVI 1para
recluir condadanos que se vian abrigados a traballar de
por vida para pagaren os gastos da cadea. Coma nas
cadeas da UE, a maioria dos presos son marxinados da
sociedade urbana, con baixa formación. O 46% dos
presos son negros e negras, ainda que a povoación afroamericana represente o 15% dos Estados Unidos. O
soño jeffersoniano está escrito nas paredes das_celas.

'

sistema penal da 11 República, o obxectivo deste
aparato multimillonário non é inserción social senón a
represión e o negócio.
Este é o modelo que públicamente admira o-governo
de Aznar e-que dende dentro do Estados Unidos
critican coma produto dun sistema de información que
prima o sensacionalismo e a neurose da seguridade
individual, ainda que a cidadania revele nos inquéritos
máis preocupación polas condicións materiais de vida,
en baixa constante dende 1972.

Dende índices de delincuéncia ínfimos, comparados
coa opuléncia penal de Norteamérica, o xefe da
Guardia Civil na Galizá, Nieto Rodríguez, e o xefe do
Cuerpo General de Policía, Garcia Losada,
A situación consolídase nos últimos vinte anos mercé
ambosdous recén chegados ao país, reclaman máis
a unha lexislación a cada máis dura cos delitos
orzamento, mellares instalacións e máis tropa. Un ·
menores que, paradóxicamente, baixan
estilo importado por Fraga dende o réxime anterior
impón a presenza destes funcionários ou os seus
indicativamente sen parar durante o mesmo periodo.
delegados coma autoridades en todas as celebracións
Coma duas frec~as que se crLJzan, o gasto público por
públicas e non é raro .que aproveiten a disparatada
asisténcia social redúcese enormemente en
Norteamérica nas duas décadas pasadas e
promoción pública para pedir aumento de salário. O
multiplícanse os orzamentos para a policía e o sistema
extraño é preocupante é que lle dean tanta
xudicial e penal. Nunha antítese das Gartas aos
imp.ortánci~ nos telexornais. • ·
, A NOSA·'PERRA
· Deiincuentes '(1866)' de Concha Areal, qi.Je inspiraran o · ..
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O 2000, tamén Ano
Castelao, foi o da
definitiva
institucionalización do
Dia da ·Galiza Mártir, que
comemora o fusilamento
de Alexandre Bóveda na
Caeira (Poio) o 17 de
Agosto de 1936 e que
por estensión rende
homenaxe a todos. os
que morreron pola
liberdade de Galiza.
Convocado polos
concellos de Pontevedra
e Poio e as fundacións
Alexandre Bóveda e ·
Castelao, un numeroso
grupo de persoas
rendeu memória aos
Mártires da Pátria.

Fotografias: FÁTIMA

O akalde Poio, Luciano Sobral, e a filla de Bóv.eda Amália, diante do monumento ergueito na Caeira.

Numerosa asisténcia aos actos do Dia da Galiza Mártir

Pontevedra e Poio declaran restabelecida
a·memória de Alexandre Bóveda
90-

H.V.

Foron convocatórias unitárias e
cun carácter plenamente instuticional. Se desde hai cinco anos
pontualmente o concello de
Poio lembraba a marte do verdadeiro mentor do Estatuto do
36, no pasado ano o concello
de Pontevedra incorporábase .
ás homenaxes civis que desde
os anos da restauración democrática impulsaba a Fundación
Bóveda. Co nacionalismo no
poder en Polo e porfin en Ponteved ra, a memória quedaba
restaurada.

As sete da tarde, no Cemitério
_ de San Amaro, unha cerimónia
princip.aba as comemoracións
oficiais do Diada Galiza Mártir.
Seguíalle unha oferenda floral
no momumento erguido na Caeira (Poio), lugar onde foi fusilado. Estaba presente toda a família de Bóveda e numerosos
persoeiros de traxectória democrática e nacionalista e presidia
o acto o alcalde de Poio, Luciano Sobral, acompañado polos
presidentes da Fundación Bóveda, Fernando Quintela, e da
Fundación Castelao, Avelino
Pousa Antelo.

Avelino Pousa Antelo deitau as flores en nomt; da Fundación Castelao.

Ante o público, Sobral tamén
lembrou a Castelao e a Vítor
Casas, que seria homenaxeado
o dia seguinte no Cemitério de
San Amaro en Pontevedra. O
alcalde de Poio lembrou que a
memória de Bóveda ficou rescatada e dese xeito "o futuro de
Galiza é naso", por iso animou a
todos a loitar pala terra.

e como ti facias, sen olvidar,
perdoamos". As palabras do filio
de Bóveda buscaban facer xustiza cos que "envermellaron as
cunetas e morreron pala liberdade de Galiza". Xosé Luís Bóveda engadiu que "grazas á história, non a que agora queren meternos a tiros, hoxe case todos
(os mártires] son coñecidos".

Acto en Pontevedra

O alcalde de Pontevedra lembrou que a cidade rendía "homenaxe ao seu tillo máis exemplar", gloso u o proceso de restabeleci mento da lembranza da
sua figura e declarou restituida

MuÍtitudinário foi o acto celebrado en Pontevedra, destas diante· do Monumento ·a Castelao,
xa que a Praza de Curros Enríquez, onde se atopa o momumento a Bóveda, está en obras.
O acto pontevedrés. foi presentado polo concelleiro de Cultura
Luís Bará e no mesmo intervi. ron o presidente da Fundación
Bóveda, Fernando Quintela, o
tillo do fusilado, Xosé Luís Bóveda e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Pechou o acto a poetisa
Xoaquina Trillo, que leu un poema dedicado ao mártir pola ·1iberdade de Galiza.
Fernando Quintela lembrou que
pasaron 64 anos desde o fusilamento de l3óveda polo "imperdoábel" delito de ter loitado en
defensa da Terra. Xosé Luís Bóveda foi moi aplaudido cando dixo: "hoxe, papá, estamos aqui e
seguiremos estando porque ao
cabo dos an~s soupémolo todo

a memória e a xustiza.Miguel
Anxo Fernández Lores ao concluir o seu parlamento dixo que
"Bóveda é imortal porque vive
nos galegas", pero antes de. rematar a sua intervención convidou a todos a seguir o legado
do que fora secretário de Organización do Partido Galeguista e
o seu exemplo ético na loita pala liberdade da pátria.
Contra o final, Xoaquina Trillo
leu un poema composto para
lembrar a Bóveda e, como en ·
todos os actos anteriores, o público entonou o Hino Nacional.+

O~ganizacións como os Cbmites Abertos de Estudantes sumáronse aos actos.
1
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Blanco ven a pór or~e no PSdeG
Soplan novos ventas no PSdeG-PSOE, ainda que. agora
veñen de Madrid. O secretário de Organización do PSOE,
Xosé Blanco, anunciou que o vindeiro congreso do PSdeG
vai criar un novo marco de relacións dentro do partido na
Galiza e que alguns baróns como Francisco Vázquez, Carlos Príncipe ou Abel Caballero pasarán a un segundo plano. "Rematáronse os ensaios na Galiza", adyertiu o número dous do PSOE, un partido que non vai permitir que se
consoliden focos de resisténcia contra a nova Executiva
Federal elixida no XXXV Congreso. Blanco coincide co secretário xeral dos socialista galegas, Emíllo Pérez Touriño,
na idea de pór proa a determinados baróns, pero é todo un
sintoma que tivesen vir desde o PSOE madrileño a dicer o
que se vai facer na Galiza. Por suposto, Vázquez e Príncipe dixeron que non consentirán que os releguen. Mentres,
J ouriño. segue á busca dun modelo de Estado que se abala entre autonomismo e federalismo e que pretende servir
ao PSdeG para dei(<ar de perder campo frente ao BNG.•
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Acomarca da Coruña súmase ao plano
de reciclaxe da capital

AUPG reivindícao como. património de todos
os galegas nos actos de Ferrol elmo
,

Vintecinco anos após da morte
de Moncho Reboiras
-0- P. BERGANTI ÑOS

Ferrol e o cemitério de lmo volveron acoller o pasadQ 12 de
Agosto os actos de celebración
do asasinato durante a ditadura
de Franco do militante da UPG,
Mancho Reboiras. Conmemorábanse 25 anos e lonxe de ser
un acto nostálxico, os representantes da UPG, que reivindicaron a Reboiras como património de todos os galegos, insistiron na necesidade de non
perder a conciéncia e reflexionar sobre os avanzos, problemas, dificuldades e os obxectivos do nacionalismo.
Ao momento actual referiuse no
acto político celebrado ~n Ferrol
pala tardiña Bautista Alvarez ,
presidente da UPG e membro
da Mesa do Parlamento. "Existe
unha crispación dentro da sociedad e do Estado por culpa do
que eles chaman problema nacionalista, pola violéncia que xera nalgunhas nacións. Pero nen
o nacionalismo galega nen a
UPG -engadiu - necesita facer
actos de fe para manifestar a
sua ·posición inequívoca a respeito da violéncia. Poden contar
coa nosa colaboración todos
aqueles que estexan interesados en dar unha solución definitiva e efectiva a este problema".
Neste sentido Álvarez fixo referéncia á preséncia do BNG nos
"actos de repulsa a esta violéncia" e á oposición da U PG "á
que a loita política deste país
tomase formas de confrontación
violenta". Ao tempo afirmou que
"non hai sospeita tampouco da
oposición inequívoca do nacionalismo democrático do Pais
Basco a respeito deste problema do que moitas veces incluso
.foi vítima na sua própria carne.
Pero segundo manifestacións
feítas polos altos xerarcas da
Administración do Estado isto
non abonda. É preciso renunciar
as aspiradóns de soberanía".

"Nós seguiremos senda moderados por definición -engadiu.
Pero non consiste a moderación
en renunciar ás próprias formulacións políticas. Se para ser
moderados .necesitamos renunciar á demanda da soberanía
nacional, se ternos que calarante o desmantelamento produtivo , renunciar ao noso idioma,
enterrar a nosa história e trocar
a nosa cultura para eles os nacionalistas seguiremos a ser
extremistas e radicais".
Remataba a sua intervención
Bautista Álvarez facendo referéncia a que a militáncia de Reboiras na sua época significou
situarse "nunha primeira liña
que era de fogo, represión , tortura e cadea" e que non implicaba, como acontece agora, "priviléxios, preséncia institucional, liderazgos e protagonismos políticos . El estivo nos momentos
difíciles e por todo iso merece
estar na primeira liña do nacionalismo galega actual", sentenciou .

Lobeira tamén fixo resposábel
directo ao PP das políticas negativas que afectan a Galiza e
sinalou que "só catro meses de
. maioria absoluta serviron para
destapar a sua auténtica fóbia
antinacionalista". Para este deputado é necesário que o BNG
governe Galiza "non por capricho senón por necesidade.
Porque frente ao PP, frente a
Manuel Fraga lribarne, o BNG
reivindica algo tañ básico como que os galegas poidamos
traballar dignamente no noso
país e viver do noso próprio
traballo nos sectores nos que
podemos e sabemos facelo,
desfrutar de servizos públicos
universais, que os nosos tillos
poidan viver nun meio ambiente equilibrado e non ao servizo
de intereses espúreos, que se
sintan dignos e orgullosos do
seu povo, idioma, cultura. Velai as razóns que fan que o
BNG se afortale socialmente e
avance políticamente. Eis o
perigo que representa para outros", engadiu.

Previamente o deputado do
BNG .Bieito Lobeira era o enca- .Celebración das
organizacións
rregado de facer unha radiografia da situación actual da Galiza · independentistas
e sinalar que o BNG segue a experimentar un proceso de increA FPG tamén celebrou en lmo
mento da sua base eleitoral e de
un ha concentración ·como hoconsolldación organizativa. "Tomenaxe a Reboiras no 25 cabocounos viver, como a Mancho
dano do seu asasinato. No acto
Reboiras, nunha nación negada,
interviu Mariano Abalo quen saen retroceso demográfico, envelientou "a importáncia de Manllecida, cos seus sectores procho Reboiras na loita pola creadutivos ameazados e agredidos,
ción do partido comunistq galecunha falta de democrácia real
go e por facer indisolúbel a loita
que manipula as conciéncias e
de liberación nacional e social".
as distorsiona, cun idioma de
Pola mañá en lmo e pola tarde
seu e uns sinais de identidade
na rua da Terra as organización
cultural brutalmente combatidos
independentistas APC, APCC,
desde o Governo español e ·AMI e Primeira Linha (MNL) n~~i
mesmo do poder autonómico.
vindicaron a importáncia de ReMais ternos un povo traballador,
boiras como referente de emanun país dinámico, vivo e aberto
cipación que morreu pola liberque pode e vai sair adiante. Padade de Galiza e aproveitaron a
ra iso ex iste a UPG , para iso
data para home naxear tamén
nasceu e traballa dia a dia o
aos militantes do EGPGC "Lola"
BNG", afirmou .
e "José".+

Agás Sada, os concellos integrantes do Consórcio das
Mariñas van integrarse no plano de resíduos sólidos
urbanos da cidade da Coruña. Oeste xeito, a planta de
Nostián xestionará o lixo de Abedongo, Arteixo, Begondo,
Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo e Oleiros. Este plano
opta pola recollida selectiva do lixo para proceder á sua
posterior reciclaxe e é unha das alternativas no país ao
plano de resíduos da Xunta, que xestiona a Sociedade
Galega de Meio Ambiente. Con esta medida os concellos
que se suman á planta de Nostián conquiren aforrar cartos na xestión do seu lixo, xa que o vindeiro un de Xaneiro procederán a adxudicar de forma conxunta o servizo
· de recollida de lixo. Sogama perde asi un importante
cliente, non tanto polo volume de lixo -xa que A Coruña
xera máis resíduos e xa estaba tora de Sogama-, pero si
pola sua proximidade á incineradora de Cerceda. •

Orozco anúncia a construción
dun novo hospital en Lugo
Tras un verán cheo de denúncias polas deficiéncias derivadas do peche dos quirófanos do Xeral-Calde, o alcalde
Xosé López Orozco reincorporouse á actividade municipal
co anúncio· da construción dun novo hospital para a cidade
da ·muralla. Segundo sinalou o rexidor socialista o Luns 14
de Agosto, a ·consellaria de Sanidade e o concello asinarán o convénio no mes de Setembro. O segundo hospital
para Lugo xa foi obxecto de debate no Parlamento.•

Solicitan dous anos de inabilitación
para o alcalde de Becerreá
A oposición municipal de Becerreá, PSOE e lndependentes, asegura que o alca.lde, o popular António Fernández
Pombo "agachou" o informe dunha construtora na que se
aconsellaba ao concello negociar cun particular nun caso
de invasión de propriedade privada. Esta seria, segundo a
oposición, a gota que rebordou o vaso no ocultamento
·xeralizado de información dentro do concello. Fernández
Pombo terá que ir ao xulgado do Penal de Lugo o vindeiro
5 de Setembro e enfrentarse cos dous anos de ·
inabilitación para cargo público que solicita o fiscal por
un delicto-continuado contra os direitos cívicos. Segundo
o fiscal, durante a pasada lexislatura o alcalde negouse a
celebrar os plenos extraordinários solicitados e a incluir
na orde do día a~ mocións da opos~ción. •

Sete empresas do .textil constituen o grupo
Gallaécia
Cunha facturación actual conxunta de 3.000 millóns de pesetas, sete empresas do sector textil de Pontevedra constituíron o grupo Gallaecia para poñer en comun a distribución e a
comercialización. Os xerentes de Daquela, Riande, Mamás
&Mamás, Enmanuel, Dona, Mino Mora e Oiga Santoni entrevistáronse o Xoves 17 ca conselleiro Xoán Rodríguez Yuste
para informalo do proceso. O grupo espera duplicar a facturación de aqui ao 2002 e penetrar en Brasil e Arexentina. •

Problemas nas pensións dos pescadores
emigrados a Noruega
Segundo o deputado do BNG no Congreso, Francisco .Rodríguez, emigrantes retornados a Galiza desde Noruega están
tendo problemas para ver recoñecidos os seus periodos cotizados no país escandinavo. Entre o ano 1950 e o 1990 foron
numerosos os galegos que foron traballar a esta frota; moitos deles retornaron e se empregaron de novo na Galiza. Os
nacionalistas perguntan ao Governo central se ten asinado
un convénio con Noruega para recoñecer recíprocamente os
~ireitos da Seguridade Social dos traballadores. •
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a_lance para--as-:asoo-aeiéas--r-epre:§:eni ~ ~
na H~deraei6ñ Galega:.,.-po!-a Cut - rJtima (FGCMLé concluínte: RªgQ~ -·
-·ªestar en Douarnenez [ver cpj¡i[aport:F--~-~"
a?\. Nosa Terra ñº 946], o esforwrealiza,- --'" -··
o~tivo a sua compensación no disfrute da.-.:. ·@Íriermosa fachad~marítima imada ~~ -:: __
~Qs_e. mastros -chegaaes de-toda a bei~~
".:nra-t europea. Rentou escomarse durante· .-~ ~ -=·- .
.:_. - ºeses~ pala -caffiaraderia qJJ.e atopamQs na-=-=~~-=
- -Kente acolledora da badia de Arcachon·
---~-::ñ:os bascos dunha e outra banda da "muga'\
·-- nns bretóns que arelan navegar polas-nosa.S
e~·· r[_~_ cos barcos de coiro dos momees irlan-f:.
-- - _deses ·que evarucelizaron aquelas terras; nos
X@ponsábeis do Museu M""arítimo da Illa
Tatihou, en Normandia, onde estamos in,
. v:tr:Rlos nas próximas s~man.as; na tripula~
- ción da abraiante embarcación ucraniana,
que xa está a preparar o seu desembarco no
· Vº Encentro de Embarcacións T radiconais,
conta. Tampouco os galegas tivemos otra, - titucional representada polo irmanamento
a celebrar o ano que ven na antiga vila ma,
to de país. convidado que, dando crédito. entre o Concello de Douamenez, e o de
aos contactos prévios e á propaganda me, · Ri~o, e o tra~ento da efectiva repre,
riñeira de Bauzas, saudosa de botes do pin,
che e parellas de arrastre da pescada... E,
diátíca, agardabamos: nen a máis mínima sentación galaica composta maiormente
máis que nada, pagou a pena porque a cul,
sinalización do recinto que ocupaban os
polos membros das asociacións integradas
tura marítima de Galiza estivo ali con dig,
nosos "stands"; pouca disposición á hora de
na FGCM, xonto coa colaboración da Es,
nidade, na língua que lle é própria, entre
a.bordar os léxicos problemas de carga e
cola de CanteirÓs de Poio, os artesáns de
descarga dos barcos, aloxamer:ito e monta,
instrumentos musicaiS tradicionais "Caba,
uns paises que levan ben anos de adianto
nas angueiras de recuperación e valo_riza,
xe que houbo que enfrontar, auséncia de
loba", o fotógrafo vilagarcián Manuel Ra,
ción. Logo de participación das asociacións
ñó, os encargados da taberna mariñeira, a
grupos musicais galegas contratados para
que hoxe conforman a FGCM nas festas
mancomunidade de O Salnés e os conce,
actuar nos diversos cenários, etc. Pero o
marítimas de Brest e Douamenez celebra,
que máis doeu á nosa xente, foi a reiterada
llos de Vigo e Riaruco. E a confusión oficial
das en 1992 ·e 1996, o evento deste ano
e mediática chegou a tal ponto, que a pró,
confusión (interesada?) entre a faciaria ins,
deixou translucir que Galiza xa ten lugar
próprio nunha Europa que 'teima 'na procu,
Gonzalo
ra de novos vieiras de utilidade pú~lica ao
seu património marítimo.
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Mais a moeda adoita ter duas caras. Na
cruz, atopamos as múltiples eivas da organi,
zación, que non deberamos pasar por alto
se empregamos critérios de equidade co que
acontece aquí, onde os nosos erros levan de
seu unha boa <lose de autoflaxelación: alo,
xamentos masificados e carentes de serví,
cios hixiénicos; concursos de manobras no
mar que tan só existiron no papel; inope,
~ --- -ráncia da carpa da prensa nos primeiros in,
tres, "villages" pantasma, como o das "re,
xións marítimas de Europa''. ou a constru,
ción en madeira; ineficácia dos enlaces coa
organización ·á hora de solucionar proble,
mas de infraestrutura; caótico ·emprazamen,
to das embarcacións ....Non anclaren sobra,
dos de xenerosidade e deliadeza os respon,
sábeis da concentración, cando trocaron a
"festa,invitación" ás tripülacións en comi,
da de pago, o cal soliviantou a moitos e a
-moitas que decidiron facer a festa pola sua

INM•f;iAWTl. ·AtJótJ IMA-;
OR~O 1)E ·.rA(..TO

e>.ATINDO

?RO~L5Al)O_ (l)lSC..1PL..fNA

NON 01.-ÍMP_I e,,/¡.) .

pfi-a-afganizació~effle~as-rea:~-

-ñecer públicamente -neñ á FGCM nen ao
resto da nosa delegación, e como se -só exis,
tira o Concello de Riaruco.
Segundo o meu parecer, tampouco está a re,
esentacióñ oficial rianxeira libre de-culpa.
Os-_contactos coa organización de Douar,
nenez 2000 artelláronse, é cerro, co gallo do
IVª Encontro de Embarcacións T radicienais
celebrado na vila arousá no verán de 1999 e
ao calor do devandito irmanamento entre
ambas localidades. Maís a partir e af, todo
o peso de acadar o financiamento e a loxfsti,
ca necesária; os contactos coa Administra,
ción e os posíbeis mecenas; a xestión coa or,
ganización bretona para dispoñer dos
"stands", a procura de entidades do país que
encheran o noso espácio; a edición dun fo,
lleta explicativo en francés; a disposición de
potencial humano cux:o traballo voluntário
levou a bó porto tamaña empresa, todo iso,
recaeu nos ombreiros dunha dúcia de aso,
ciacións cidadás sen fins de lucro, integradas
na FGCM. E cabe. dicer que, ao contrário
que outras institucións (Conselleria de peg,
ca, Fundación Galicia,Europa, concello de
Vigo), o Concello de Riaruco non adicou
unha soia peseta a este5 mesteres, limitándO' ·
se a montar o seu "stand", e a levar unha
embarcación mercede aos bós ofícios da
FGCM. A pesar diso, os responsábeis políti,
cos riaruceiros preferiron xogar as bazas da
publicidade fácil e a instrumentalización do
asociacionismo de base, atribufndose unha
representativa que ninguén lles conferiu e _
aproveitándose do traballo alleo. Con triste
resultado, todo sexa dito , porque estragaron
boa parte do prestíxio que acadaran nos CD'
lectivos cidadáns coa celebración do Encon,
tro devandito e o artellamento da Escala de
Carpinteiria de Ribeira "Xesteira".
En calquera caso, nada que non poda arna,
ñarse. Pero, agora que venta un vento por,
tante para o barco da nosa cultura maríti,
ma e a necesária colaboración entre aso,
ciacións e concellos da beiramar comeza a
se desenvolver, convén deixar clara unha
causa: a tarefa de revalorizar e socializar os
diversos elementos que integran o noso pa,
trimónio marítimo, conforma múltiples
puntos de encentro entre ambos suxeitos;
mais o traballo en comun tan só maximiza,
rá a sua utilidade, nun clima de mútua con,
sid'eración e respeito da independénda do
movemento asociativo.•
DIONISIO PERElRA

é historiador e membro do Emográfico "Mascaw" (FGGM)
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Manuel Fraga non conqueriu reducir oseu número esó se dedicou aapagalos

·Fracaso na extinción de lumes
tras dez anos de política policial nos montes

.Valdeorras
arrasada
polas lapas
-.1.G. RIOBÓ

*

H.VIXANDE

A comarca de Valdeorras, con
especial intensidade o concello
de Rubiá, resultou arrasada palas .lapas no que se pode considerar o incéndio máis importante
do ano no naso país e o segundo .no conxunto do Estado español. Entre 3.000 e 5.000 hectáreas, segundo das fontes que in. formen, arderon nesta bisbarra.

O esforzo de miles de r:nillóns
realizado na política de extinción de lumes só conqueriu
manter praticamente estábeis
as hectáreas queimadas cada
ano en incéndios forestais,
pero non impediu que continuase a haber o mesmo número de lumes. Un saldo semellante representa un fracaso ainda que desde a Consellaria de Meio Ambiente afirmen que comezan a coñecerse con precisión as causas do
lume.

A Consellaria de Meio Ambiente
afirmou que arderon 3.000 hectáreas. Pala sua parte, os alcaldes
de Rubiá, Petin e O Barco afirman que se queimaron máis de
5.000. En todo caso, rexistráronse 25 focos, o que puxo de manifesto a intencionalidade deste lurñe. s conaicións climatolóx1cas,
os ventos e a situación do monte
fixeron que se tardase en controlar o lume. A Consellaria de Meio
Ambiente acusou aos proprietários do monte de tela descoidado e con moito combustíbel, feito
que axudou á propagarse o lume.
Os comuneiros denunciaron, pala
sua banda, a falta de apoio da
Administración autonómica no
que atinxe ao coidado do monte.

Dez anos é demasiado tempo
como para que non se teña producido unha redución no número de incéndios forestais. Fontes
da Consellaria de Meio Ambiente afirman que hoxe coñécense
con bastante precisión as causas dos lumes. Estas fontes sinalan a complexidade dos incéndios, cuxa orixe é múltiple e
incluso muda nos mesmos lugares segundo a época do ano.
Complexidade do fenómeno si,
pero en dez anos non hai elaborado un mapa de causalidades para enfrentar o delito que
máis recursos consume no noso país. A Consellaria aponta
que houbo intervencións en numerosos pontos para evitar os
conflitos que moitas veces están na orixe dos lumes, pero o
resultado da redución que trouxo consigo esta intervención
non é significativo.
Atrás quedaron os tempos nos
que a Administración falaba de
tramas organizadas detrás dos
lumas galegas. Coas bravatas
ás que nos ten acostumados,
Fraga tirou deste argumento
nalgunhas ocasións. O primeiro
conselleiro de Agricultura de
Manuel Fraga, Xosé Manuél Romai Beccaria, fixo o máis espantoso dos ridículos cando se fotografou cun artefacto de retardo
para provocar incéndios na
man. A foto é famosa; o aparello, frecuente nas festas de todo
o país: unha bomba de palenque con paracaidas para os fagos pirotécnicos. Se nalga foi
positivo para Galiza a chegada
de Aznar ao Governo en Madrid, foi que levou á capital a
Romai Beccaria, ainda que el
antes aqui criou o MEDTEC. Houbo de estar nunha lexislatura á
frente do Ministério de Sanidade
até que o PP decidiu pór á cidadania a salvo de tan executivo político, polo que o enviou ao
Consello de Estado.
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Cando se lembra o artefacto incendiário de Romai Beccaria, na
Consellaria de Meio Ambiente
tratan de desvencellarse e afirman que "eran outros tempos".
Non tan outros, o actual conselleiro Carlos del Álamo foi o primeiro director xeral de Montes e
Meio Ambiente Natural de Romai Beccaria. Carlos del Álamo
non é un recén chegado nen o
seu nomeamento na Consellaria
de Meio Ambiente supón un
cámbio no rumo na política contra incéndios.

O lume, que arrasou a comarca de Valdeorras, surprendeu ao veículo no que viaxaba o alcalde de Rubiá.

Carlos del Álamo non só estivo
no primeiro parto do actual modelo de extinción, senón que foi
designado por Fraga para darlle
continuidade. O presidente non
remata de cair na conta de que
Galiza arde cada ano e que todo o que se fai é contratar bombeiros. O único mériJo que se lle
pode atribuir a del Alama é que
afinou ainda máis o sistema e
iniciou unha tímida busca de
responsábeis, ainda que deica

agora estes só foron un pequeno feixe de paisanos que queimaban rastroxos imprudentemente.
Por non facer, Carlos del Álamo
non foi quen de librar ao servizo
das constantes acusacións de
nepotismo e caciquismo. A última, formulada pala CIG, sinala
que "o delegado de Meio Ambiente na Coruña e o xefe do
servizo contraincéndios crian un

sindicato para empregar concelleiros do PP". Hoxe, a ollas da
populación, os servizos contra
lumes non son máis que grupos
sen profisionalizar máis vítimas
de débedas clientelares que traballad ores meio ambientais.
Así, os lumes constituen unha
excusa perfeita para ter ao
campo galega collido por uns
empregos dependentes. Quen
vai querer así rematar cos incéndios? •

Agrande maioria dos lumes non superou as cinco hectáreas queimadas

AXunta considera eficaz a loita contra incé.ndios
se sempre a superfície queimada en cada incéndio foi máis
pequena.

*H.V.

Castrove, Barbanza, Ferrolterra, Valdeorras, Monterrei, Carballiño e Lemos foron as comarcas máis afectadas polo lume no que vai de ano. A Consellaria de Meio Ambiente recoñeceu que se produciron arredor de 7 .ooo lume.s, ainda que
debido á sua contabilidade estes quedan en 1.042 incéndios
entre o 1 de Xaneiro e o 11 de
Agosto, o resto foron o que
chama conatos e queimas.
A Consellaria emprega unha
contabiliade criativa para avaliar a incidéncia do lume na Galiza. Só hai un incéndio cando
se queima máis de média hectárea de arborado ou máis de
unha hectárea de monte raso; o
resto son conactos ou queimas
de mato. Con iso conséguese
reducir o número de lumes, ainda que este permanece inalterado desde a posta en marcha
do programa lnfoga en 1989.
Segundo a Consellaria de Meio
Ambiente, o 71,64% dos lumes
afectaron a menos de unha

En canto á superfície queimada, os dados oficiais indican
que o lume afectou en total a
3.589 hectáreas de morte arborado e 10.328 de superfície rasa, unha incidéncia un 20% in. ferior a 1989, ano no que comezou a posta en marcha dos
planos lnfoga, ainda que tamén
un periodo de especial actividade do lume.

Entre tres e cinco mil hectáreas de mante

foron arrasadas polo lume~

hectárea. Pero, contra o que
pudera parecer, esta porcentaxe non se retire aos 1.042 incéndios rexistrados, senón aos
7.000 lumes realmente producidos, polo que outra volta maquíllase a incidéncia do lume
ao equiparar o que a própria
Xunta chama conatos con incéndios. Realizando esta equiparación, compútase todo o lume por xunfo e parece que ca-

Os dados da Consellaria indican que só o 6,2% dos lumes
(sumados incéndios e conatos)
afectaron a superfícies superiores a cinco hectáreas. Ainda
que estes dados aparecen con
certo sesgo porque se computan todo tipo de lumes, representa unha porcentaxe baixa e
pon de manifesto o que a pró·pria Consellaria considera como "eficácia" na loita contra o
lume. En efeito, a actuación
das brigadas contra incéndios
evitou que moitos dos lumes se
estendesen e fosen de grande
dimensión.•

Polémicas aparte, o enfrentamento pon de manifesto que non houbo accións de tipo preventivo. Se
a Xunta agora se escuda nesta
cuestión, tradicionalmente pon o
acento na política extintora e teri
máis de lado o que se refire a aspectos preventivos como o rozado do monte ou o desenvolvimento dunha política de selvicultura
que faga máis difícil a estensión
do lume. Oeste xeito, coa acusación contra os proprietários dos
montes, a Consellaria de Meio
Ambiente acúsase a si mesma.
En calquer caso, tanto a Xunta,
como outras Administracións
-entre as que se atopaban efectivos do Exército- houberon de
mobilizarse para pór freo a un
dos maiores incéndios dos últimos tempos. Antes de coñecerse
a magnitude deste lume, fontes
sindicais da CIG advertiran a este xomal do perigo que corrian os
montes. Estas fontes sinalaban
que se trataba un perigo moi superior que o que padecen zonas
como Catalunya porque ali apenas hai incéndios. "Aqui, en calquer lugar pode haber un lume e
descontrolarse todo porque non
se conqueriu atallar o problema
, de fundo, que é que non se reduciu o número de incendios".
11

A indústria do lume"

Hoxe é máis rendíbel queimar o
monte que mantelo en condicións. Detrás· do lume hai moitos
intereses, como expresa un
membro da CIG. "O que ocorreu
en Valdeorras é lóxico, tendo en
conta o que xa se coñece como
'a industria do lume"'. Para a
CIG, o problema é que a Xunta
deixou o monte en mans privadas e iso xera demasiados intereses. O sindicato considera qúe
mentres a Xunta non xestione os
montes, faga unha política forestal axeitada de prevención e coidado e mentres non se forme ás
brigadas, non se conseguirá rematar cunha situación que todos
califican de "intolerábel".•
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OPSOE xustifica asua postura en Pontevedra "por tratarse dunha cidade conservadora"

Queren as rapazas ser raiñas das festas?
*

P. BERGANTIÑOS

Tres mulleres de mediana idade foron as únicas que secundaron o acto de protesta, durante a condución da carroza
das festas da Peregrina en
Pontevedra o 12 de Agosto,
contra a deciJión do governo
municipal de suprimir a eleición de raiña das festas. As
tres mulleres foran raiñas ou
damas de honra na sua mocidade. PP e PSOE defenden a
"tradición", pero en todas as
vilas esmorece a capacidade
de convocar ás. mozas para
este título.
"Pontevedra, pésie a estar governada por nacionalistas, é unha cidade profundamente conservadora nas suas atitudes e
comportamentos : O Goyerno ·
municipal deberia ir máis amodo
para evitar enfrentamentos que
non gostan a ninguén", explica
Mariló Cabaleiro, responsábel
da muller do PSOE, quen xustifica a actuación do portavoz municipal de Pontevedra, Roberto
Taboada. Pésie a isto Cabaleiro
afirma que a postura do PSOE a
respeito deste tipo de eventos é
clara: "Estamos en contra deste
tipo de utilización denigrante da
muller''.
A "tradición", como adoitan referirse ao certame os r~presen
tantes do PP e do grupo municipal do PSOE, instaurouse ,na
década dos sesenta e gozou
dos seus anos de glória durante
a ditadura de Franco. Daquela
moi a miudo coincidia que a raiña fose a filla dun governador
civil, sobriña dun alcalde ou dun
alto cargo do Movimento. A elexida asistia á batalla das festas,
ás corridas de tauros e ao baile
privado do Casino durante o cal,
e segundo manda o protocolo,
non podia negarlle unha peza a
todo aquel home de clase
meia-alta.
Unha vez coñecida a decisión
da equipa de Miguel Anxo Fernández Lores unha exraiña das
festas ·quixo impulsar unha selecta mobilización en contra da
medida. Através dun xornal local convocou ao resto das raiñas a asistir a condución da carroza da Peregrina pero non tivo
moito éxito. Só secundaron o
acto outra ex representante e
duas ex damas de honra.

· Tamén houbo parabéns
Uuen ·si felicitou ao Governo
municipal nacionalista pota supresión do evento foi a Asemblea de Mulleres de Pontevedra, organización feminista que
traballa nesta cidade. "Como
mulleres e como feministas,
consideramos moi acertada a
decisión e agardamas que sexa
monstra de que se pretende
seguir cunha política que vaia
máis alá de considerar ás mu1le res como meros obxectos
decorativos ou asunto folclórico, pois seguimos padecendo
unha discriminación evidente",
explican.
A asociación tamén lamenta
que non sexan obxecto de preocupación e dun debate semellante aó que se está producindo
co asunto da Raiña das Festas

1

•

•

•

a m1n1sa1a

en Conturiz
En Conturiz, fotógrafos e público masculino agardaban unha festa da minisaia. Finalmente só cinco rapG%05 apresentáronse ao concurso.

outros problemas como son o
da violéncia de xénero ou do ta. xa desemprego feminino, moi
superior á dos ·homes. "Mágoa
tamén -engaden- a atitude de
certas mulleres da corporación
municipal, ás que se lles presupoñia unha certa sensibilidade
feminísta, e que están apoiando
directamente a atitude belixerante de certos grupos contra
unha decisión que nós consideramos sequera un xesto na d
.tensa da igualdade, non sé for-

mal, senón real das mulleres,
que toda institución pública debe facer sua".
Entre os aporos recibidos polo
Governo municipal destaca tamén o da asociación viciñal "Ci- ·
dade Vella" e o da entidade pedagóxica e sociocultural
AS-PG. que considera que toda
acción que presente a muller
como simple figura decorativa
non fai máis que contribuir a sua
discriminación, fomentar o ma-

chismo e ensalzar das persoas
tan só aspectos físicos esquecendo que os valores humanos
non son en absoluto inerentes
nen ao sexo nen a beleza ou fealdade corporal. "Lamentamos
tamén que outras persoas e institucións que presumen de responsabilidade pública -sinalanamparándose na conservación
das tradicións, estexan a perpetuar modelos transnoitados que
en nada contribuen a educación
cívica".+

Tres candidotas para unha raiña
e duas damas
Este verán a eleición de raiña
A raiña do ano anterior, o aldas festas en Ponteareas celecalde, unha representante das
b rouse a porta pechada. Da
Mulleres Rurais locais máis
votación saen tres gañadoras:. unha viciña distinguida polo
unha que será corcada e as
seu critério sobre beleza e mrrsuas damas de honra. Este ve- . da escollian a gañadora e as
rán apresentáronse tres, as
suas duas acompañantes.
xustas; non houbo moito que
Neutras vilas, como por €Xemdebatir ou razón algunha para
plo Betanzos, non hai xurado.
convidar ao público. Cando coAli, .a gañadora recebe unha
mezou o certame, cinco anos
chamada directa do concello
atrás, e para darlle realce, o alpara convencela de que ten
·calde Xosé Castro esmerouse
que ser raiña das festas. Estaen que as rapazas "guapas" e
belécense duas categorías, xude boa família se apresentaran:
venil ou infantil. ·Cada vez as
Nos anos de maior afluéncia
negativas son máis numeroconseguiu que dez aceitasen.
sas. ,E, a que aceita, pode leAgora non se apresenta ninvar tantas damas de compañia
guén a un concurso no que ticomo "amigas de sempre" teñan que desfilar duas veces:
ña. O problema ven coas "dacon "roupa de sport'' e con tramas de compañia das damas
de compañia". "Ese é o asunto
xe de noite. Algunha tiña a fortuna de que unha tenda de momáis complicado", confesa unha ex raiña. Pe.ro en Ponteada local llo prestase coa promesa de facer publicidade. As
reas o xuri escolle, e concede
outras tiñan que facer a roupa
un prémio de cincuenta mil PE.?ou mercala.
setas para a g.añadora e de
.'

,,

.

vintecinco mil para cada unha
das damas.
O mao ven cando a raiña se
d~cata que dese talón ten que
sair un vestiário "que non se
pode repetir''. Ademais de participar nas procesións de Corpus e dos Remedios, en Setembro, a raiña ten que acompañar a Castro nas suas viaxes anuais á Orotava, en Lanza rote, e á illa británica de
Wight. Obrigado é o traxe rexional, pero ademais débese
dispor de traxes e vestidos ''finos" para estes actos: Por esa
razón duas anónimas ex raiña
e ex dama, respeitivamente,
non se extrañan de que ninguén quera esa coroa. "Aos
dezasete· anos xa che dá vergoña. Acabas perdendo cartos
e tes que aturar que a família
do alcalde che diga que ese
traxe non vale, e non vale. A
cambialo por out.r o".•

A nena ten oito anos e, posibelmente, en toda a sua vida,
nunca vaia ser tan fotografada
como na noite do Sábado para o Domingo 13 de Agosto.
Resultou ser a gañadora do
concurso da "minisaia máis
curta", organizada na parróquia luguesa de Conturiz. A
falla de notícias para encher
xornais no verán e a polémica
que levantou o certame desde
semanas antes provocou que
fotógrafos e xornalistas formaran un grupo destacado entre
os espectadores. Cinco mulleres, a menor de oito anos e a
maior de ao redor dos cuarenta, foron as únicas que se
apresentaron ao concurso. O
seu organizador, e presidente
da comisión de festas, Andrés
Fernández, asegurou que había máis de cincuenta rapazas
apuntadas e, esperando por
elas, a pequenas tiveron que
agardar até a madrugada para
a votación. O xuri, improvisado, formouse cos músicos
dunha orquestra que tocaba
por alí. O prémio para a gañadora, cinco mil pesetas e unha
figura de Sargadelos. A segunda gañadora tamén levou
prémio e· se amo&ou extrañada de gañalo pola sua avanzada idade de dezasete anos.
As organizacións feministas e
o BNG, que governa a cidade
de Lugo co PSOE, denunciaron, no primeiro caso, e desaconsel laron, no segundo, a
celebración deste certame. A
comisión de festas teimou en
levalo a cabo e, agora bota a
culpa aos nacionalistas de
que non se apresentaran as
rapazas. Non estaban nen enriba do escenário, nen entre o
público, exclusivamente masculino.+
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Cando matan a seu pai en
1936, vostede ten 'nove meses
e sua irmá uns seis anos. En
que situación queda sua nai,
Carme Xulián?
Ao cabo de dous anos miña nai,
miña irmá e máis eu marchamos
de Pontevedra e irnos vivir a Lugo a casa dun tio meu que era
entón director do Banco Hispanoamericano e acolleu a toda a família. Estivemos con eles até o
ano corenta que pasamos a Madrid onde tiña unha tia que vivia
co meu avó e estivera na guerra
en Alicante. Chegamos a Madrid
e estivemos un tempo residindo
na casa deste tio, irmán da miña
nai, até que encontramos un lugar onde viver. Conseguimos un
piso pequeno na rua de Lombia,
e ali vivimos unha tempada co
meu avó, miñas tías... Logo nos
transladamos á rua Velazquez.
En Madrid, miña nai pensaba que
estaba máis protexida. Volvíamos no verán a Galiza a casa
duns tios e eu xa daquela sabia o
que pasara, xa me contaran familiares e eu perguntara. Miña irmá
lévame a min cinco anos, cando
matan a meu pai tiña seis. Decatábase algo máis pero tampouco ·
sabia moito. Co tempo, en Madrid
eu traballei nu,nha empresa por
mediación de Alvaro Xil. Ali estaba empregada tamén unha das
irmás de Benigno Rei, a quen
mataran tamén no 36.
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ron, un grande orador. Co tempo
comezan a aparecerme nomes
ligados a el. Teño un óleo adicado por Camilo Díaz Baliño chamado "A pedra de Breogán". Logo na biblioteca fun atopando libros asinados por poetas e escritores que me foron achegando
as suas amistades. Decatábame
aos poucos de como era o seu
mundo e a ~ntrega política que
os seus compañeiros puñan naquela causa. En Barcelona coñecin a Eduardo Blanco Amor que
me escribiu unha carta na que
me trata como tillo dun grande
amigo seu. Cada .un deses encontros falábanme do considerado e querido que tivo que ser
meu. pai. Celso Emílio Ferreiro fíxome várias presentacións de
catálogos de exposicións e eu tamén ilustrei. poemas seus. Todas
estas persoas vivían para Galiza, -_
e eu funme enteirando de todo
isto cando estaba en Madrid.
Meu pai estaba moi unido a Alexandre Bóveda, eu coñecin despois á viuva e a un tillo.

Víctor Casas

'Meu pai vai deixar de ser un anónimo
no cemitério de Pontevedra'
*

CARME VIDAL

APRESÉNTASE CO NOME DE SEU PAi, O DIRECTOR DE A NOSA TERRA E FUNDADOR DO PARTIDO GALEGUISTA FUSILADO NA CAEIRA EN NOV~MBRO DE 1936. LEVA O NOME DO PAi QUE MATARON CANDO Et TIÑA SO
SEIS MESES E VOLVE A PONTEVEDRA COA

INTEN~ION

DE QUE AS SUAS CINZAS DEIXEN DE SER ANONIMAS.

O VENRES DIA 18 DE AGOSTO, OS RESTOS DE VICTOR CASAS -ATÉ AGORA NO PANTEON DE OSSORIO-TAFALL NO CEMITÉRIO DE PONTEVEDRA- SERAN TRANSLADADOS A UNHA TUMBA NA QUE SE SINALARA O SEU
NOME E O DIA NO QUE O MATARON POLO SEU COMPROMISO REPUBLICAN E GALEGUISTA. A FUNDACION
ALEXANDRE BOVEDA, O CONCELLO DE PONTEVEDRA E A NOSA TERRA ORGANIZAN O ACTO DE HOMENAXE.

·como os coñeceu?
Cando comezou a apertura, estaba veranéando en Galiza e
souben que se facia un acto na
sua homenaxe e ali fun. Queria
saber máis causas daquel home
que estaba enterrado no mesmo
cemit.ério que meu pai. Vira moitos papeis escritos na casa nos
que se talaba de Bóveda.

Co tempo vaise dando conta
do que acontecera co seu pai.
Que idea lle transmiten del?

Por quen sabia onde estaba
enterrado Víctor Casas?
Pola miña nai sabiamo~ que estaba no panteón de Ossorio-Tafall, o que fara alcalde de Pontevedra. O tempo que vai desde
que o matan até que o transladan a ese panteón , xa cinzas,
pérdese para min, non sei nada
de onde estivo neses cinco
anos. De cando meus país viviran en Pontevedra tiñamos amigos, por exemplo os Rei. A un
deles, Benigno Rei, tamén o
mataran o mesmo dia que a
meu pai. Moitas veces alguns
deles, Xúlio e Sofía, viñan con
nós ao cemitério. Ao priricípio
tamén viña desde a Coruña a
miña avoa para ir con nós ao
cemitério. Miña avoa vestiu loito
até o fin pela marte do se.u tillo
Víctor, para ela foi unha perda
dramática que a deixou marcada até o fin. Sempre que viñamos a Galiza pasabamos polo
cemitério, era visita obrigada.
lamosa casa dos Tafall e pedíamos a chave para abrir o panteón. Puñamos unhas frores e
marchabamos.

Perguntei e intereseime pola sua
vida. Entereime de moitas cousas
pero ainda teño abondosas lagoas porque a miña nai non talaba
moito. Dicia que meu pai era unha persoa moi séria e traballadora, que estaba sempre pendente
do seu traballo pero hai causas
que me gustaria poder saber, outros aspectos da sua vida: o que
estudiaba, se fumaba.. . Sei que
fumaba porque na casa hai un
debuxo de Cebreiro e ten na man
un cigarro. Gostaríame saber temas máis íntimos e personais.
Coñezo a vida pública, pero faltan moitos dados.

Cando sua nai vai para Lugo,
leva con ela os papeis de Víctor Casas?
El tiña unha biblioteca fabulosa.
Moitas causas se perderon, outras tíñaas o seu irmá que me
foi devolvendo co tempo . Co
tempo chegou a min a sua pluma estilográfica. Estaba na posesión dun tio meu que era reloxei ro e lle fixera un estuche moi
bonito. Deuma cando eu tiña catorce anos e díxome: "aqui tes a
arma de traballo de teu pai".
Non sei como foi a marcha da
casa da avenida das Corbaceiras na que nacera. Toda a família estaba pendiente de nós e
mobilizáronse. Meu pai tif.ía
dous irmás que vivian na Coruña, Ismael e Arturo e sempre
que viñamos falabamos do tema. Os papeis e as fotografías
co tempo foron che.gando a min.

Coñece pola família o que pasou co seu pai?
Teño o proceso escrito na casa.
Miña nai tíñao gardado con anotacións ·por escrito nas que dá
conta as visitas é outras causas.
Ela tiña unhas páxinas nas que
escrebia o que pasara aqueles
dias. Non habia ningunha causa
nen motivo para o xuízo e o fusilamento, foi todo unha mentira,
todo amañado para acabar con
aquelas persoas. Eran procesos

Por que decide agora transladar as cinzas e poñer -un ha
placa co seu nome?

E. ACUÑA

sumarísimos que non eran máis
que unha fanfárria. Cando vexo
eses papeis indígnome.

problemas. Eu fun quen decidiu
Estaba contenta, sabia que me
xestionar a tramitación e levala
tiña que deixar campo para que
adiante. Púxenme en contacto co
eu soubese todo o que acontecera. Todo o mundo dicia que
(!Vogado de Pontevedra Gonzalo
Adrio -a quen tamén lle mataran
A sua nai talaba de como vieu me parecía moito a el. Para a
a un irmán- que me remitiu toda
viu o levantamento militar?
família foi un mazazo e isa non
a documentación necesária. En · se podia ocultar, sempre se faMadrid miña nai tivera que volver
laba niso.
Cando pasou miña nai tiña trinta
a traballar fóra da casa. De nova
_e cinco anos e meu pai trinta '3
seis. Ela quedou afundida, e con . tora telefonista na Coruña pero,
Como se achega, desde Madrid,
ao casar, deixara o emprego.
ao mundo de Víctor Casas?
moito medo. Sempre tiña medo,
foi unha persoa moi tímida e non
Cando marchamos de Galiza nós
queria lembrar cousas que para
eramos nenes e tiña que traballar
Cómezo a preocuparme e a desela foron moi duras. O terror que
para que poideramos seguir vicubrir causas de meu pai. Guspasou deixou marca por longo
vindo. Empregouse de caixeira
toume atapar o texto de Otero
Pedraio sobre el, emocionoume. ·
nas Pescaderias Coruñesas.
tempo. Cando aprobaron dar
pensións ás viuvas de fusilados,
Di que é unha persoa moi enteirada de todo o que se retire a
xa na democrácia, miña nai non
Que opinaba ela .do seu interese por coñecer a vida de
Galiza e eu coido que asi era.
quería porque temia que se reseu pai?
Era tamén, segundo me cantamexese o tema e que houbera
-

- ,.

Sempre tiven esa idea pero miña nai non tiraba para adiante.
Pensaba que algun dia se lle fa. ria un monumento. Dicia que
agora que habia máis apertura
se lle podía recoñecer a todos
eles o que fixeran pala Terra.
No cemitério houbo cámbios e
tiven medo de que as cinzas desapareceran. Meu pai figuraba
como un anónimo, non habia
placa que o identificara. Pensei
que se· Bóveda tora xa restaurado tamén podifl ser meu pai.

Carme Xulián tiña entón idea
de que algun dia se l'.'ecoñeceria o labor de Víctor Casas?
Tiña. Pensaba que chegaria o
tempo no que se teria en conta
que el morrera pola sua entrega a
Galiza. Quixemos ter viva a sua
memória, é un acto de xustiza. •
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f~ndos desexos portugueses,

A venda
antes que a
ferida
A chegada de inmigrantes africanos non se poderá deter con medidas policiais.

DELICTO DE MISÉRIA
LOIS PENA VIÉITEZ

Escoito falar deles e doume conta de que en lugar do
nome das persoas poñen o acento nos números e nas
circunstancias; "Ho_xe foron apreixados pola Garda Ci,

a miséria e a falla de liberdades e futuro dos seus paÍses
de orixe. Cústame pensar que uns cidadáns tan curtí,
dos na loita polo seu poidamos desprezar <leste xeito a
aqueles irmáns ' que precisan axuda. Non pode seguir
este drama humano ·e pola miña parte vou loitar cos
médios que teño para impedilo, que se siga enchendo
o fondo do estreito de Xibraltar de soñadores silencia,
dos que na procura da sua libert-ade enchen aos petos
dos traficantes de humanos coa complicidade das au,
toridades que miran para outro lado ·. sen máis acción
que atrapar aos loitadores contra a miséria e nunca de,
teñen aos receptores ou aos que os envían.

vil corenta inmigrantes africanos que cruzaron ao Estreito
nunha patera"; "Atopados cinco cadáveres de inmigran,
tes afogados en augas do estreito" "O número de ielgais
detidos este mes supera todos os records de apreixamentos
ata hoxe ... ". . . Parecen querer fu~ir de nomealos co,
mo seres humanos, como persoas que sofren polos
seus e por si; parece unha estratéxia de comunicación
tendente a acostumamos ao inevitábel da morte de
cinco "Africanos oit. subsaharianos" 1sen entrarrnos no
drama engadido para as famílias empeñadas para pa,
garlle a pasaxe que eles crían de futuro e ao cabo foi
• MAFIAS. Estrañas máfias empresariais que basean
de !Jl.Orte. Abáfannos con dados de inmigrantes ilegais · os seus píngues benefícios na semiescravitude dos seus
que seica poden criamos problemas aos habitantes
traballadores "ilegais" están detrás de cada partida de
desta España insolidária. Todo para que aniñe no
inmigrantes. Seguro que é <loado atapar aos que os
máis fondo de cada un de nós un sentimento de rexei,
envían e a quen recibe e utiliza esta man de obra, pe,
tamento da. diferéncia; para que salga e colla forza ese ro fronte a esta facilidade investigadora o Govemo e
medo ao descoñecido que todos
a policía miran para ao outro lado
levamos nos xenes e que precisa
e perseguen ao pobre inmigrante
pouco para emerxer. Outra vez
como alimañas polas praias, polos
utilizan á povoación para o in,
montes e polas estradas. Non é
xustificábel: modificar un Lei de
difícil imaxinarse o medo e a an,
estranxeiria que só leva seis me,
gústia destes seres humanos mo,
ses de vixéncia para poder tratar
llados, famentos, acurralados e
aos culpábeis do delicto de Lesa
perseguidos por 'gardas e cans.
Miséria como gando sin maior se,
'Non pode seguir Sen falar o idioma español, sen
mellanza ao humano que o corpo.
apoio dos seus. Son presa fácil pa,
este drama humano, ra traficantes que os utilizan e es,
Nen acollemento, nen auxílio,
nen escala nen sanidade. Se ao
Logo comeremos toma,
que se siga enchendo cravizan.
países americanos e sobor de todo
tes almerienses ou murcianos sen
aos europeos que acolleron a tan,
o drama humano que es,
de mortos -o fondo do sospeitar
tos· miles e miles de españois nos
tán a vivir centos de seres huma,
tivesen tratado así aos nosos, co,
que por vivir na miséria tra,
estreito de Xibraltar" nos
mo Hes chamaríamos?
hallan de sol a sol e comen do
que sobra.
Moitos traballadores galegas e es,
pañois culpábeis do Delicto de
Non pode a Garda Civil rematar
Lesa .Miséria e á busca da liberda,
con está auténtica canallada da
de atravesaron fronteiras unha e
semiescravitude e á explotación
outra vez atá conseguir atapar un
humana?, non ratificamos á De,
traballo que lle permitiu ter per,
daración dos Dereitos Humanos?,
miso de residéncia e un salário co que sacar da miséria
que ten que pasar para que á sociedade se sensibilice
a familia e de paso a este país. Eles (nós, porque a min
con esta sangría de inmigrantes?
algo tamén me tocou), tiveron asisténcia médica e tra,
to humano. Claro que, como agora os africanos, facia,
A verdade é que me avergonzo de ser humano e occi,
mos aos traballos que os naturais do país non querían
dental cando sei dunha notícia de apresamento ou
morte no estreito, pero estou disposto a berrar forte a
facer e ademais traballabamos arreo e por iso os Pª'
tróns axiña nos preferiron para outros mesteres, pero
favor dos desherdados da fortuna; de esixir que se lles
ninguén nos queimaba as casas, nos ameazaba pola rua
<lea solución de futuro nos países de orixe ou se potén,
ou nos drogaba par metemos nun avión "Porque tiña,
cie a contratación directa de man de obra para rema,
mos un problema e solucionámolo". Nunca pensei que
tar coas máfias e os escravistas. Agora dependerá de
chegaría o día que os españois puidesen tratar asi aos
todos que non queden impunes nen os mafiosos nen o
desherdados da fortuna, aos que sofren nas suas carnes
govemo que pecha aos ollos <liante das evidéncias. •
'
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Teresa Toda advirte no diá,
rio GARA que alguén está a
preparar a venda antes que se
produza a ferida en relación
cos traballadores do xomal
Egin, pechado polo Govemo
Aznar. "Por baixo do estron,
do armado e político <leste
verán tráxico e de campañas,
unha presada de decisións e
amenazas legais expresan o
teimudo empeño do Gover,
no español por silenciar e
anular na prática a opción
política e social que
representa a esquerda abert,
zale. Unha solución que nun,
ca será tal e que, no fondo,
ilegaliza a própria aspiración
á' construccion nacional
compartida por todos e todas
as abertzales. Agora vai
resultar que calquera mobili,
zación ou reclamación dos
ex.-traballadores de Egin, non
importa cal sexa a sua situa,
ción laboral actual, para rei,
vindicar os direitos que lles
corresponden como
afectados polo peche da em,
presa na que traballaban,
non vai ser consideraba unha
actuación laboral senon unha
campaña de desprestíxio con,
tra o xuiz Baltasar Garzón.
Calquera recurso apresenta,
do non será visto coma un
instrumento de defensa dos
direitos dos traballadores, se,
non coma un acto agresivo
contra o maxistrado da Au,
dié~cia. A todo un colectivo
que perdeu os seus postas de
traballo, se lle impide na prá,
tica reivindicar o que lles co~
rresponde e perante quen lle
cadre. N este caso, aparece
ese novo xeito de se colocar
a venda antes da ferida, a ha,
se de filtrar que se prepara
unha presunta campaña con,
tra o maxistrado especialista
nos entornos da ETA. Asi, a
febleza dos seus argumentos
· fica cuberta polo escudo da

campaña de desprestíxio". •

Que o gajo dure
No diário PUBLICO, Ana
Sá Lopes titula asi un
comentário sobre o regreso
das milícias a Timor,
Lorosae. "O diminutivo de
Wahid, presidente de Indo,
nésia, é Gus Dur, que o gajo
dure, expresión dos máis
• '1

timorenses e da comunidade
de cidadaos que acredita na
posibilidade dos amanhas
cantarero na lndonésia. Mais
o gajo pode nom durar sem,
pre e esta semana a
permanéncia de Wahid a
frente de lndonésia foi seria,
mente abalada pelos confli,
tos internos e pelas
dificuldades da transi\:ao pa,
ra a democracia. Em Timor,
o regresso das milícias orga,
nizadas, urna incursao pelo
território que ja nao se
circunscreve a fronteira com
Timor Ocidental, está a de,
monstrar como frágil é a paz
alcan\:ada pelas tropas das
Na\:6es Unidas coma ajuda
de Wahid. Vieira de Mello
disse que as milícias estao
bem treinadas e bem coorde,
nadas e explicou que ese
treino é feíto pelo exército
indonésio, afinal o grande
responsável pelas ·mortes e
destruicoes que seguiram ao
referendo de 30 de Agosto
de 1999. Quando Timor, Lo,
rosae come\:ava a respirar, a
discutir política, democrácia
pluripartidária e lutas pelo
poder, quando os timorenses,
resolvido o essencial se
come\:avam até a insurgir
contra a burocracia e a
arrogancia das Na~6es Uní,
das, tudo regressa ao estado
primário. As Na\:oes Unidas
estao em alerta médio para
enfrentar o dia 17, comemo,
ra\:ªº da independéncia de
lndonésia e o dia 30 primei,
ro aniversário do
Referendo".•

Luz e

taquígrafos
Xan Louzán entrevista no
quincenário A PENEIRA ao
alcalde Dominguez Freitas,
obxecto dunha moción de
censura do Partido Popular e
Izquierda Unida que o remo,
vera da presidéncia da corpo,
ración. "De un ano de alcal,
dia na Guarda, quedou de po,
sitivo á apertura do Concello
á sociedade con iniciativas
que, ainda que poidan pare,
cer pouco, teñen unha gran,
de importáncia social e polf,
tica, como pór os plenos a
horas asequibeis, ás oito da
tarde, para que todos puide,
ran asistir e seren parte acti,
va dos pontos a tratar.
Probo use que con luz e taquf,
grafos pódese administrar e
govemar un concello a satis,
facción da maioria. Pesia en,
cauzar o asunto da ponte con
Portugal non puidemos solu,
cionalo porque a pinza que
formaron contra nós Fariñas
e Riego era de tal magnitude
que impedía calquera avance.
Fíxose un esforzo grande no
tema cultural e no capítulo
da auga, o aforro e previsións
foron moi importantes: en
agosto de 1999 pagáranse a
Tui por riba de 4 millóns e
un ano despois a factura non
superará millón e médio,
mercé ao seguimento das va,
rias endémicas e ao control
de bombeo dos pozos
próprios." •
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Os gadeiros galegas, arneazados polo iminente pagamento da supertaxa

A inflación·atragántaselle

OSindicato Labrego Galego mobilízase para denunciar

a grave situación que atravesa o sector lácteo
-0. IVAN GARCfA RIOBÓ

O dia 20 de Agosto os productores de leit0 galegas teñen que facer fronte ás multas máis elevadas impostas
pota UE en toda a história polo exceso de produción. Ademais, é sintomático que o volume da supertaxa do Estado
español sexa de 5.195 millóns, dos que 2.100 lle corresponden a Galiza (o 40%).
lsto, e o feito de que o prezo
-do leite é cada vez · máis baixo, fai que os sindicatos auguren a ruína dos pequenos e
medianos produtores. Por este motivo, as organizacións
agrárias van sair á rua, o dia
18 deste mes, para denunciar
a grave situación na que se
atopa o sector.
O Sindicato Labrego Galega
(SLG) acordou o pasado dia 11
de Agosto iniciar as mobilizacións para denunciar a delicada
situación que atravesa O· sector
lácteo galega ante o iminente
pago da supertaxa por exceso
dé produción. Ademais, as mobilizacións teñen como obxectivo reclamar, tanto ao Governo
galego como ao español, medidas que eviten a desaparición
de máis explotacións leiteiras no
noso país.
Para este sindicato, a situación
na· que se atopa o sector lácteo
galego é moi crítica. lsto explícase polo feito de que os gandeiros teñen que facer fronte, o
próximo dia 20, ás multas máis
elevadas da história da supertaxa. Se a esto se suman os
baixos prezos que está ·a alcanzar o leite no noso país, que
pouco tañen que ver coas recuperacións de prezo que se están a dar en Europa, é normal
que nos atopemos coa desaparición de moitas explotacións
leiteiras.
Desta forma, resulta inevitábel
que os gandeiros vendan as vacas ou hipotequen o seu patrimonio para poder facer fronte
ao pago de multas tan elevadas.
lsto tradúcese no progresivo
desmantelamento dun sector
que d~ de comer a milleiros do
persoas na Galiza.

O SLG afirma que a situación
dáse en case que todas as explotacións leiteiras galegas xa
que, das 30.000 que existen na
actualidade, 20.000 estarían
afectadas pola supertaxa. Ademais, consideran que máis da
metade das explotacións afectad as pela supertaxa están en
grave risco de desaparecer.

ao Govemo de Amar
Do éxito ao fracaso. Se José
María Aznar apresentou como o seu principal aval
unha rebaixa na inflación
nos primeiros anos (jo seu
mandado .,;ebaixa herdada
dos socialistas-, hoxe trata
de quitarlle importáncia ao
seu descontrol. Despois de
subir 0,6 pontos en Xu!lo, no
conxunto do Estado o Indice
de Prezos ao Consumo
interanual (de Xullo e a
Xullo) é do 3,6%. Os
esforzos para parar a suba
foron infrutuosos porque as
liberalizacións anunciadas
polo Governo central
trataron de contentar aos
sectores máis inflacionistas,
que son precisamente_os
que máis apoian ao
Governo, é dicer, os que
__están e.n_situacián_de _
-monopólio ou de oligopólio. •

Forte redución.
do pequeno comércio
nos últimos dez anos

A proclución do sector lácteo superou a cuota esta.belecida e, outravolta, terá elevadas multas.

70.000 explotacións leiteiras pero que a supertaxa non só non
desapareceu, senón que se
conyerteu nun problema maior.
lsto fai que o SLG demande a
posta en marcha de medidas
urxentes que eviten a desaparición de máis explotacións.
Ademáis, téñenlles exixido ao

conselle,iro de Agricultura, Carlos del Alamo, e ao ministro de
Aricultura, Miguel Arias Cañete, a exención da supertaxa
para .as pequenas e medianas
~xplotacións.

Este sindicato denúncia que a
pesar das comunicacións remitidas do conselleiro e do ministro

con motivo das suas demand~s.
estas nunca foron tidas en canta. Ademais, critican a indefensión na que se atopan os produtores afectados pola supertaxa
xa que, ao non comunicarlles o
Ministerio de Agricultura directamente a sua sanción, ven dificultada en extremo a posibilidade·de recorrer.•

AXunta presiona para evitar movimentos sociais
en defensa do sector
O Bloque Nacionalista Galego
(BNG) tomou protagonismo estes días porque solicitou a convocató ria da Deputación Permanente do Parlamento para
tratar a crise que está a sufrir o
sector do leite debido a supertaxa. A Mesa do parlamento accedeu á petición do BNG, polo
que o vindeiro dia 22 terá lugar
un debate sobre a situación
que está a vivir este sector.
Para o Bloque, o problema da
superaxa é un problema político, xa que, como afirma o seu
portavoz parlamentário de Agricultura, Emílío López, "o naci _
o nalismo galega ser)1pre
abandeirou a defensa do sector
lácteo no país, polo que o PP
prefire que se desmantele o
sector antes de ceder ante o
BNG".

Indefensión dos produtores
O Sindicato Labrego galeg_o
considera que, en contra do que
·se vén dicindo, a desaparición
das explotacíóns non vai resolver para nada o problema da
supertaxa. Este sindicato afirma
que desde o ano 90 até ho~e teñ en desaparecido máis de

...

Para Emilio Perez, "a Xunta da
Galiza está a exercer fortes
presións para que a xente non
se reuna e que non haxa un
movemento social en defensa
do sector lácteo". Para o porta..:
voz parlamentário, "o PP está
desmoraliiando aos labregos
para que · deixen de producir e

moitos xa vendaron ou hipotecaron o seu património para poder facer fronte ás multas".

Política suicid_a
Para responder ás recentes declarac i ó ns do conselleiro de
agricultura, nas que afirmaba
que a culpa da supertaxa era do
BNG porque animaba á xente a
producir, o deputado do Bloque
expresa que "o BNG non governou nunca nen tiña deputados
en Madrid cando se ímpuxeron
as cuotas no ano 86". "As cuotas servíronlle tanto ao PSOE
como ao PP'', senténcía.

cións retiraria a supertaxa e enganounos a todos", asegura.
Pérez asegura que o único do
que se pode acusar ao Bloque
é de "pelexar para conseguir
unha cuota mai<;>r, xa que non
hai que esquencer que se conseg u i ron 700.000 toneladas
máis grácias ao BNG. lsto explícase, segundo el, "porque no
-tema do leite a oposición ternos
que facer de Governo porque o
Governo está aletargado".

Para o BNG, todos os problemas veñen ·derivados da escasa cuota que posue Galíza e
que se ímpuxo no ano 87 coa
Para Emílio Pérez estas decladeclaración do leite. Resulta
racíóns son unha tomadura de , sintomático que frente ao millón
pelo e desafia o conselleiro a
e médío de toneladas que ten o .
que apresente un plano para
noso país, outros de similar exsolucionar o problema. Para el,
tensión e número de 'produtores
como é Holanda, posuan perta
o PP está a desenvolver "unha
política suicida que non persede once millóns: O Bloque asegue outra causa que facer degura que nos documentos de
declaración do leíte (CL-1 e CLsaparecer este sector. Ademaís,
2), os labregos asesorados por
afirma que no programa do PP
eles declararon maior número
.recóllese a criaclón dun plano
de vacas e de leite para consepara o sector lácteo e el perguir unha maior cuota. lsto congúntase "onde está ese plano?".
tradi o que a míudo ten declara"Fraga prometeu na ca~paña
eleitoral que se gañaba as elei-. do o PP.t

O 13,3% dos pequenos
comércios minoristas
pechou nos últimos dez
anos por unha política de
liberalización e de apoio
ás .grandes supeñícies
comerciáis. A porcentaxe
galega é cetro pontos
superior á española, xa
que no Estado pechou o
9,3% dos pequenos
estabelecimentos. Os
comerciantes temen que a
anunciada liberalización
dos horários supoña
acentuar esta tendéncia.
Dentro dó sector, foron os
estabelecimentos que
dispensan alimentación,
os máis afectados polo
recorte, co 18,4o/o. Os
dados coñécense pouco
despois de que a
Federación do Comércio
Galego renunciase a
recorrer o decreto de
liberalización de
horários.• .

Alemaña consegue sete
billóns coas licéncias
de teléfonos móbeis
A subasta para as
concesións de explotación
da telefonía móbil multimédia
.en Alemaña deu ao Estado .
uns beneficios de 7,2 billóns
de pesetas, moi por riba dos
6,6 billóns que estaban
previstos. No Reíno Unido,
unha subasta semallante deu
ao Estado uns benefícios de
6,5 billóns de pesetas. No
Estado español, entroques, o
Governo non· recadou máis
que 86.000 millóns porque
non realízou o mesmo tipo
de subasta. Tense estimado
tjue unha poxa como a
·
alemana ou a británica teria
- :. reportado catre billóns de
pesetas ás arcas do Estado
español, por iso xa houbo
voces que protestaron polo
regalo do Governó ás
empresas de
telecomunicación.•
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Aglobalización xerou noya~ formas de acu~ular capitais e- poder

Máis distáncia entre ricos e probes
polo éxodo dos investidores. Os
acordes comerciais rexionais e
multilaterais fortaleceron a influefmcia dos grupos corpor;:i.tivos
de cabildeo. Coa sua axuda, estanse a impar políticas neoliberais en todo o mundo.

*RAMÓN MACEIRAS

Todas as institucións formais e informais criadas pola
globalización e os acordos
promovidos por elas comparten os mesmos obxectivos: prover mobilidade para
os bens, servizos e capitais,
aumentar o control do capital
transnacional sobre os povos e a natureza, transferir o
poder a institucións arredadas e non democráticas,
eliminar as posibilidades dun
desenvolvimento baseado
nas comunidades e en economias autosuficientes e limitar a liberdade dos povos
para construir sociedades
baseadas nos seus próprios
valores humanos.
A globalización económica enxendrou novas formas de acumulación de riqueza e poder. A
acumulación de riqueza ten lu. gar a escala global, a unha velocidade crecente, controlada por
empresas e investidores transnacionais. Mentres que o capital
· se voltou global, as políticas de
redistribución seguen sendo
responsabilidade dos governos
nacionais, que non teñen posibilidades, e na rnaioria dos casos
tampouco non a vontade, de actuar contra os intereses do·capital transnacional.
Esta asimetria está a provocar
unha redistribución acelerada:
de poder a nível global, fortalecendo o que usualmente se denomina como "poder corporativo". Neste peculiar sistema político, o capitai ~lobal determina a
orde do dia económica e social
a escala global coa axuda de
grupos "informais" de cabildeo
extremadamente influintes, como o Foro Económico Mundial.

Globalización do
desemprego e a miséria

Os ricos son máis ricos ao amp&arse o seu campo de acfuación no mundo. Na foto, 811 Gales.

Estes grupos corporativos de
cabildeo dan as suas instrucións
ao$ governos en forma de recomendacións, que os governos
seguen, xa que os poucos que

refugan obedecer os "consellos"
dos grupos de cabildeo das corporacións ven as suas divisas
atacadas polos especuladores e
as suas economias debilitadas .

Estas políticas neoliberais están
a criar tensións sociais globais,
semellantes ás que se deron a
escala nacional durante as primeiras etapas da industrialización: mentres que medra o número de billonários, máis e máis
xente en todo o mundo atópase
nun sistema que non lles oferece lugar na produción nen acceso ao consumo. Esta desesperación, combinada coa libre mobilidade do capital, oferece aos
investidores transnacionais o
mellar ambiente imaxinábel para
enfrontar tanto a traballadores
como a governos entre si. O resultado é un "descenso en espir.al" das condicións sociais e
ambientais, e o desmantela-

As respostas á globalización
As respostas antiglobalizadoras van aparecendo pouco a
pouco e as liñas básicas de
enfrontamento que se perfilan
poden resumirse asi:
a) O problema fundamental mora, de novo, na clase de Estado
á que aspiran os movimentos
sociais. O Estado pode ser agora máis que nunca unha ferramenta para o cámbio na medida en que coloque barreiras reais aos monopólios transnacionais, reduza a burocrácia e
maximice a redistribución dos

recursos na sociedade.
b) Hai que considerar a economfa nacional como o ponto de
partida de calquera oposición á
- internacionalización do capital, ·
dentro dunha estratéxia que
impida a exportación de capitais nacionais ·e poña controis
ao capital transnacional.
c) Ao mesmo tempo a solidariedade internacional . dos traballadores debe tender a homoxeneizar por enriba as condicións de traballo e facer fron-

te á internacionalización do capital.
d) Os cámbios tecnolóxicos
deben ser utilizados para impulsar políticas de redución de
tempo de trab~llo e aumento
do emprego.
e) A feminización do traballo
require políticas concretas de
transvase presupuestário cara
as famílias traballadoras e o
paso dunha representatividade
simbólica a outra substantiva
no caso da muller.+

mento das políticas de redistribución (impostos progresivos,
sistemas de seguranza social,
redución de horas de traballo,
etc.). Críase un círculo vicioso,
onde se acrescenta a concentración da "demanda efectiva"
nas man~ das élites transnacionais, mentres .máis e máis
xente non pode satisfacer as
suas necesidades básicas.
Estes procesos de exclusión e
acumulación mundial levan a un
ataque global contra os direitos
humanos máis elementais, con
consecuéncias moi visíbeis : miséria, fame, falla de vivenda, desemprego, deterioro das condicións de saúde, non acceso á
terra, ·analfabetismo, agudización das desigualdades de xénero, medre explosivo do sector
"informal" e as economias mergulladas (particularmente a produción e tráfico de drogas e a
prostitución), destrución da vida
comunitária, recurtes nos servizos sociais e direitos laborais,
aumento da violéncia en todos
os níveis da sociedade, aceleración da destruci6n ambiental,
crecente intoleráncia racial, étnica e relixiosa, migracións masivas (por razóns económicas,
políticas e ambientais), aumento
da represión e o control militar,
etc.
A globalización do capital arrebatou nun grau altamente significativo aos traballadores da sua
posibilidade de confrontarse ou
negociar co capital nun contexto
nacional. A maioria dos sindicatos convencionais (particularmente nos países privilexiados)
aceitaron a sua derrota a maos
da economia global e renúncian
voluntariamente ás conquistas
logradas coas bágoas e o sangue de xeracións de traballadores. Dacordo coas esixéncias do
capital transnacional, trocaron a
solidariedade pala "competitividade internacional", e os direitos
laborais pola "flexibilidade do
mercado laboral". Agora están a
fomentar activamente a introdución dunha cláusula "social" no
sistema multilateral de comércio, que dará aos países privilexiados unha ferramenta para o
proteccionismo selectivo, unilateral e neocolonialista, co efeito
de aumentar a pobreza en lugar
- de atacala na sua raiz. +
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AGRO, DESINFORMACIÓN E PROXECTO DE PAÍS
MANuELMERA

Cada dia máis os meios de información ga,
legos transmiten a mensaxe da gran oligar,
quia española, acríticamente e con total
servilismo. Para poñer un exemplo. Nun ·
xomal galego saiu estes días a notícia de
que se perderan dende 199 5 o 40% das
57.278 explotacións leiteiras que había da,
quela, mália que o litro de leite era en Ga,
liza o rnáis barato· da Unión Europea (44
pesetas). E engadia como saida, que o ·sec,
tor agrário estaba en debalo e precisaba
baixar ao 17% de ocupación actual ao 8%
de rnédia que tiña o Estado.
Evidentemente trátase dunha notícia onde
partindo de feítos reais se manipulan ao
servizo de intereses alleos ao país. Ante to,
do, se o leite é roáis barato en Galiza e so,
mos máis competitivos, algo que sempre se
nos pide desde a Unión Europea e máis o
governo de Madrid, non hai motivo nen,
gun para que teñan que pechar explota,
cións leiteiras, senón todo o contrário, de,
bia ser un sector en expansión. Pero, ainda
que somos moi competitivos como se limi,
ta a nosa capacidade produtiva se queremos
millorar a renda agrária hai que reducir ex,
plotacións gandeiras e non producir máis e
millor, como seria lóxico en calquera outra
actividade. Asi, dun xeito perverso, estran,
gúlase o desenvolvemento das forzas produ,
tivas do país, e resólvese a cuestión social a
costa da pobreza de moitas famílias galegas.
Con este cenário tan condicionado non é
casual que o valor da produción ·agrária en
Galiza sexa hoxe inferior en valor á de
1980 e que o agro non teña futuro. Neste
caso, que afecta .a unha nación periférica e
dependente como Galiza, non hai liberda,
de de mercados! non hai libre competén,

desenvolven e dun xeito prioritário: habe,
ria que cuestionar a falta de soberanía e
construir alternativas!!!
Por outra banda, tam,
pouco é cerro que a
povoación agrária ga,
lega sexa tan grande .
Concretamente das
é
140.100 persoas adica,
das 'á agricúltura, un
14% dos traballadores
ocupados, só 95.400
· (un 9,8%) teñen me,
nos de 55 anos. Un
9,8% non é unha mé,
día excesiva, máxime
se ápostarnos por unha
agricultura que produ,
za alimentos sanos, al,
go que debe ser de sen,
tido comun e resulta
econornicarnente ren,
dábel polo aforro en
gastos de sanidade e
farmácia. Ademais, a
maioria das explota,
cións vanse perder en
poucos anos, se non o
evitamos, xa que as
manteñen persoas de
idade avanzada os fillos; con este panora,
ma, xa buscaron outras saídas económicas,
na maioria dos casos na emigración ou nun
traballo eventual nas cidades. Son, máis
unha vez os nasos labregos, a man de obra
barata e carne de canón da explotación ca,
pitalista en todos os seus modos; coa a dife,
réncia de que hoxe non cantan tan sequer
coa prosa e os poemas que facian· deles a re,

serva da identidade nacional, agora hai un,
ha cegueira total para todo aquelo que non
sexa urbanita ou vivéncias interiores, pe,
chanclo os ollos á reali,
dade social e esquecen,
do que ainda máis do
60% da povoación se~
gue a ser rural.

'Non .c erto que a
povoación agrária
galega s.e xa tan
grande. 140.100
persoas se adican á
agricultura, un 14%
dos traballadores
ocupados e deles só
.95.400 (un 9,8%)
teñen menos de 55
anos"

e

cia!. Agora ben, non podernos sofrer as
mesmas limitacións en calquer outro sector
no que gañemos capacidade competitiva e
a perdan aqueles que teñen o poder políti,
co e militar? ... Se asi fose, e parece que o é,
ante todo ou como parte das tarefas que se

Hai excepcións a este
debuxo, máis a ten,
déncia aponta neste
sentido, confundindo o
carácter globalizador
de Internet e o mundo
virtual coa realidade
material de que Galiza
non é Estados Unidos
e Vigo está moi lonxe
de Boston en todos os
sentidos, ... sinxela,
mente porque cada un
é o que é, e a cópia de .
culturas oti sistemas
económicos sernpre re,
mata mal. Hai que evi,
tar a desfeita do noso
agro e da Galiza inte,
rior, asi como frear o
medre constante da
man de obra de reserva
asalariada precarizada, asegurar a consoli,
dación da língua e a cultura, e moi espe,
cialmente afortalar a construción dunha
economía sólida tendo en conta que este é
o sector máis estratéxico, e para iso é moi
importante que o movimento labrego ·e o
mundo rural teña o arroupe do resto da so,
ciedade, comezando polas institucións
(mesmo as urbanas). • ·
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Carballo tampoüco viaxa
a Sydney
Primeiro foi o atleta Alexandre Gómez, que se lesionou
·
mentres adestraba no
parque vigués de Castrelos;
agora Xesus Carballo, dobre
campeón en barra fixa,
tamén anúncia que non poderá participar das Olimpiadas de Sydney. O ximnasta
foi operado o Xoves 17 de
Agosto dunha lesión no ligamento do xoenllo direito e
non estará recuperado até
que pasen alomenos tres
meses. Por esta lesión, e
coa cabeza xa posta en Austrália, Carballo decidiu non
participar no mes de Maio no
campeonato europeo qu~ se
celebrou na cidade alemana
de Bramen.+

Gañarmáis.
e comer
menos nos
campos de·
verán da
Xunta
Eurest é unha empresa afín,
cada en Madrid que xestiona
os servizos de comedor e lim,
peza de vários campamentos
de Verán da Xunta. Un deles
é o de Rio Furelos, en Meli,
de, no cal rapaces de entre
23 e .28 anos sen carné de
manipulador de alimentos e
sen experiéncia tiveron que
facer xomadas de até 16 ho,
.ras diárias para atender a ca,
se que un cento de nenos du,
rante quince dias.
Os traballadores -un deles
menor de idade- víronse na
obriga facer tarefas pola
noite para poder garantir
aos rapaces comida quenté
e unhas mínimas condi,
cións hixiénicas. Pero a at_i,
tude da empresa non afee,
tou só ás suas condicións la,
borais. A Xunta· obriga a
·Eurest a gastar cando menos
500 pesetas ao día na ma,
nutención dos campistas
pero, segundo afirman os
próprios traballadores, a
empresa prometeulles pri,
mas se conseguian reducir
este gasto, -e ·dicer, o custo
do menu.
Despoi~

de rematar o cam,
pamento, durante o cal vá,
rios nenos sofriron diarre,
as, tres traballadores foron
despedidos por negarse a
realizar no novo tumo xor,
nadas de máis de oito ho,
ras. Estes mozos, que de,
nunciaron a situación na
CIG, non van ·r eceber nen,
.gun salário nen indemniza,
ción porque no seu contra'to figura que teñen que su,
perar .•un periodo de proba
de dous meses e só traballa,
ron 15 días. Ás suas quei,
xas súmanse a da directora
do campamento e as dos
monitores que denúnciaron
a precariedade dos servizos
na Consellaria de Família,
Muller e Xuventude. •

COMPROB~

a eficácia
de anunciarse en

A NOSA TERJlA
Chame ao 986 433 830
e solicite
as nasas
tarifas publicitárias

Catro anos da
desaparición de
Maria Xosé Arcos

Unha das mobilizacións contra os depósitos de combustíbel.

APlataforma en Defensa da Ria precisa 15.000 sinaturas para unha iniciativa lexislativa

·Trasladar os depósitos de hidrocarburos
da Arousa por decisión popular
-0- A. ESTÉVEZ

· Ainda que a história das iniciativas lexislativas populares
non está chea de éxitos na
Galiza, aos membros da Plataforma pola defensa da Ria de
Arousa semella non preocupa rlles. Tras a colisión de
dous buques na ria o pasado .
1O de Agosto aceleraron a de. cisión de comezar recoller sinatu ras para apresentar un
texto legal no Parlamento.
Queren que se proiba o tránsito de buques petroleiros e a
instalación de depositas destas susbtáncias na ria.
·
.O buque "Lima", con bandeira
das Antillas, e o mercante "Aures'', de bandeira arxelina, colisionaron o Xoves 10·de Agosto.
Habia bastante néboa ás oito da
mañán. Para a Autoridade Portuária, en palabras do seu presidente Manuel Bauzas; foi "un
accidente sen importáncia", para os membros da plataforma,
sen embargo, un perigo. "Trátase da colisión de dous buques
de grandes dimensións, e en
pleno verán e o mar eri calma.
Que pasaría se o buque Aures
atopa no seu percorrido a unha
pequena dorna adicándose ás
nasas ou ben a un pequeno veleiro deportivo?", cuestiónanse .
Lembran que na ria de Arousa
existen máis de catre milleiros
de embarcación adicadas á pesca artesana, á acuicultura e ao
· marisqueo e máis de 'mil embarcacións de recreo.
Na Plataforma están convencidos de que apresentar unha iniciativa lexislativa popular no
Parlamento de Compostela non
é imposíbel. Os .seus avogados
teñen analisado a le~islación actual ademais do texto da aparcada Leí da Defensa da Ria de
Pontevedra da Xunta, e reseñan

esperan por el. O. desenvolvementó do patrimótíio forestal, a
criación do Instituto Galega da
Muller, a equiparación salarial
do funcionariado docente co
resto dos funcionários de Galiza, a criación do Grupo Empresarial Lácteo Galega, o mapa de
titulación do campus de Ourense e o tratamento dos resíduos
foron os temas dos textos legais
que entraron no Parlamento
desde 1989 apoiados por quince mil sinaturas ou máis.

Investigación do accidente
"Bastaría un accidente dun destes barcos e o verquido de cinco
mil toneladas de hidrocarburos
para converter en non produtiva
toda a auga da ria de Arousa e
danar gravemente o. naso litoral
e as nasas praias", din na Plataforma, e subliñan que a responsabilidade das autoridades é a
de levar a cabo unha "investigación séria". Manuel Bauzas,
presidente da Autoridade Portuária, declarou pouco despóis
do accidente que en cen anos
non se producira nengunha desgrácia na rua e que non caso de
haber algunha responsabilidade
o sinistro se tiña producido "nas
augas xutisdicionais de Ribeira
Xaquín Rubido, responsábel da Platafor·
ma arousá.
e non as da ria de Arousa". Na
plataforma consideran que esque "a iniciativa é totalmente le- · tas declaracións "ofenden o
gal". En poucos dias, terán resentido comun" e reiteran que
dactado o texto para apresentar . as medidas de prevención pasan polo translado dos depósino Parlamento.
·tos do Ferrazo fóra da ria.
Só unha das sete iniciativas lexislativas populares foi aprobaOs barcos que -colisionaron queda desde que existe a leí que
daron parados entre Ribeira e a
permite este tipo de particiilla da rua, na- entrada da ria de
. pación. Precisamente foi .un dos
Arousa, até que -chegaron reresponsábeis da Plataforma en
molcadores de Vigo. foron tras- .
Defensa da Ria de Arousa, Xaladados a Marin. A consecuén- .
cia do golpe o costado_de babor
qu ín Rubido, quen a defendeu
do Lima quedou cun-· buraco de
en 1992. Referíase á construción do Hospital do , Salnés e,
dous metros, o que fixo temer
mália ser aprobada, ainda hoxe
polo seu afundimento. •

A família da compostelá
Maria Xosé Rodríguez continua coa busqueda desta
muller ao cumprirse catro
anos da sua desaparición.
O 15 de Agosto de 1996 o
seu automóbil parecia
abandonado en Corrubedo
sen nen-gunha pista de onde podía atoparse ela.
Desde aquela, a sua família convencida de que Maria Xosé Arcos non se suicidou tirándose ao mar,·
manexa a hipótese de que
alguén fjxo que desaparecera. A mesma policía ten
incluido o caso de Maria
Xosé na lista de "desparicións inquedantes", aquelas que non se deben a un
acto voluntário. Agora a
familia da traballadora da
Xunta desaparecida ven
de inaugurar unha páxina
web na que lembran o suceso e na q.ue solicitan
que non se deixe a investigación.•

Xantar popular en
Barreiros contra un
valado ilegal
Un grupo de viciños do concello de Barreiros xuntouse o
Sábado 12 de Agosto nun
acto de defensa das terra.s
públicas. Subíronse enriba
dun valado no lugar de San
Gaetano, na parróquia de
Celeiro, construído de xeito
ilegal polo proprietário dun
pazo do século XVI: o valado
está ao lado da capelé! deste
pazo. A policía autonómica
xa está investigando a construción do valado e o derrube dunha propriedade inventariada como ben patrimonial
historico-artístico. "En defensa dos terreas públicos" era
o lema da pancarta que os
membros da comisión viciñal
para a defensa do San Gaetano penduraron antes de facer una xantar popular. Despoi_s, Manuel Lourenzo leu
un monólogo do ·autor Xoán
Ramón Teixeira titulado Un

muro no noso destino.• '
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Experiéncia ·eco~traste, pontos en comun das incorporacións célticas
.

.

O Deportivo se9~1e polo vieiro da serenidade

na confección do seu cadro

que o Mallorca cobrase 2.400
millóns de pesetas.

*CÉSAR LORENZO GIL

O campión de liga non se deixou cegar pola luz da sua glória deportiva á hora de retellar
o seu cadro de persoal- A filosofia que Javier lrureta conseguiu imprimir no xeito de governo de Augusto César Lendo i ro continua presidindo a
política de fichaxes do club
coruñés. A espera de que o
técnico dea a lista final de
descartes, as liñas mestras
deportivista~ están visibelmente recollidas nas nove caras novas. A directiva do Celta, despois da tempada de
transición que o levou ao purgatório da lntertoto, tróuxolle
en bandexa de prata a Víctor
Fernández oferendas futbolísticas do seu gusto.
Mentres o sopor de Agosto
mantén os siareiros do futbol
relaxados á espera do comezo
do Campionato de Liga o próximo 1 O de Setembro, dentro das
empresas futbolísticas de elite
de Galiza, a actividade non para. Nos vestiários do Deportivo
case non se entra. Actualmente, lrureta ten ao seu cargo 35
xogadores, dos que deberá
desprenderse de 1O de cara á
competición oficial. Nese nutrido grupo, nove homes acaban
de chegar á Coruña para fortalecer a coluna vertebral dunha
equipa que deberá defender o
seu título no Estado español e
tentar seguir a facer história
nos campos da Liga de Campións.
Os patróns de deseño do traballo de novas incorporacións foi o
mesmo que Lendoiro seguiu o
ano pasado, sen nengunha variación nen paso en falso co gallo do éxito obtido. Ainda que
nos tempos da eufória de finais
de Maio e primeiros de Xuño,
os rumores de fichaxes colocaban coa camisola branquiazul
estrelas con salários de categoría mundial, o certo é que a directiva deportivista aplicou pon. to por ponto a fórmula que lles
deu a liga.
Se o ano pasado foron Makaay,
Jokanovic ou Víctor os nomes,
sen excesivo brillo internacional,
que confirmaron a mellar tempada dos coruñeses, na presente,
deberían ser supostos segundos
da fila os que marcaran tempos
de récord. Volven circular os
modelos de fichaxe do ano pasado pala axenda de Lendoiro.

Na procura de recámbios
A chegada de xogadores de
pouca idade e moita proxección
converteuse nunha obsesión
para a directiva do Dépor. Os
referentes do campión van vellos. Donato achégase aos 38
anos, Songo'o, Mauro Silva e
Fran superan a trintena e outros xogadores, como Turu
Flores xa camiñan no fio desa
idade maldecida palas xentes
do futbol.
Na chegada de Pandiani, TrisDuschertiai tamén outra -· -lectura. O Deportivo sabe que
os próximos anos van ser de
vértigo económico de compra e
venda. Actualmente, case non
se asinan traspasos por menos
de 1.000 millóns de pesetas e
as equipas non só queren bons
xogadores, senón que especulan cos valores que cultivan ao
xeito de perlas raras. Se calquer
~ destes tres xogadores consegue
< fraguar un bon ano, Lendoiro
sabe que a poxa por levalos pode alcanzar cifras máxicas que
lle axuden a sanear un club que
Pandiani e a fichaxe máis cara
xa leva investido 9.500 millóns
da história do Deportivo, Tristán ,
que chega á Coruña lago de
de pesetas en novas caras.•
-~án -e

A Copa lntertoto serviulles aos galegos do Celta para reclamar un posto na equipa.

nalmente, a receita indica que
cómpre facer algunhas apostas
de futuro, mais sen arriscar de

mais. Entre estes mozos sobradamente preparados están o arx entino Duscher, o uruguaio

OBrasil pon embaixada en Vigo
No Brasil teñen un ditado referido á relación entre os xogadores de futbol e a sua sociedade
Din alá que os futbolistas se
poden definir polo contexto ao
que pertencerian se fosen proprietários dunha casa. Hainos
que viven en casas grandes
(equipas de primeiro nivel), internacionais e ídolos dun país
de case 200 millóns de persoas. Outros conténtanse con habitar unha casiña no arrabaldo,
cun xardinciño, agardando á
porta que a maré do éxito o coloque no pódio dos grandes. Finalmente, hainos que sobreviven na caseta de uralita e cartóns e percorren todas as ligas
do mundo reclamando a sua
identidade brasileira e recollendo en cada pequena vitória,
material suficiente para mellorar
a sua casa.

O Celta, na sua aproximación
máis decidida ao futbol brasileiro na história, trouxo para si xogadores pertencentes á clase
O ano pasado, o presidente comédia, a da casa en condomíruñés fixouse nas equipas desnio. fechado. Deriva, a pesar de
cendidas como fonte de futbolisser subcampión en Fráncia hai
tas. Este ano tamén. Do Atlético
dous anos, procede da desilusionada Sampdoria da Série
de Madrid chegan os interna- '
cionais españois Malina, Vale- , B italiana. Vágner, mália que
rón e Capdevila; do Composte/vendido pala Roma, pelexaba
la, o boirense Chaf)gui e do Te- no Sáo Paulo por unha oportunerife, o brasileiro Emerson. Conidade na canarinha e o seu
mo segundo ponto de interese,
recoñecimento como un dos
o Dépor confia na experiéncia,
mellores vintecinco futbolistas
non ten medo do peso dos
do Brasil, título que exixe para
anos. César Sampaio é o mellar
el o seu novo adestrador. Caexemplo. O campión do mundo
tan ha conseguiu precintar os tien Estados Unidos hai seis
xolos da sua casa grácias aos
anos, aos seus 33 anos, asinou
seus goles. Despois de ser peaté 2003 coa equipa galega. Firegrino por Portugal e a segun-

da división española, o Celta
converteuno na sua fichaxe
máis ambiciosa (2.300 millóns
de pesetas para o Málaga). Todo un cámbio de rumo para este filio de família humilde de
Recite, no nordeste deprimido
do que tamén saiu Rivaldo.

pletamente as suas canteiras e · rece que conseguiron deixar bon
desprezalas nos últimos anos
sabor de boca no adestrador,
-especialmente no Deportivo,
sorprendido o ano pasado pola
xa que o seu filial esmoreceu
epidémia de lesións que levou
estrañamente lago de acariñar
ao debu a vários valores do futuo ascenso á segunda división-,
ro. Para Fernández, que astes
comezan a telas
futbolistas esteen conta, ao xeian no cadro afóto de que as sorralle este tipo de
Xunto co arxentino Cavallero, o ciedades capitaproblemas
e
trio brasileiro, fichado por exprelistas se decatan Xunto co
consegue paz
sa vontade de Víctor Fernández,
do valor das
cunha parte do$
suas espécies
quere cubrir o oco de necesário
siarei.ros que o
saber futbolístico que a marcha
ao borde da exCavallero, o trio acusaba de odiar
dos dianteiros máis vellos e a tinción.
todo aquilo que
brasileiro,
perda de Mazinho deixaron en
cheirase ao p~ís.
Como exemplo
Vigo o ano pasado. Mirándose
Celta e Deportifichado por
no espello do seu pasado, o · vo queren ter os
disto está Coira,
Celta pretende xogar coma
internacional
seus "gal egos",
expresa vontade sub-21
con Essempre pero asegurándose de
unha reserva de
futbolistas que,
que todo o debux9 do seu futbol
paña que foi hu- "
de Víctor
millado durante
por unha banda
vistos? acabe na arte do gol.
Fernández,
todo o ano pasafagan de elo neA outra cara nova é a de Jesuli, cesário coa afeido na equipa célquere cubrir
unha espécie de recámbio xetica.
zó n no caso de
racional para a banda, un clon
que as causas
oco de
da velocidade e técnica do israNa Coruña son
vaian mal e que,
eli Revivo nun investimento de
necesário saber dous os galegas
por outra, sirvan
futuro chegado de Sevilla. Ainque, posibelde exemplo para
futbolístico que mente, estean
da que non é unha incorpora- . a rapazada que
na primeira equición no sentido estrito da palapratica este dedeixaron a
pa. Dani Mallo
bra, o madrileño Mena, proceporte en Galiza,
deberia ser o
dente do Celta B, parece que
modelo de · emimarcha.dos
terceiro porteiro,
. vai ter un lugar no cadro vigrante de luxo,
dianteiros máis se Kouba margués. Salvado para o futbol
con só 15 ou 16
definitivacando este rapaz sufría no duro
anos, ás factovellos e a perda cha
mente. Changui,
paso cara ao futbol profisional,
rías de talentos
ainda que o vai
pode ser un dos beneficiados
de Barcelona,
de Mazinho
ter moi difícil pada saturación de competicións
Madrid, Oviedo
ra competi,r no
da equipa celeste.
ou Xixón.
barullo de dianteiros que hoxendia conviven
Xogadores galegos,
O Celta pode contar con tres gana Coruña, pode facer valer a
legas o próximo ario, se se conespécie ameazada
sua eficácia nos seus tempos
firma que Couñago e Nogueral
de compostelanista para non
As equipas galegas da primeira
acaban ficando. Estes dous modivisión, lago de ignorar commarchar cedido.+
zos, froito do efecto intertoto, pa-
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AS VIAXES LITERÁRIAS

¡PADRÓN, PADRÓN! ¡SANTA MARÍA, LESTROVE... !
.ANxo .ANGUEIRA

•

Das remarías literarias de Galicia é capital primeira a Casa Museo de Rosalía de Castro na
Matanza, para sempre orfa de _
Maruxa Villanueva. Ao pé dela
nos deixa o tren. Nada que decerlle ao lector que non se teña
visto e dito, agás que un novo
edificio acolle alí á beira o Centro de Estudios Rosalianos. É
esta da Matanza unha casa na
que Rosalía pasou, doente, os
dous últimos anos da súa vida.
Aínda que non lle adicou unha liña, é de obrigada visita. Tendo
este santuario como referente e
punto de partida, veremos de facer un percorrido a pé polos
principais nós da xeografia literaria da cantora xenial, levando o
fardel cheo dos seus versos. Ao
lado da porta de entrada á Ca- .
sa-Museo e perpendicular. á vía
dos comboios achamos un camiño de chapacuña. Por el iniciamos a nosa ruta cara outra casa,
o Pazo de Arretén, esta si con
centrais alusións nas páxinas da
nosa autora. Ternos que subirá
esquerda cruzando as naves da
PICUSA, vello referente industrial. e proletario da comarca.
Deixamos á esquerda as pequenas aldeas de Luáns e despois
O Couto. Axiña, :no alto do camiño, á dereita, av.istarrios o valo
que circunda as terras do paz-0 e
un grande portalón de entrada
que de estar aberto deixa unha
notábel explotación vinícola de
albariñas uvas; Falando con algún caseiro do actual propietario
permítesenos pasea-la harta e
achegarnos aos xardíns e á casa agora restaurada: E tamén
vexo enloitadal da Arretén a casa nobre! donde miña nai foi na·da ,/ cal viudiña abandonada/
. que caí triste ao pé dun nobre.
Se o portal está pechado podemos continua-lo camiño polo
medio desta aldea realmente encantadora á sombra, no verán,
das latas, das parras, tan carac:terístic:as dos lugares todos desta bisbarra. O lector non lle debe
ter medo a perderse camiñante.
· Fágao á vontade polos recunchos da Arretén: seguro que
acabará dando na outra porta de
entrada do Pazo, a que bate dereitamente nel.

Pm:o da Hermida

estatua da xenial auda Pedreda, aldea á
que axiña se chega.
Pazo da Hermida, memoria que estarrece tora que a emigración padr-onesa manAlí o cruceiro, alí as
e fascina. Esta si que é casa de Rosalía, casa dara erguer. A "ponli.figueiras e o biouteiña verde e fada branro, as hedras a coda súa estirpe liberal e laica. Aq-uí viviu con ca ao pé dun río", no
meren casas ... Ch ámanos moito a atenMurguía e aquí escribiu, aquí lle naceron e seu actual estado,
cion a eira, arredor
pode enxergarse moi
ben desde o adro do
da cal resisten sete
morreron fillos
convento dominico.
piornos escanastrados e os. catro pés
Cruzámo-la ponte vedunha cabana que
foi. Que non se eslla, vémo-la Fonte do
Estamos na veiga de Padrón e
trañe o lector da moi diferente
Carme e ascendemos nun nacorre moi perto o noso Sar. Caconserv.ación dos claros. Son
da. Estamos na Trabanca. Rebo del chegamos. Non lonxe o
e'les a propiedade, non o concoméndolle ao lector que pasee
lector achará un novo cauce do
xu"nto do hórreo. Baixamos e reas súas rúas estreitas e, sen folrío que desvía parte do seu cautom ámo-lo noso camiño cara
gos, que suba ao Santiaguiño
dal e que de momento evitou
lria, que nos fai cruza-la vía do
do Monte, outro emblemático lumáis cheas nesta vila. Se non
tren por debaixo e que inmediagar padronés. Deixámo-la Tradeixámo-la beira do río entrabanca pala rúa de Dolores, cointamente nos pon no vello camimos en Padrón pala rúa do Mor.ño de Santiago e diante do máis
cidente coa estrada Padrón-Rigadán, que testa coa igrexa garencantador dos cemiterios. Se o
beira, camiño xa de Lestrove. E
dadora do famoso pedrón- Tacamiñante quixer, ben pode na
a pocous metros ternos xa a
varanda cinguidoira da Adina . mél) aquí nos podemos perder
Fonte Vilar, no Piñón, marca do
sen medo -é vila pequena- á
escenificar "Estranxeira na súa
inicio do Concello de Dodro. Ao
procura de prazas, rúas eruelas
patria". As oliveiras escuras aínlector máis curioso igual lle gusque aínda gardan, despois das
da están alí, as máis fermosas e
ta saber que aínda agora nunha
agresións urbanísticas iniciadas
centenarias dándolles sombra
destas casas existe o alfar dun
nos anos sesenta e que duran
ás tumbas da familia Trulock.
oleiro formado na Cerámica Celhoxe, algo do seu encanto. Pero
Cómpre meterlle un demorado
ta de Cesures, agora retirado: o
ollo cos nemes: a rúa Rosalía
ronseo ao adro todo da embleCumprida a visita ao Pazo, ou
señor Hipólito. O valo alto da
de Castro (a vella do Reloxo)
polo menos o seu intento (ós
mática igrexa. Batemos cun
esquerda mura as posesións do
non ten nome, une Calvo Sotelo
donas son ainábeis), pódese
chanto, do lado da estrada, que
pazo arcebispal, hai anos
con Generalísimo Franco. Que
. continuar cara o alto da aldea,
testemuña que aquí foi enterraabandonado como residencia
o ledor trague noxo: en Padrón
· ata chegar a un regato, o da
da Rosalía (1885-1891). Santa
da mitra compostelá. É este o
aJnda non -se recuperou a digniAbelenda, con lavadoiro público
María de lria, como o lector saPalacio, serio e grave que parés
dade. Son de visita abrigada o
e un dos numerosos muíños
be, é un referente fundamental
pesada nave que encallou na
pazo do bispo de Quito, Fondo
na historia de Galicia e mereceu
fresca braña. Non deixe o lector
que baixan cosendo as abas
de Vila, as prazas de Macías o
estar no título dunha crónica
de curiosear no terreiro onde
avesedas do Meda e do MiranNamorado -"cativo da miña trismedieval interesantísima: a de
son as Festas dos Aflixidos, o
da. É este, de cubo, o muíño
tura"- e de Saltar, a rúa Xoán
chafariz barroco e a capela do
dos castañares? Tornamos.
Roi Vázquez. Sé agora da funRodríguez -de moita memoria
Deixamos o camiño do Roucón
Anxo da Garda. Entrando en
dación de Cela, por de fronte
oteria-na e na que viviu de moi
(outra -preciosa aldea) á dereita,
está a longa Casa dos CoenLestrove batemos cun lugar de
nova Rosalía con súa nai como
gos, estragada por un novo escallemos despois o de lria, a
fonte e cuberto: é a Praza. Aquí
demostraron as últimas investicudo mesmo fronte á igrexa cuas pescas de Rianxo, aínda non
esa mesma man. Da Arretén a
gacións- e o Xardín (do outro
lria vai unha das corredoiras
xo lema o lector xulgará: "el que
hai moito, pousaban de patela e
lado da- estrada Santiago-Pontemáis fermosas que coñecemos,
resiste gana". Se se anima que
vendían ou trocaban. Subimos
ve d ra), xeométrico, exótico,
testemuña sen dúbida da relaxulgue tamén orzamentos e napolo rueiro ao pé da Praza e a
cheo de encanto e fermosura
ción dos pais de Rosalía e da
tureza disto en·comparación cos
uns metros torcemos á der.eita
que o bo camiñante saberá
do centro de Estudios Rosaliasúa propia infancia. Hartas, horcara as curtiñas e campías do
aproveitar. Ao pé da sequoia
tel exos, curtiñas, campías de . _nos. Á beira do extremo sur do
Tendal, beirando a aldea polo
máis vella dise que escribía a
herba treviña, o reino da robiedificio hai un camiño de leiras,
regato de Santa María arriba.
nasa autora. O ideal sería tornar
nia ... Beiramos a aldea da Harta
moi ao xeito de chimpín , que
Lugar ameno sen dúbida que
polo Fondo da vila e Praza do
e ao avistarmos as palmeiras e
non ten perda na planicie. Ofrévai dar a un conxunto ben belo
Día Oito cara o Espolón ,- beira
o inmenso magnolia da abandocesenos unha vista inmellorábel
de fonte, lavadoiro e muíño. Alí
do Sar, paseo excepcional onde
nada fábrica de lámpadas Yría,
de lria, das sete chimeneas e do
viramos á esquerda en pequena
os houber, rematando ao pé da
torcemos á dereita pala encosta
tras da Casa dos Coengos.
ascensión e adentrámonos na

Ü

aldea de riba por diante da casa
do Carrandán, líder musical
dunha .terra de músicos notábeis. Non liai perda: estamos
diante xa do portalón aberto que
nos leva ao sobrio e imponente,
fascinante Pazo da Hermida ,
chamado tamén Torres de Lestrove ou a Durmida, como lle din
teiniudamente os desta terra.
Ollada de fronte pode lerse a
historia arquitectónica que a fixo
tprre defensiva e despois pazo.
E dunha beleza cautivadora e
única. Recuperada como casa
de turismo rural por Marina Vázquez , descendente de Xosé
Hermida, o curmán imprescindíbel de Rosalía, que tantas ve ces a acolleu aqu í, garda esta
casa memoria de non poucos
feitos literarios e poi íticos de intensa incidencia na historia de
Galicia que a súa dona soubo
sabiamente documentar. Que o
lector se deixe guiar pola súa
atenta amab ilidade . Fóra da
amizade de Castelao con Pepe
Hermida -hai , evidentemente,
un Sempre en Galiza a dispar
do visitante- e fóra do Pacto de
Lestrove de 1930, asinado entre estas paredes , non podo
deixar de consignar que se garda aquí o tesauro conmemorativo deseñado por Camilo Díaz
Baliño, mestura de nacionalismo, masonería e republ icanismo, que recolle os nomes de
tantos e tantos que despois, coma el, foran asasinados , e un
poema do poeta zapateiro Xesús San Luís Romero adicado
ao anfitrión , Xosé Vázquez Batalla: "iOuh! , vello loitador repubricano". Memoria que estarrece e que fascina. Esta si que é
casa de Rosalía, casa da súa
estirpe liberal e laica. Aquí viviu
con Murguía e aquí escribiu,
aquí lle naceron e morreron fillos. Non coñezo máis textos
que o de "Padrón y las inundaciones" asinado en Lestrove ,
aínda que foi aqui, con seguridade, onde escribiu boa parte
da súa obra. Nese texto fala
tanto ou máis desta casa e desta preciosa aldea que das inundacións e Padrón. Pero saiamos, lector camiñante, á horta,
ás latas de vides centenarias ,
ao pombal, á carballeira. E se a
nosa idea é a de pernoctar neste Pazo de Hermida, deixemos
para outra xornada a visita indispensábel pola aldea de Lestrove adiante, amáis grande da
bisbarra toda. lso si, recomendo
subir antes do descanso ao Miradoiro de Penas. Axiña se chega pola carballeira arriba e despois de ronsear nun par de re. lanzas: O que se enxerga é incom parábel. Colla o lector o
"Como chove miudiño", e diga
se non están. aí as veigas de
Lestrove e de Campaña, as
brañas de Laíño, A Ponte, San
Lois, Padrón, a Adina, o Souto,
Valga, A Arretén, as inchadiñas
brancas velas das dornas do
Porto e de Requeixo correndo
por entre os millos que non
hai. .. i Padrón, Padrón! i Sata
María, Lestrove! Un tren asobíacara as Torres de Oeste e maís Carril. Alá enriba, o Meda e o
Miranda. sar e Ulla embaixo,
camiñando cara o mar.+

PENÍNSULA 18 DE AGOSTO DE 2000

ANOSATERRA

,

OGoverno-bloquea unha reunión no Congreso aceitada por todos os partidos

·O PNV dá por finiquitado o Pacto de Lizarra
pero o PP teima ·en non mover peza
-0-

X.C.

A pesar da solemnidade coa
que Xabier Arzallus anunciou
que o seu partido daba. por finalizada a validez do Pacto de
Lizarra, o governo do PP segue sen aceitar ese anúncio e
mantén a mesma política inmobilista a pesar de acentuarse as diferéncias cos outros
partidos da oposición . Nesa
liña ven de bloquear a iniciativa do PSOE de levar a sede
parlamentária o debate sobre
a política antiterrorista.
O PNV reuniu a sua execu1iva e
anunciou que daba por invalidado o Pacto de Lizarra "pese a
que as ideas básicas que ali se
contiñan , e foron demonizadas,
seguen tendo validez: recoñecemento da existéncia dun problema político que hai que resolver;
criación dunha mesa de partidos
sen condicións prévias e respeito de Madrid á de9isión que tomen os partidos bascas despois
desas conversas", en palabras
do presidente Xabier Arzallus. A
decisión do Euskadi Buru Batzar,
viña preanunciada nun artigo publicado en Deia por lñaki Anasagasti, que daba por morto o acorde de Lizarra, ao tempo que consideraba traicionados os intentos
do seu partido de achegar a ETA
e EH a vías exclusivamente políticas. Nese mesmo artigo Anasagasti manifestábase con particular dureza coa posición do governo de- Madrid, unha dureza que
tamén expresou na sua rolda de
prensa Xabier Arzalluz.
A posición do PNV seméllase á
manifestada por Eusko Alkartasuna. Rafael Larreina, vicesecretário xeral, insistiu que eles non
van marchar dese pacto "os que
teñen que marchar son os que o
están incumprindo. O Pacto sinala que estamos díante dun confli-

"Ajuria Enea morreu por obra e
grácia do PP e en concreto polo señor Mayor Oreja. E o_Documento Ardanza tamén quedou invalidado por este partido
e o PSOE"

"En Lizarra tamén asinaba un
partido estatal [IU], non era
nengun frentismo nen nada
parecido de independéncia.
.Pero poden seguir mentindo
todo o que queiran".
"Lizarra xa non é referente. Pero 'se PP e PSOE consideran
inadmisíbel Lizarra, . cando
-apresentarán unha alternativa?
Cando o PP e o PSOE van dignarse elaborar unha alternativa
cara un proxecto concreto de
cómo conseguir unha situación

'
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Manifestación en
Xibraltar contra un
submarino nuclear
.,
en reparac1on
Máis de mil persoas
manifestáronse o Martes 15
de Agosto en Xibraltar para
demandar que abandone o
peñón o submarino nuclear
británico Tireless, que se
atopa na rocha desde o
pasado 28 de Maio para
realizar reparacións e que
continuará na báia de
Alxeciras polo menos deica
Novembro. Os manifestaron
pediron que reparen o
submarino no Támesis; xa
. que non é perigoso. Os
convocates da mobilización ~.,.
dixeron que esta non ten
nada que ver ca acidente do
submarino Kursk en augas
do Báltico.+

Novos ataques racistas
no Sul da Península

to político que só se pode resolver através do diálogo, desde o
respeito aos dereitos humanos e
o respeito á vontade da maioria.
Coido que isa segue vixente e se
alguén non está con eses princípios é ETA e o seu mundo, que
nen respeita os dereitos hümanos nen a vontade da maioria da
cidadania basca".

ha Executiva federal que parece
tomar unha iniciativa ben recibida por todos os partidos (convocar a todas as forzas no Parlamento de Madrid), para decantado matizarse a si mesmo cando desde o País Basca o sector
maioritário insiste na política de
deixar caer o actual executivo
en Gasteiz.

leima nas eleicións

O responsábel de Política Autonómica, Fernando López Aguilar, di que o seu partido "non
ten unha visión tan crítica como
o PP dos erras do PNV", pero
manifesta que "contemplamos
formar un governo non nacionalista en Gasteiz se as eleicións
se convocan en 2000 ou 2001.
Ainda que iso valorarase en
función dos escanos e de que
responda ás necesidades da
povoación basca sempre distin-

A pesar da claridade coa que
se pronunciou o PNV, Lizarra
segue a ser a pedra no camiño
que o PP non quer canear. Arenas volve insistir nunha espécie
de claudicación pública, seguida
das demisións de Arzalluz e
Egibar e a convocatória imediata de eleicións antecipadas. O
PSOE, pola sua banda, móvese
nunha complicada tesitura, cun-

Críticas de Arzallus
"A fetichización de Lizarra realizada polo Governo e sobre
todo a violéncia de ETA nas
ruas son as que invalidaron o
Acordo de Lizarra, porque
nengun proxecto ten sentido
se non se prepara fóra de calquer acto de violéncia"

'
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de normalización e de paz e
desaparición da violéncia?"

"A Aznar colleuno tan despistado esta ofensiva de ETA
como no seu dia a trégua.
Aposta pola via policial porque non quer declarar que
aquí hai un problema político, porque se o declara teria
que entrar nel".
"Sabíamos que era un proceso
longo e custoso, pero os resul tados foron esperanzadores
cun enorme optimismo na nosa
sociedade pala trégua de ano e
médio. Ninguén nos botou unha man que non fose ao pescozo".

"ETA está contra a vontade
. popular, que é máis forte que
se pode dicer dunha organizaicón deste tipo. Dicia Fidel
Castro, que cando un povo
non entende á organización
que pretende liberalo, esta
organización está fóra de lugar, marxinada da sua realidade social".+

guindo isto da unidade democrática fronte a ETA".
Xabier Madraza, dirixente de IUEB, di que o PP "segue talando
dun foro que xa non existe e trata
de meter todos os cabalas de
Troia que pode, demonizando
aos dirixnetes do PNV. En IU sabemos ben como son esas campañas de descalificación e distorsión". IU-EB foi un dos asinantes do Pacto de Lizarra, do que
se retirou dous meses despois de
ETA rachar a trégua. Ao respeito Arzallus lembrou na sua rolda de
prensa que "é unha mentira flagrante dicer que Lizarra é un foro
nacionalista. Ali habia partidos
que non eran nacionali.stas, o que
é un detalliño esquencido polos
meios de comunicación ~e convidouse ao PSOE, non ao PP porque era in~til".+
-

lmigrantes magrebies
foron vítimas de átaques
racistas na noite do Martes
15 ao Mércores 16 de
Agosto -na localidade
murciana de Lorca. Un
grupo de mozos non
identificados lanzou
cócteis molotov contra
tres vivendas habitadas
por unhas doce persoas
de nacionalidade
estranxeira. Ainda que non
se rexistaron feridos,
témese que se reproduzan ,
os feitos, xa que non se
localizou aos autores. Por
outra banda, o Martes 15
na localidade de Alcarrás
(Lleida), uns trescentos
imigrantes realizaron unha
manifestación ao tempo
que se negaron a traballar
como temporeiros mentres
non se lle_proporcionen
unhas condicións dignas
de vivenda e traballo. Os
temporeiros de Alcarrás
traballan máis de dez
horas diárias e as suas
vivendas son infrahumanas.+

XA'.\" CARI3ALL-\

Terra queimada
A frustración xera ódio, e o camiño que se transita nestes meses de
ataques verbais cruzados entre as forzas políticas e violéncia contí,
nua de ETA só deixa espácio á senrazón e o visceral. Se o que se
persegue é polarizar nos extremos as posicións en conflito abofé que
ETA o consegue. O govemo, co seu encastelamento e inmobilismo
procura, dunha banda inabilitar por completo ás outras forzas políti,
cas e, de paso, deitar na opinión pública unha culpabilización xeral
do nacionalismo, sexa este de calquer latitude do E-stado. Nunha
entrevista en El Mundo o lider do BNG, Xosé Manuel Beiras, diciao
claramente "a violéncia é unha traxédia para o corucunto do Estado
e para os nacionalistas. O aparato do Estado, o seu aparato de pro,
paganda, ainda que non actue respeito ao problema de ETA para
prexudicar ao nacionalismo galega, dalle un tratamento que suscita
suspicácias contra nós".

As causas en. orixe carecen apenas de importáncia se observamos a
paisaxe durante e despois da batalla: a política de terra queimada na
que ETA e PP se empeñan deixa várias xeracións feridas e incapaces
de oferecer unha alternativa de futuro, por máis que Arzalluz insista
en que, por exemplo, o crecemento económico de Euskadi é hoxe o
meirande de Europa. Se a iso lle engadimos a impo'sibilidade de
traspasar no Estado o muro espeso dos meios de comunicación por
parte de PNV e EA, a co~prensión cabal a distáncia do que sucede
en Euskadi acaba sumando a benefício dunha dereitización global da
sociedade. As eleicións en Euskadi pode que non aporten nengun
dado novo, pero a presión política é tan forte que Ibarretxe non vai
ter outra posibilidade que disolver o parlamento. +

Escape de cloro nunha
empresa de Sevilla
Unha válvula mal pechada
nunha bombona de 500
litros de cloro provocou un
escape deste fluido que_
afectou a catre persoas, as
cales houberon de ser
hospitalizadas. O escape
produciuse a empresa
Productos Químicos
Sevillanos, situada na
localidade hispalense de
Dos Hermanas.
Aproximadamente dous
quilos de gas foron os que
se emitiron á atmósfera e
iso provocou unha nube
tóxica que se trasladou a
unha instalación industrial
cercana, polo que o
acidente pudo ser
consecuéncias de maior
gravidade. Na Galiza tamén
hai riscos de que se .
produzan sucesos
semellantes, xa que en
Pontevedra a empresa
Elnosa fabrica cloro xusto a
carón dunha povoación de
niáis de cen mil persoas. +
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·Arafat considera aposibilidade de adiar adeclaración de independéneia até lago de se reunir con Barak Josein di gue a solución a

Ogoverno.israeli confia en que haXa acordos de paz
con Palestina antes de Outubro
-0- CÉSAR LORENZO GIL

.... Ainda están quentes as imaxes do trasacordo en Camp
David entre Ehud Barak e lasir Arafat e xa se anúncia unha segunda rolda de conversas para encamiñar novamente o proceso de paz entre Israel e Palestina. O novo ministro de Exteriores hebreo,
,.. Shlomo Ben Ami, considera
moi necesário buscar unha
solución ás principais diferéncias de ambos os países,
nunhas datas nas que os palestinos van proclamar a sua
total independéncia.
O mal resábio que deixou o fracaso das conversas dos bosques norteamericanos é a mellor excusa para se lanzar a por
outra oportunidade de diálogo.
Israel, que vive--unha convulsa
etapa política por mor das desavi nzas entre os partidos que
apoian a Barak, non pode fechar a comunicación cos árabes, xustamente para afianzar a
postura do laborismo diante dos
partidos relixiosos. Palestina, na
recta final cara ao nacimento do
seu próprio estado, quere mostrarlle á comunidade internacional o seu compromiso coa
paz e a convivéncia, tendendo
unha vez máis a sua man e exixi nd o unha saída política ao
conflito de Oriente Médio.

~,

'-

A urxéncia dun acordo marco
de cara ao novo cenário que
xurdirá cando Palestina teña
voz e voto internacional motiva
que os gabinetes de Asuntos
Exteriores de ambos os países
non paren nen un intre. Case co
mesmo percorrido e nos mesmos dias, os chanceleres israelí, Shlomo Ben Ami, e palestino,
Nabil Shaath, visitaron diferentes países da Unión Europea e
Rúsia, na procura de apoios para as su as posturas na negociación.
Ben Ami, logo de se entrevistar
con Javier Solana, virtual representante da UE para o estranxeiro, obtivo deste o compromiso de amparar e incluso impulsar o seu modelo de negociación. O ministro de Exteriores

Ainda que se produciu un
novo atentado en Córcega,
o primeiro ministro francés,
o socialista Lionel Jospin
reiterou que a solución que
· se lle dea ao conflito debe
ser de carácter política.
Ante as críticas da direita,
Jospin dixo que a violéncia
cómpre combatela, como
efectivamente está a facer o
seu Govemo, pero dixo que
se desaparece a violéncia e
o parlamento corso ten
unha atitude decidida, pode
t:iaber unha revisión
constitucional para ampliar
a autonomía da illa no
marco da Unión Europea.
Jospin apoiou a sua
intención co argumento de
que outros territórios dentro
de Europa gozan de grande
autogoverno e dixo que hai
que expJorar vias "que
permitan conxugar unidade
e diversidade". •

Venezuela racha o
bloqueo de lra9 e Libia

Os acardos de Washington, en 1993, entre Rabin e Arafat (na imaxe) contemplaban unha segunda fase de diálogo para a albar da
nava século.

israeli pretende que se aprenda
dos erras de Camp David e só
se convoque unha xuntanza dos
presidentes dos dous países lago de que as comisións diplomáticas perfilen o seu contido final en diversas sesións de traballo na sombra.

se deitar o dia no que se proclame a independéncia. O governo
de Arafat xoga
coa data deste
anúncio como
xeito de condicionar a política
exterior de Tel
Aviv e, ao mesmo tempo, mostrar a sua flexibilidade.

A

As explicacións de Ben Ami,
que estivo nas delegacións que
achandaron o terreo denantes
das negociación fallidas de
Maryland, dan a entender que . Cando o gabinexa arestora están a traballar funte palestino dixo
que é posíbel
cionários da escala inferior para
que a data inicial
buscar os pontos en comun dese posterior diálogo. lsto estaria
para o xurdimento do seu
moi en consonáncia cos desexos de Bárak, quen pretende
estado -o 13 de
que denantes de Outubro as enSetembro- potrevistas culminen nun acordo
deria ser movida
solvente.
para Novembro,
obtivo unha conDireito inalienábel
fianza totál das
poténcias interO ministro palestino, Nabil Shanacionais. Rúsia
ath, enfocou a sua rota polo eslouvou especialtranxeiro como a rolda final de
mente este adiamento, .xa que
procura dun bon colchón no que
ere que o mellar modo de lexiti-

V edición na honra de Xosé Gómez
de la Cueva, máis coñecido por Johán Carballeira, convocado polo
Concello de Bueu. A el poderán
concorrer todas as persoas que presenten os seus orixinais en língua
galega, inéditos e cunha extensión
máxima de 400 versos. Presentaranse cinco cópias en tamaño fólio, a
duplo espazo e asinadas con pseudónimo ou lema. A canda elas achegarase un sobre pecho dentro do
que irán ~s dados persoais do autor
ou autora. As obras remitiránse á
Casa do Concello, rua Eduardo Vincenti sin, 36.930 de Bueu (Pontevedra) indicando "V edición do Premio
de F>oesfa Johán Carballeira". O prazo de presentación remata o 30 de
Setembro deste ano e o prémio ten

mar o seu estatuto é facelo co
beneplácito dun gran número de
países.

urxéncia dun
acordo marco
de cara ao novo
cenário que
xurdirá cando
Palestina sexa
independente
motiva que os
gabinetes de
Asuntos
Exteriores non
teñan acougo

. CERTAME DE POESIA JOHAN CARBALLEIRA
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Córcega debe ser política

unha dotación única de 200.000 pta.
O xúri emitirá o fallo no curso dun
acto a celebrar na Casa do Concello
o 2 de Decembro de 2000, podendo
ser declarado deserto. O acto de entrega será o 17 de Maio de 2001. O
Concello de Bueu resérvase durante
un ano os direitos de publicación da
obra premiada en todas as línguas
do Estado, renunciando o autor ou
autora a favor do concello, na 1 1 edi·
ción, a calquer tipo de remuneración
polos direitos de autor.

CONCELLO DE BUEU
Pontevedra

Shaath cpnseguiu
abeiro por parte
do governo do Estad o español. O
ministro Josep Piqué declarou que
había que protexer a deci~ón palestina. "E un direito inalienábel
deste povo declarar a sua independ é n c i a porque a
autodeterminación dps seus cidadáns asi o reclama", afirmou.
Piqué comprometeuse a apoiar este recoñecimento
perante os seus
sócios europeus.

Mais Solana, que
tamén se reuniu, en Compostela, co chanceler árabe, foi máis
cauto. "A vontade europea sempre estará cos intereses de Palestina, pero cómpre que haxa
entendemento con Israel e que
se solucionen os problemas
criados entre ambos os países".
De fundo,tamén as eleicións
norteamericanas teñen moito a
ver cos cámbios na data da independéncia p.alestina. Segundo quen sente no despacho oval
da Casa Branca, as posicións
xudias poden verse modificadas. Entre os palestinos vese
con desconfianza a candidatura
á vic·e presidéncia de Josep.h
Lieberman, xudeu ultraortodoxo,
cabeza visíbel do grupo de presión hebreo nos Estados Unidos, contrário a que as autoridades israelis modifiquen o espácio xurisdicional de Xerusalén
ou que se retiren dos territórios
ocupados nas guerras de 1948
e 1967, domínios considerados
fundamentais no Grande Israel
da ideoloxia sionista.•

Xa se coñece unha das
razóns potas que o
presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, é tan
desnostado polos Estados
Unidos. Chávez vén de
rachar o bloqueo de Iraq e
Líbia e de pór en cuestión
a Nova Orde Internacional
ditada polos 11orteamericanos. Chávez foi o
primeiro xefe de Estado
que visitou
Bagdad
desde a
guerra do
Golfo de
1991.
Igualmente,
o presidente
venezolano
invltou a
Ubiaa
asistir ao
próximo
HugaChávu.
cúmio que
vai ter a OPEP. A este paso
vai ser o Sul quen poña
freo á globallzación
americana.+

Pinochet agora di
9ue é inocente
Despois do pataleo, de
defender a toda costa a
imunidade que el mesmo se
outorgou e incluso de
argumentar que está senil, o
ex ditador chileno Augusto
Pinochet afirma agora que é
inocente. Co seu
procesamento, Pinochet ere
que se enfrenta a unha
"inxustiza" e afirma que
"nunca dispuxen nengun
crime". Os avogados do
xeneral e senador vitalício
recoñecen que a perda de
imunidade parlamentária e o
proceso anterior pala atitude
·do próprio Pinochet,
trouxeron consigo un selo
de culpabilidade que neste
momento queren
contrarrestar. Ainda asi, a
família de Pinochet ainda
non atinou coa estratéxia, a
sua muller dixo que a
xustiza chilena está
manexada polo xuiz español
Baltasar Garzón.+
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Gartos públicos
para despediinentos
sindicais
A primeiros do mes de Xuilo, foi
notícia nos meios de comunicación unha convocatória de Folg a na empresa · rr~nsportes
Unión, pertencente ao grupo
Monbus e cunha incidéncia importante nas comarcas do Morraza, Saines e Pontevedra.

Sonmortin

N021t-

o

"~t~f("lVO

A Folga estaba convocada en
protesta polo despedimento dun
membro do Comité de Empresa, acto que se situa no marco
represivo estabel~cido pola Dirección actual, para frear as reivindicacións da maimia dos traballadores a prol do Convénio
Provincial de viaxeiros e en contra do deterioro alarmante das
condicións de traballo en Transportes Unión.
A Folga foi finalmente desconvocada, por mor do "acorde" ao
que chegaron finalmente o Delegado despedido e a Dirección
de Monbus.
O asunto asi visto seria un máis
de tantos despidos de cargos
sindicais que se producen cada
ano, cando a patronal pon a sua
maquinária represiva a traballar,
e acaba, tantas veces, forzando
á persoa a "aceitar" a rescisión
do seu contrato, por unha compesación económica, normalmente baixo ameaza de facer a
vida imposíbel dentro da emrpesa, o que lles é ben doado por
moitas cuestións que non vou
agora relacionar, o que na práctica coloca as garantías para cargos sindicais nun lugar moi precário paraos tempos que corren.
O caso é que, neste tema, o represor non é unha entidade calquera. O Grupo Monbus (propiedade de Raul López) recibiu ,
hai poucos meses , axudas da
Xunta de Galiza, por valor de
2.000 millóns , cos que está a
mercar empresas do sector de
vaxeiros, sobre todo na provincia de Pontevedra, ademais de
renovar o material dalgunhas
desas empresas.
A axuda concedida ao Grupo
Monbus, por parte da Xunta de
Galiza, non
ten precedentes nó sector Como isto
do transporte
por estrada, dexenere,
polo que tam- pronto veremos
po u co sabemos certa- no DOG algunha
mente cales convocatória de
foron os argumentos do go- "Axudas para
verno Galega empresas con
para esta importante in- actividade
xección eco- sindical molesta
nómica, a non
ser que desde no seu seo".
a nosa Admi.
nistración se
estexa apostando por Raul López e o seu
grupo na carreira pala concentración (a base d~ talonário) do
sector dos transportes de viaxeiros no noso país.
O que debe explicar agora a
Xunta de gali.za é se coñece o
destino que o Grupo Monbus
está a dar ás axudas ·aficiais, ou
se pensa reforzar .as axudas no
.
.+·.f~:t': ' ~.'2.t .. ~'_i · .. i: ~ tt'

<TfO 5AM) <TfO PP>
caso hipotético de que este grupo siga coa escalada represiva
ali onde asenta a sua maioria
accionarial.
O caso é que o próprio Raul López, diante da cantidade aboada ao Delegado de Persoal de
Transportes Unión, recoñeceu
que era superior á estabelecida
pela lexislación, pois sabían ben
que o despido seria improcedente, polo que o Delegado de
Persoal seria quen teria a opción de escoller entre voltar ao
seu pesto de traballo ou cobrar
a indenización legalmente prevista.

de con declaracións defendendo
non se sabe ben que intereses.
A salientar sobre todo a coeréncia política do alcalde Lores que
é consciente, outros non, de
que votar ao BNG implica necesariamente certas e "novidosas"
actitudes tanto política como
culturalmente, pois non se trata,
como sucedía co conde de Lampedusa de "querer mudar todo
para que todo siga igual".

Sen entrar ·nas cifras, causa ~ue
só coñecemos por terceiros, estamos diante dunha actuación
que non se sostén nen moral
nen eticamente: Como isto dexenere , pronto veremos no
DOG algunha convocatória de
''Axudas para empresas con actividade sindical molesta no seu
seo ". Dada a catadura moral
dalguns governantes, non dubidamos en que cor:isiderarian
eses cartas como un "bon investimento empresarjal". t

TANOGUERA
SECRETARIO NACIONAL DE

ORaAN1zAc10N FGTT.. c1G

Festas e.política
Cada vez mesmo semella que
na Galiza a irreleváncia política
está a acadar cúmios entre o
puro esperpento e polémicas
paifocas que só percuran os
seus quince minutos de glória
nestes tempos de verán.
Digo isto en relación ao tema,
polo que se ten lido e escoitado
nos diferentes meios de cómunicación galegas, da supresión de
"la reina de las fiestas" e a falta
de subvencións ás touradas na
cidade de Pontevedra, grande
tema político polo que se ten
ollado e que mesmo é capaz de
condicionar a política nesa cidaf ,t ' ' \ ·• ~

O máis incrível da situación é
ollar c"omo temas .tan intrans·candentes como estes poden
poñer dacordo aos dous grupos
que forman parte do consistório
pontevedrés en contra de tan
excelente decisión do grupo do
BNG, mesmo rntentando chegar
a un acordo para unha posível
moción de censura!?; tuda isto .
por suprimir "la reina de las fiestas", grande manifestación cultural cuxa perda supón unmáis incrível
ha irremediável cuestión
de trascen- da situación é
déncia incal- ollarcomo
culabél, isto
·p or non talar temas tan
das touradas, intranscendente
óutra grande
"manifestación scomo estes
artística-gale- poden poñer
ga", capaz de dacordo aPSOE
facer ·mesmo
sombra a ún- · ~ pp contra 0
ha representación do Beis- BNG.
hoi.

",:r::.,<.~.t·~1 ~ ~

O mesmo dia que se inaugurou
a feira da. barbárie, na praza,
entre un boi e outro, podianse
ouvir e ler pancartas co.n referéncia ao governo do BNG e a
sua actitude con esta carnicería,
dándonos conta a xente de que
certamente os prosistas que
idearon tales. eslógans encaixaban perfectamef1te có ambiente
taurino.
Argumentaban mentres os sócios do PP e do PSOE que non
se poden suprimir manifestacións artísticas tan importantes
e tan arraigadas na história de
Pontevedra, ignorando con tal~s
comentári.os que a suposta "antigüidade" de tan mundialmente
coñecidos eventos remóntanse
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Galiza ten un número
da Guardia Civil por
cada 26 habitantes.
Despois está a policia
local, a do Estado, o
SVA, a GCM eo
exército. Por riba, os ·
vixiantes xurados. O
. novo xefe da Guardia
Civil na Galiza,
Manuel Nieto~ di que
precisa un 5% ou un
1 10% máis r:te-~ntes
para combatir a
delincuéncia e vixiar
os cuarteis.

Nos areais urbanos,
por exémplo, pode
haber alguns
domingos máis de .
10.000 persoas e
nunca hai gardas. De
crer as opinións de
Nieto, as praias
precisan con urxéncia
tropa armada

~
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O novo xefe da
Guardia Civil del
Mar, Ramiro
Santalices, chama
pardillos os
navegantes
extraviados. Deberia
aprender da vella
tradición do país, que
di que no mar non
hai ·valentes. Os
tripulantes das
lanchas verdebrancas avariadas e
a remolque dun
pesqueiro (estampa
non tan rara na
costa), tamén son
pardillos? -

Enrique Mujika non
se considera
defensor dos
nacionalistas senón
dos seus
adversários
políticos. Mujika
predica o Estado de
Direito co exemplo e
. avisa que os que
non o votaron non
merecen ser
defendidos.

Mujika é o Defensor
del Pueblo. Pero só
dunha parte.

Novas de Agosto:

,1

'
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e
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1997, os avió ns rusos
non son de fiar; 1998,
os rusos non teñen
corrente na nave
espacil Mir, 2000, os
oficiais rusos non
cobran e
embarrancan un
submariño ..

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1 O capitán Urcelay,
1 oficial da frota

española de
submariños, é moi
paternal coa
tecnoloxia do Kursk
que califica na TVG
de obsoleta cun
sorriso. Ur.celay debe
ser un ha .opinión
autorizada porque se
formou nos
submariños
norteamericanos da
guerra do Pacífico
que USA enviou a
Franco ao abeiro do
Tratado do 53. •
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At

aos anos 50, isto é, áctos culturais franquistas que co paso do
tempo mesmo casen consiguen
borrar da memória as auténticas
tradicións autóctonas de Pontevedra.
Que ainda perduren estes signos contraculturais di moito do
carácter dunha cidade, tanto
cultural como politicamente,
pois é inconcebível que ainda
hoxendia actos de tan duvidoso
gosto e que nos mergullan en
tempos xa pasados e piores poidan subsistir entre a desídia de
certos partidos políticos.
Por. isa é máis que dignificante,
salientável e exemplar a coeréncia que Lores demostra para a
sua cidade, tratando definitivamente de arríncala de costumes
pailanas que outros pretenden
facelas eternas e "históricas".
Non se pode xa meio metidos
no século XXI continuar con actos de verbena, con festas foráneas e con intentos de prescindir da cultura entendida como
un ben enriquecedor que axuda
á xente a mellorar, esquecéndose de costumes impostas ou
que só percuraban no seu tempo o "panem et circenses" que
polo que se ve algúns tratar de
recuperar hoxendia.
E que non t~ñan mágoa o Pedrosa e o Taboada, que tanto
gastan de resesas procesións
franquistas, ·pois sempre poden
asistir a algunha que outra na
Galiza; eu aconsellaríaos que
viñesen a Vilagarcía de Arousa,
onde hai unha moi xeitosiña e
completa; aqui poden atopar a
"la reina de las fiestas" e as
suas damas consortes con mantilla española e enloitadas até a
caluga, as ''forzas vivas" da ci dade representadas polo alcalde de man do cura e todos os
estamentos militares, mentres
soan marchas procesionais que
- fan que tañamos a sensación de
traspasar un burato negro . do
espácio e asi ter sido transladados a tempos cavernícolas.+
FERNANDO CORES ALLO
{ItLA DE AROUSA)
BALBORDOGALEGO@NETSCAPE.
NET

Paz e democracia
Quera expressar a minha mais
enérgica repulsa e a minha condenac;om categórica a respeito
dos atentados genocidas da banda armada ETA. Em primeiro lugar porque suponhem umha violac;om total do direito mais elemental do ser humano: a vida.
Em segundo lugar porque atastam Euskel Herria cada vez mais
de um necessário e democrático
referendo vasco de autodeterminac;om (que pode haver mais democrático que un referendo?; entom, que fale a voz do povo e
nom a dos políticos). Portanto,
as act1:mc;ons genocidas de ETA
afastam Euskal Herria do processo de construc;om nacional
desejável para qualquer nac;om
sem Estado, assi como de
qualquer resoluc;om do problema
vasco de dependéncia político,dministrativa, económica, lingüística, cultural, etc. dos Estados
espanhol e francés.
ETA, com a sua atitude assassina e violenta, suja nom apenas
os projectos e as pretensons
políticas da esquerda abertzale,
mas também as pretensons e
os projectos da esquerda nacionalista galega e catalá (ideias

Cos norteamericanos descuiLóxicamente se a xente sae de
e pretensons todas elas muí vádaste unha miga e plántanche
Gal iza para traballar, como non
lidas e legítimas se som defenunha base militar ond.e menos o
didas dentro dos canais demo- · vai baixar o paro? Se moitos
dos ·nasos mariñeiros perceben
pensas. Na lua, no de~erto ou
cráticos).
no interno; ali onde lles peta,
axudas dos fondos d_
a própria
Também queUnión Europea, non figuran xa · botan os fundamentos dunha
ro advertir que ETA, coma sua
estrutura militar para sempre,
nas listas de desempregados
.os atentados atitude
por moito que digan que é para
ainda que en realidade sexan
de ETA estám
cinco anos.
isa, se ben perceben maiores
a ser usados assassinae
prestacións que se cobrasen do
eleitoralmente
O cine americano que viamos
próprio INEM. Que acontece
e sem nen- violenta, suja
coa xente que traballa na ecod~ pequenos e seguimos vendo
gum tipo de tambémas
de grandes, que iso é o cinema
nom i a sumerxida na Galiza?
escrúpulos
de nunca acabar, debíano rodar
Sén esquecer dos xóvenes que
polo naciona- pretensQns eos
en bases militares, pensadas
acaban os estudos, médios ou
lismo espan - projectos da
para edificar a nosa educación
superiores, e non se inscreben
hol opressor
sentimental e conformar os
como demandantes de empredas realidades esquerda
substratos da nosa personalidago, pois se decatan de que esa
·estatais nom nacionalista
de periférica. O Osear a Pedro
non é una garantía para os seus
espanholas,
Almodóvar representa unha baproblemas laborais. Actualmenpara quen vai galega ecatalá
se militar cinematográfica chante as oficinas do INEM seguen
também
a (ideiase
tada no cor~ón do cine espasenda unhas oficinas de desemminha mais
ñoL Grácias ao pouco peso do
prego, nas que se adican a meenérgica re- pretensons
cine galega librámonos de seros trámites burocráticos como
pulsa, nom todas elas mui
mellante galardón, que xa dixen
dilixenciación de contratos, expor matar peso·que comporta.
pedición de tarxetas de demans o as (na ac- válidas e
tualidad e) legítimas se som dantes de emprego e aprobaA Coca-Cola é a base militar líción das prestacións de desemmas por aproquid;¡i que circula polo noso euprego e subsídios.
veitar os aten- defendidas
rorganismo cocacolonizado. A
tados de ETA . dentro dos
NASA, a NBA e mesmo a OTAN
A maioria dos traballadores que
para criminali- cana1's
zar o PNV,
non son outra _cqusa que xoguesaen fóra de Galiza, saben que
tes militares nas maos dos
encontran uns maiores soldas e
por estar no democráticos).
EEUU. As cidades dos EEUU,
unhas mellaPacto de Lizarra (pacto sores condicións
ainda que non o pareza, teñen
forma de base militar. Perdita
beran ista, independenista, si,
laborais
e Amaioria dos
Durango, a novela que lin hai
máis estábeis.
mas nom ''terrorista", como o PP
pouco, é unha aventura militar
quer fazer ver), com fins claralso é unha re- traballadores
chea de tráfego de drogas, permente eleitoais, mas nom pacialidade que os que saen fóra de
secucións e tiroteos.
nosos polítifistas.+
cos coñecen e Galiza, saben
Nos EEUU case todo o mundo
non
son capa- que encontran
XAVIER V ASQUEZ FREIRE
vai armado porque os educan (a
ces de facer
(ÜLEIROS)
calquer causa lle chaman educaunha Galiza uns rnaiores
ción) para sentirse cidadáns-solonde todos os soldos eunhas
dado do devir universal. A paz do
traballadores
próprio país e dos demais paípoidamos vivir menores
ses, argumentan, mantense a
cun mínimo condicións
de digni-dade,
base de armas e guerras.
sen necesida- laborais emáis
O problema do paro sempre
Os .centros penitenciários dos
de de emigrar estábeis.
preocupa a todo tipo de sociea outros poEEUU onde aplican a pena de
dade, e que diminua sempre é
marte despois de anos de tortuvos de Espaunha nova subliñábel. O que
ña que dispoñen de traballo para nos corredores da marte (que
acontece é que os dados estamonstruosidade, que truculéncia
ra todos os membros da família
dísticos en moitas ocasións non
e dun nível de vida asequíbel ás
máis escabrosa e vingativa, que
reflexan a realidade dos Jeitos,
noxo de sistema que alguns cadiversidade políticas que os innen teñen porqué facelo. Ao ver
tegran. Anos levan os nasos
lifican de cume da civilización
ao longo do mes de Xullo qie o
sindicalistas pedindo políticas
democrática) tamén son bases
paro decreceu de maneira imactivas de emprego pero o que
militares.
portante en Galiza debe facerconqueriron foron políticas actinos reflexionar se isa é como
vas de subvencións para cursos
Os que soñan Agora que o
consecuéncia dun maior númede formación e facer un país de
con visitar os
ro de contratacións ou ven de
titulitis, no cal os parados están
EEUU ignoran penso, Fraga
fenómenos coxunturais que, se
a cada máis preparados, pero
o que lles es- lribame debe ser
dan en determinadas épocas e
siguen parados... +
pera: unha alucircunstáncias. Persoalmente
cinación efe ba- norteamericano
son das persoas que digo que
XosE MANUEL PENA ses militares. porque leva
na Galiza hai un novo tipo de
(RIVEIRA)
emigración masiva dos nasos
O mundo in- unha base
xóvenes a outras Comunidades
teiro é unha militar
Autónomas españolas, como
imensa base
Canárias, Baleares, Catalunya, militar dos encaixada na
Madrid,. .. principalmente ·en
EEUU.
sectores de servícios como
cabeza.Eu
construción e hosteleria.
Agora que o calquerdia
penso, Fraga
Leo na prensa que EEUU está
lribarne debe fágome
acabando de construir unha baser
norteame- norteamericano
se militar ao Sul de Cosova para
ricano porque
acoller aos 5.000 soldados norleva unha ba- edeixo de ser o
teamericanos pertencentes ás
se militar en- que ninguén
KFORzas de ocupación. Os que
está aberta ás vosas
caixada na
ainda nos se enteiraron de que
colaboracións, débense incluir
cabeza. Eu quer ser
vai o asunto de Cosova non teo nome e apelidos.
calquer dia fáñen máis que seguir ·os aconteOs textos non deben exceder
gome norteaci m entos e tirar conclusións.
as 45 liñas.
mericano e deixo de ser o que
Porfin entendemos o significado
ninguén quer ser. Terei bases e
profundo da limpeza étnica (de
Agora t~mén pode dirixir
pistolas, dispararei foguetes desérbios e demais étnias perigoos envios para esta sección
vastadores, defenderei a pena
sas para a paz mundial, por sude marte, serei como un xogueposto). Os que clamaban polos
polo correo electrónico:
te bélico. Teño que ollar mais a
direitos
dos
cosovares
agora
xa
info@anosaterra.com
pantalla e irme afacendo ás virsaben, por se ainda non o satudes do modelo. Que non tobian, que estes pasaban por undos os norteamericanos son
ha base militar norteamericana
Envios a:
iguais e tamén teñen as suas
e
outras
soldadescas
depenA ALDEA-GLOBAL
causas
boas? Pois só faltaria.
dentes.
Vén
de
declarar
o
xefe
ANOSATERRA
Por exemplo, as novelas de
da forza internacional de CosoFaulkner e algunhas causas
Apart. 1.371 36200 Vigo
va que non entende por que se
máis.+
ou através do Fax:
foron os sérbios coa chegada
(986) 22 31 01
das tropas da OTAN e a retirada
das forzas sérbias. Nótase que
EMILIO Cm FERNANDEZ
non é sérbio.
(BARCELONA)
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A realidade do paro

Cosova e Perdita
-Durango
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Gea
Escolano

A Compostela de Otero Pedrayo
volve contra a da Casa da Troia
"

~ VITOR VAQUEIRO

O espello no serán sae reeditado 34 anos despois da sua publicación

~as recentes declaracións,

-0- C. VIDAL

,

Foron alá máis de trinta anos
desde a publicación de O espello na serán de Ramón Otero
Pedrayo. Oferecíanos a editorial Galaxia o máis fermoso libro escrito sobre Compostela e
unha referéncia obrigada para
todos aqueles autores que, en
adiante, ian verquer, dunha ou
outra maneira, a capital galega
aos seus escritos. Van máis de
tres décadas da sua publicación
( 1966) e sae agora a reedición,
motivo para que Xosé Luis
Méndez Ferrin -que coñeceu a
Otero en Compostela- reclame
a edición da obra completa do
escritor e cuestione os direitos
de autor sobre a sua obra, e para revisitar a sua preséncia tamé n nas páxinas de Franco
Grande e Garcia Bodaño, que
lembran ao vello profesor na
sua poética cidade.
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monseñor Gea Escolano, hispo da
diócese de Mondoñedo-Ferrol, postula que os gays, mália o seu defecto
natural (sic), poslíen a m_esma dignidade humana que os demais, conclusión dunha profundidade radical
e que debeu costar ao hispo delongados períodos de reflexión profunda. Simetricamente, eu penso que,
mália o seu exceso natural, o prelado
mindoniense posúe -por moito que
se esforce en tentar o contrário- a
mesma dignidade humana que os
demais compoñentes da espécie á
que costumamos denominar racional, aínda que, dito sexa de paso,
alguns dos seus membros -con perdón de monseñor polo emprego <leste substantivo de resoáncias escabrosas- fagan-nos dubidar da
racionalidade das suas propostas . .

A~nseñor Gea Escolano, ten-
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Adivíñase a preséncia de Otero
Pedrayo en No ventre do silencio?
Xosé Luís Méndez Ferrin tiña en
mente cando escribiu a sua última novela a conversa na que
Otero lle falou da necesidade de
novelar aqueles anos universitários en Compostela. Asi o foco
tempo despois o escrito.r de Vilanova dos Infantes, na mesma teima que o vello profesor de botar
abaixo a imaxe de Galiza, e da
Compostela estudiantil, que destilaba La Casa de la Troya. "Era
unha das campañas que Otero
tiña abertas. A outra era mentar
constantemente a Castelao, recebendo as conseguintes palmas
e convertendo calquer acto nunha manifestación antifascista"
lembra Ferrin da preséncia do
pr fe or nas aulas compo telás.
"Compostela é para Otero un
lugar onde se pensa, se reflexiona e se soña", define o escritor
para quena reedición de O espello no serán é "unha celebración.
É o mellor Otero discursivo e
narrativo, cunha orixinalidade
posmodema". A ledícia que lle
produce a reedición non impide
que pida contas sobre a sorte do
legado literario do autor de
Arredor de si : "As institucións
non están á altura de Otero. Oilapfdanse fortunas ·en obras de
interese relativo ou insignificante, libros que se armacenan, e
seguimos sen ter unha edición
crítica da sua obra". Aventura
Ferrin que de Otero Pedrayo
quedan "toneladas de inéditos"
descoñecidos, alén dos milleiros
de artigos sementados en multitude de publicacións e pergúntase polo destino do testamento
do escritor -Galáxia afirma ter
os direitos completos sobre a
obra - documento que el asegura nunca ter visto, nen do que
lle chegou referéncia directa.
Poria a· andar o autor de .Estirpe
a toda unha equipa para editar
os escritos completos do que fora o seu profesor.

Otero Pedraio tivo sempre melancolia de Compostela. Na foto, na festa viquinga de Catoira.

Tampouco aforra adxectivos
Ferrin á hora de describir a
imaxe de Otero nas .roas da cidade que literaturiza no libro.
"A sua preséncia era asoballante, dominante. A sua clase, ás
nove da mañá, enchiase de
alumnos de todas as faculdades
sen que cequer pasase lista", comen ta daquela figura que tan
gravada quedou na sua biografía. Preséncia constante daquela Compostela que comparte
coa memória que Xosé Luis
Franco Grande deitou en Os
anos escuras, a crónica daqueles

últimos cursos de Otero.na universidade compostelá. Fóra-os
Sábados que Otero apañaba o
Castromil cara T rasalba, o resto
dos dias a verdadeira Universidade estaba ao seu redor nas
mesas do Café Español. "A sua
conversa era unha cachoeira de
datos e datas, de anécdotas e de
referéncias, de xuizos e de información", escrebe Franco
Grande nun relato que deixa
constáncia daquela profunda
"melancolía" que tomou ao ·escritor ao abandonar a cidade
despois de que o vello edifício

da Univ~rsidade case se botase
abaixo no "electrizante" acto de
xubilación. Franco Grande,
Méndez Ferrin e García Bodaño forman parte dos mozos que
viviron os seus últimos anos en
Compostela, aqueles que · evoca
en O espello no serán para trocar, na sua idea, aquela cidade
histórica en cidade poética. Non
·é asi difícil compartir con X.
M. Salgado, responsábel desta
edición que neste libro están
"as máis fermosas definicións
que endexamais se deron de
Compostela". t

O ESPELLO NO SERÁN,.UNHA
REEDICIÓN NECESÁRIA
SALVADOR GARCIA- BODAÑO

A obra oteriana xurdiu do cosmos das súas fecundas experiencias compostelás, tanto ó tempo da súa
curta estadía como estudiante -dous cursos paréceme lembrar, antes de decidirse por ir a Madrid para
facer Dereito e Filosofía e Letras- como nas diversas permanencias ocasionais e nos anos que botou,
entre 1950 e 1958, de docente na cátedra de Xeografía e Historia da Universidade decana de Galicia. O espel~ na serán, corresponde a unha colectánea de noventa e nove textos breves nos que a
esencia e a presenc_ia da cidade apostólica se mostra nun amplo horizonte de vivencias, de estampas
líricas, cadros escénicos, meditacións filosófico-poéticas. Inventa, reinventa ou revive personaxes, figuras alucinadas en ámbitos queridós dt: Compostela, esa fermosa contradicción máxica, ese íntimo
paradoxo de pedra entre o ser e a nada, que invadiu o espírito dalgt)ns de nós para multiplicarse e
facerse e refacerse no -noso soñar imaxinario, onde
acaso só exista a verdadeira Compostela: illa vagante na xeografía dos corazóns ausentes que un
día a coñeceron e a amaron.
A linguaxe literaria arrequécese ata límites que só

unha lectura demorada, en calma e ós poucos, pode
chegar a, descubrir en toda a súa plenitude de imaxes e pensamentos, que acacia por veces graos de
saturación inimaxinables e nos que-o encadeamento de oposicións se sucede nunha metamorfose do
real ó imaxinario. Porque o · xogo verbal chega a
crear, frecuentemente, como unha nebulosa lírica
que se expande e envolve nunha atmosfera metafó. rica o pretexto temático que lle deu orixe. O mesmo ·autor, a quen lembramos· solemne nas rúas
compostelás e incontenible na conversa con amigos, considera e confesa nas páxinas dese libro, como unha trindade .esencial da urbe santa e pecadora tres elementos que interpreta como verbus, tro- .
pus, ratio. Tropus, xa que a cidade é "igual a unha
esqueira de metáforas ascendente. Elas en tempos,
ceiban da sua tentación de pesadume ás pedras. En
toda a cidade· o tropo respírase como un recender
de bosque en sazóns".
Un libro, pois, de certa densidade, para ir lendo de
vagar -insisto neste aspecto- como se un andase
entre as palabras a modiño, deténdose e cavilando
entre a realidade histórica e a fantasía.•
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nos afeitas a declaracións exce.sivas
que constituen verdadeiras alfaias
do pensamento -é un dicercontemporáneo. As suas opinións
sobre o divórcio, o aborto, a sexualidade, as novas formas de relación
social e/ou afectiva -nesta altura
ocorre-se-me unha pergunta: para
Gea Escolano, constituirá a da Garda Civil unha parella de feíto?- son
dunha tal orixinalidade que -debo
recoñece-lo- o xomal cotián fica
para min incompleto se nel non 'se
recolle algunha opinión do hispo ao
que me refiro sobre calquera dos
temas acima sinalados. Estou certo
que se monseñor vivíse nos tempos
rnedievais .con seguranza teria
descalificado aos anxos, coas suas
asas intolerabelmente trasparentes,
cos seus vestidos etéreos, e -por que
non dice-lo- un pouco asexuados:probabelmente de aí naza a retesia
sobre o sexo dos anxos- como drag
queens pioneiros que haberia que
encanlear ao camiño correcto.
0.te verán non posue unha grande <lose de bonanza climática. As
chuvas son máis frecuentes do que
desexariamos, o cal non pexa que os
incéndios se sigan a producir -agora
mesmo entra pala miña xanela un
potente cheira a madeira queimadadiante da costumeira incapacidade
da Xunta de Galiza para combatelos. Os isotermos e os isóteros, en
palabras de Musil, cumpren as suas
obrigas. E, porén, por mor do mitrado de Mondoñedo~Ferrol, máis
unha vez, a cousa está que xea.

0n

1545, cando faltaba menos
dun ano para se producir o seu
falecemento, Lutero afirmaba que
apacentar as ovellas de Deus non que~

re dicer dercer unha autorid.cule soberana, avasalar os cristiáns eface-los
escravos, ao tempo que -engadia- o
papado, nunha palabra, é a grande
calamid.cule sobre a terra. Lendo ou
escoitando as palabras de monseñor
Gea Escolano un non ten máis remédio que se·sentir fonda, basilar,
radical, esenci?l, tallantemente luterano.•
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• Semana de cine
ao ar libre en
Chantada
O cineclube "Os Papeiros" de
Chantada non fallou a sua cita e
organizou, dentro da VII Semana
de Cinema, o-primeiro festival de
curtametraxes. Comezou o Mér,
cores 16 para rematar o Sábado
19. Dentro deste programa especial de curtas, estréase en· panta,
lla grande na Galiza o traballo
Lalia; centrado nos refuxiados sa,
harauis e asinado pola actriz e
agora directora Silvia Munt. Esta
semana curta tamén incluía os tí,
tulos Isolina do Caurel, O Desexo,
O Mi.Ltachin e O párroco embauca,
do. Xa en duración longa a praza
do Cantón acolle as proxeccións
de Espertando a Ned, The Boxer,

Tocando o vento e Bufo gris.
Charlas e exposicións completan
estas xomadas ·de cine ao ar libre.
Para realizala, os membros de
"Os Papeiros" contan coa axuda
do CGAI, da Federación de Ci,
neclubes, do concello e máis da
Xunta.+

•A goleta -"Valle
lnclán" publicita
o Museo do Mar

l

Apresentouse o Mércores 16 un,
ha campañ!l para promocionar o
futuro Museo do Mar que se vai
construir en Vigo, na que ten un
papel activo a goleta Valle
Inclán. Este buque,escola taller ,
replica dunha goleta dos séculos
XVIII, XIX, cambia o seu nome
polo de "Valle lnclán-Museo do
Mar de Galicia" para comezar
un roteiro polos diversos portos
do país.+

• Continental
leva á pantalla
grande a novela

O aliJ.uimista
impaciente
Patricia Ferreira, directora da película Sei quen es, xa está a traballar nún guión sobre a novela El
alquimista paciente, cuxo proxecto
cinematográfico vai dirixir o vin,
deiro ano. A novela, asinada por
Lorenzo Silva, fíxose co último
prémio Nadal. A empresa galega
Continental competiu con outras

seis produtoras, entre elas, a esta,
dounidense Universal, para
facerse cos direitos "o que aparellou un importantísimo esforzo
económico". Tornasol e Cartel
son as outras duas empresas que
coproducirán a fita. O argumen,
to narra as investigación de un
sarxento e a sua axudante .tras a
aparición dun cadaver atado a
unha cama dun motel de
estrada.+

•Curso para
facer cine en
vídeo doméstico
A Universidade de Vigo e a ci,
ne clube Lumiere xúntanse para
organizar un curSO' de vídeo e ci,
ne entre o 4 e 13 de Setembro,
que se vai desenvolver na Escola
Oficial de Idiomas. "Imitar o ci,
ne en vídeo doméstico" é o títu,
lo <leste curso, de cuarenta horas
lectivas no que se pretende demostrar que "se pode facer
empregando tan só equipas do,
mésticas: uri video e unha cám ,
ra non profesionais". Os profesores valencianos Pascual Ibáñez e
CriStian Font serán os encarre,
gados de impartilo coa axúda de
Francisco Vila Barrios, que dará
unha conferéncia sobre a narración en video. Hai poucas pra,
zas, vintecinco, e o prazo de _m a,
trícula remata o 25 de Agosto
na secretaria dos cursos de ·
extensión mliiversitária de Vigo.
O prezo é de vinte mil pesetas,
cun descanto da metade para os
estudantes universitários. Máis
información no teléfono
986220910.•

• Homenaxe ·aos represaliados
en Mondoñedo
Galiza Nova organiza unha
homenaxe aos represaliados
do franquismo en Mondoñedo o Venres 18 de Agosto,
como un xeito de sumarse ao
Diada Galiza Mártir. Os ac,
tos comezan ás oito do serán
coa descubrimento dunha
praca; que canta coas inter,
vencións de Rubén Cela, se,
cretario xeral das mocidades·
do BNG, Xoán Carlos Bou-

io, responsábei local dos na,
cionalistas en Mondoñedo, e
,. Eduardo Gutierrez,
parlamentári9 e ex alcalde
de Ribadeo. As oito e media
celébrase unha mesa redon,
da sobre a represión en
Mondoñedo coas intervencións de Orlando Leivas,
Mancho Hermida, Xosé Leí,
vas, Aquilino Bouso e Donal
Leivas.+

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

cinel

• Casa Hamlet

estrea en Cervo o
seu recital-concerto
·En realidade non se trataba dunha
estrea, pero si fo¡. o Xoves 1Ode ·
Agosto a primeira vez que o grupo
Casa-Hamlet apresentou o seu recital na Galiza. Tivo lugar no Au,
ditório de Sargadelos, en Cervo.
Neste espectáculo cheo de sobrie,
dade só ilustrada coas voces dos ac,
tares, estes combinan a lírica me,
dieval e romántica con música tradicional galega e bretona. Manuel
Lourenzo, director do grupo, San,
tiago Femández, Xosé M. López e
Chyra Lourenzo dan leitura aos
poemas mentres que os irmáns
Paulo e Xaqum Serantes encarré,

O grupo Casa·Hamlet.

ganse da música. Con este recital,

Casa~Hamlet acudiu aos encontros

de teatro que se celebraron na casa .
de Mana Casares en Fráncia a pri,
meiros de Xullo. •

• Xacarandaina e
Enrique Otero,
premiados polo
Ateneo Ferrolán

• Graffitis para

Carina Fragoso e Pilar
Rodríguez, de Bos Aires e V ene,
zuela, respeitivamente, son finalistas no apartado exterior do
concurso de gaita galega "Cons,
tatino Bellón", que organiza o
Ateneo Ferrolán. Os finalistas
galegos son Xoán Carlos Iglesias,
Pedro David Lamas, Xosé Vaa,
monde, Iván Costa, Vítor lgle,
sias, Osear Miranda, Daniel Be,
llón e Miguel Fraguas. Ademais
o Ateneo acordou conceder as
mencións de gaita "Constantino
Bellón" ao grupo tradicional Xa,
carandaina e a Enrique Otero,
gaiteiro e compositor de Vigo. A
Xacarandaina outórganlle a gaita
de prata polo traballo de investí,
ga<:;ió.n e recolleita ao longo da
sua-história, e Otero a de ouro
\ipola sua constante labor desen,
volvida ininterrumpidamente
até odia de Hoxe".+

O Venres 18 e o Sábado 19 de
Agosto Lugo acolle un festival
de música hip-hop e tecno máis
un concurso de graffitis. O festi,
val ten como obxeetivo, segun,
do explicou o alcalde lugués, Xo,
sé López Orozco, promocionar a
muralla dentro da campaña para·
que sexa declarada Patromónio ·
da Humanidade pola Unesco.
Durante os dous dias, graffiteiros
e D)'s de toda Galiza e do resto
do Es~ado participarán nestas actividades alternativas.+

a

• A Deputación
publica dezaoito
libros de autores
de Pontevedra
Nun acto no que estiveron pre,

Patricia ferreira ten o prox~ de levar ao cine a novela El alquimista paciente.

Playback de Francisco Castro, O
bebedizo da lua, de Xosé Carou,
Sirenas, de Xosé Luis Lareo, O
riso de Isabel HiU, de Antón Lo,
po, Cárnica das nosas vidas xun,
tos, de Ana González, e A rolda
invisible, de Luis Rei Núñez.+

sentes alguns dos autores, a De,
putación de Pontevedra .
apresentou dezaoito títulos lite,
rários doutros tantos escritores
pontevedreses. Entre os libros
que se apresentaron se atopab_an

.

promocionar a
muralla de Lugo

•Reuniónde
menciñeiros ao
redor da
curandeira
Filomena en
Ribas de Sil
Celebrouse o dia 15 de Agosto o
"Convivio Galaico, Portugués de
Cumndeiros e Menciñeiros" en
T orbeo, Ribas de Sil, e serviu para
homenaxear á curandeira Filomena Arias Armesto, rnorta en
1938, coñecida popularmente co,
mo "a bruxa de Torbeo". Ao en,
contro, que foi promovido polo
libreiro e micólogo Antón Patiño,
acudiron membros do Congreso
de Cultura Popular do Porto, dos
congresos de mediciña popular de

Vilar de Perdizes ademais de estu,
diosos galegos, como Xosé Ramón
Mariño, Xosé Luis Terrado, Manuel Aneiros ou Ste(an Mürlin,
entre outors. A música puxérona
os Diplomáticos de Mbnte Alto e
por alí se deron unha' volta Xosé
Luis Méndez Ferrin, Antón Rebca
e Menchu Lamas, entre outros: •

. •As Comédias
Bárbaras abraian
en.Edimburgo
A violéncia e o sexo explícito
das Comedias Bárbaras, que Va,
lle Inclán comezou publicar en
1907 e completou en 1922 non
deixaron mdiferente nen a pú,
blico nen aos críticos no Festi,
val de Edimburgo, que se
.
celebra estes días. Nunha das ci,
tas máis importantes do teatro.
en Europa, a obra, adaptada Pº'
lo escritor irlándes Frank
McGuinnes e dirixida por
Calbcto Bieito, provocou
reacc10ns ben diferentes. l\lguns
dos críticos perguntáronse se era
posfbel que a vida rural galega
de principios de século <lera tan,
to de si en canto a loitas familiares, mendigos que sobreviven
sen leis e situacións eróticas. +

• Poesia en
Oleiros polo_17
de Agosto
A praza da liberdade na
parróquia de Nos de Oleiros aco,
lleu o Xosévs 17 de Agosto un
recital de poesia e música para
comemorar o 64 aniversário da
morte de Alexandre Bóveda. Os
actos, organizados pola agrupa,
ción cultural que leva o nome do
galeguista e o concello de Olei,
ros, comezaron coa intervención
de Francisco Peña, da
agrupación, e continuaron cun
recital poético no que interviñe,
ron Lino Braxe, Miguel Anxo
Femán Vello, Xavier Seoane,
Cesareo Sánchez, Eruna Coucei,
ro e Xavier Vázquez Freire, entre
outros. Apresentado por Flor
· Maceiras, o acto contou coa mú,
siq dos grupos folclóricos da
asociación cultural "Rueiriños".
Nestes actos tamén se lembrou a
Xaquin T aboada, que ten un
monumento en Oleiros. A agru,
pación ''Vieiras" das Mariñás
agasallou aos participantes cun
poema escrito por Miguel Anxo
Femán, Vello e adicado ao pintor Francisco Miguel, paseado,
que viviu un ano en Oleiros coa
sua compañeira Sira Alonso.~

F.lor Maceiras.
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Leituras

Muller, en
Vigo
Titulo: Ten o seu punto a fresca rosa.
Autora: M" Xosé Queizán.
Editorial: Xerais.

Na mercantil civilización occi,
dental, a compravenda é o deus
que distingue o bon do malo, o
válido do inútil, demarcado cal
é o lugar correspondente a -cada
cousa ou ser na estrutura social.
Acontece, sen embargo, que al,
guns dos produtos elaborados
polos/as humanos/as teñen para
eles/elas un valor diferente da
cantidade pecuniária na cal son
taxados como mercadoria. Ois,
poñen dunha plusvalía, dun va,
lor engadido. No mundo das ar,
tes, concretamente no mundo
literário, a existéncia de plusva,
lias ou valores engadidos é algo
que diacronicamente se mani,
festa con moita claridade. As
cantigas medievais, a poesía dos
séculos escuras ou a mesma ne,
gra sombra rosaliana, teñen para
nós un valor e un significado un
tanto diferentes do que tiñan
cando foron criadas; as diferen,
tes leituras (fillas tamén das di,
versas "sociedades" desde as que
se fan) fóronlles incrementando
direcións significativas que hoxe
proxectamos sobre elas, e a par,
tir das cales tentamos entende,
las, pero que é moi dubidoso es,
tivesen na óptica das intencións
autoriais.
O valor engadido, de feíto, ten
tamén manifestacións sincróni,
cas. En moitos casos provén de
circunstáncias extra, literárias,
ou non, que rodean a vida do/da
autor/a e ceñen unha dimensión
social dentro da cal enmarcamos
os diferentes actos do/da autor/a.
Por exemplo, hoxe falaremos

M 11 Xosé Queizán.

A. PANARO

dunha novela escrita por unha
autora que é unha das principais
abandeiradas do feminismo na
Galiza. Con tal perspectiva, o
horizonte de expectativas vése,
nos tiranizado, queiramos ou
non, pola posibilídade apriorista
de atopármonos con literatura
feminista. E haina, a fe que a
hai. Ten o seu punto a fresca
rosa, quizais sexa a novela que
mellor explica a evolución do
feminismo entre nós, máis con,
cretamente na zona de Vigo, pe,
ro que tamén ten aplicación ao
resto da Galiza. A sua exposi,
ción está integrada na acción
novelesca, de maneira que aque,
lo que serve para explicar con,
duras forma parte da configura,
ción psicolóxica, roáis que tese
teórica aparece como o froito da
evolución social. Novela de te,
se? Inevitabelmente, non se
apresenta de maneira explícita
pero exemplificase, proporcio,
nando así os elementos necesá,
rios que permitan elaborala. Pe,

ro non é unha novela que se ex,
plique desde as "chamativas"
opcións sexuais que adopatan as
personaxes. Empregamos o ad,
xectivo chamativas e gustaría,
nos poñer "curiosás", "peculia,
res" ou que adoptan outro estilo
pero a pedofília ou lesbianismo,
non sendo as escollas preferen,
tes, est~ perfeitamente de ac,
tualidade e a ninguén estraña a
. sua existéncia entre nós. Op,
cións sexuais que tampouco son
gratuitas, senón un importante
elemento á hora da configura,
ción sicolóxica das personaxes, e
mesmo se lles pode buscar unha
condicionante social no tipo de
sociedade en que se dan. Dese
xeito, Petra (feminista lesbiana)
é persoa acostumada a loitar, de
carácter forte e que precisa
constantemente novas metas; e
Charo ( mentres non está con
Petra) é un ser gris e apoucado.
Están postas as bases para unha
interpretación feminista?, femi,
nista lésbica? Claro que é unha
novela feminista que quer apre,
sentar o lesbianismo como ºP'
ción social perfectamente valí,
da, pero non lle chamaremos
lésbica ou,
para ser xus,
tos, teriamos
que renomi, Éunha
nar toda a
história da Li, novela
teratura desde feminista
os patróns se, que quere
xuais predo,
apresentar o
minantes. Por
outro lado, lesbianismo
Charo e Petra como opción
non son as sexual
únicas mulle,
res con peso perfectana novela. mente válida
Tamén está
Lucía, a mu,
Ller modelo
do que, desde a perspectiva fe,
minista, e desde a machista ta,
mén, todo home quer ver nunha
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muller; ou Reme, que remata
senda unha feminista felizmente
casada; ou a nai de Peyta, para a
que o sexo é case un accidente,
dos mellares momentos da no,
vela; ou Maria, sen opción defi,
nida, é a vítima; u Paula e Lupe
e a nai de Charo ... Pensamos
que, ante todo, o que se preten,
de é novelar acerca do poder da
muller, da sua forza e pulo den,
tro dunha sociedade na que os
valores éticos, sobre todo nos es,
tamentos sociais· de ideário tra,
dicionalista e ráncio, non son
máis que un hipócrita escudo
para agachar debilidades. E os
homes, que pasa cos homes? Hai
menos que teñan transcendén,
cia no desenvolvemento da tra,
ma, hai poucos. Fundamen,
talmente son Antonio (o pedó,
filo), Alfredo Luna (a quen os
espermatozoides trasforman en
aspirante a deus) e os jletectives
(Manolo, vulgar e machista, e
Róber, tipo de home obxecto).
Outros, como o cura obreiro, os
irmáns de Petra, ou o pai de
Charo son ·colaterais e serven,
iso si, para oferecer unha pers,
pectiva histórica do Vigo <leste
século XX, das suas transforma,
cións e da sua dialéctica social.

Ten

o seu punto a fresca rosa son
duas histórias que confluen e re,
matarán por ser a mesma. A pri,
meira é a da marte de marte de
María, rapaza a quen Antonio, o
seu pai, educaba parasatsfacer as
suas perversións e que será o
centro das vidas de Antonio, de
Lucía, de Reme e de-Paula. Co,
mo acabara tamén por selo na
outra história que se vai relatan,
· do paralela e complementa,
riamente, a de Charo e Petra e,
despois, Alfredo Luna. Ambas e
· duas decorren primeiro indepen,
dentemente, pero o desenvolve,
mento de ambas vainas aproxi,
mado até que para os detectives
xa sexa a mesma história. Con

conta de libros
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Os pequenos len no
verán
A colección
Merlin de
Xerais conti,
nua a editar
títulos para
que os pequenos lean ta,
méndurante
este verán.
Entre estes,
atópanse Déi,
xao medrar, de Silvestre Górnez Xurxo,
cuxo protagonista Paio é moi bon xo,
gador de futbol, e Anamarciana, de
Alberto Varela, que conta as experiéncias dunha nena que vive noutro planeta. Máis Libros, o de Gloria Sánchez
co título de Matapitos.com, con meigas que navegan por Internet como
protagonistas, e As flores do meu ami,
go, de Rafael Fernández Lorenzo, ambientada no século XIII. Hai que des,
tacar o traballos dos ilustradores: Creus
Dalgá, o próprio Alberto Varela, Fran
Jaraba e Xosé Cobas.+

A inspiración do agro
Chamaacesa
(Noeliña) é unhas novela inspi,
rada na vida no
. agro galego en,
tre a década dos
cuarenta e dos
sesenta. O seu
autor, Manuel
Rodríguez
T roncoso, es,
crebe co dese,
xo de narrar as costumes daquel tempo
e de contribuir a que non se perdan
palabras e expresións non recollidas
nos diccionários. Rodríguez T roncoso,
que naceu na Cañiza pero exerce como
médico en Barcelona, ambientou a no,
vela en Guindeiral, unha aldea im~i,
nária no interior de Pontevedra. En
Ediciós do Castro.+

A historia de Pantón
Isaac Rielo
Carballo é o
autor de Pan,
tón. Historia e

fidalguia, un
volume no que
narra a consti,
tución do con,
cello e a evolu,
ción das suas di,
ferentes parró,
guias. Publicado
pola Editorial
Compostela, o
volume céntrase
ademais na Éidalguia, que tivo o seu
momento de esplendor no século
XVIII: o autor indaga nas suas liñaxes
através do documentos esquecidos. +

Para atapar a Granell
A Fundación Euxenio Granell editou
dos títulos máis ao redor do pintor, cu,
xos pensamentos e reflexións parecen
en El aire fresco de Eugenio F.Gra,
nell, coa introdución de Isabel
Castells. A mesma especialista J;l.a obra
do artista asina Un felicísimo encuen,
tro: poesia, amor y libertad en la obra
de Eugenio Granell, un traballo que
considera que o "o surrealismo segue a
ser un mal sagrado ben vivo' . +

.ll
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(vén da páxina anterior)

todo, non vaia pensarse que se
trata dunha novela detectivesca.
Rai acción detectivesca, pei-o
non se quixo que o clímax da resolución rematara a novela, no
seu lugar faino ; aceno lésbico
de Lupe, que-ademais de supérfluo é moi previsíbel e ten moita
menos forza narrativa que o des"' cobremento do culpábel. Ten o
seu punto a fresca rosa é unha
provocadora novela social de finalidade diafanamente intervencionista, que conta con subtemas moi diversos (fecundación artificial, o nacemento do
Grapo, o nacemento do feminismo, a organización do movemento obreiro, a opresión taseista ... ) e retrata a história do Vigo
do século XX baixo a óptica dun
realismo feminista e militante
(sen caer no pafletarisino) que
presenta ao lesbianismo como
unha opción humana tan válida
i( como as demais. Para iso, seleccionouse un abano de personaxes conflitivas con praticas sexuais extremas (Antonio, ·Petra,
Charo, a mesma María, Alfredo
Luna) que viven nun mundo
onde as relacións home-muller
habituais non teñen futuro (véxase o mortecino existir dos pais
de Charo, ou a infelicidade de
Lucia, ou as penalidades da nai
de Petra; a felicidade de Reme
non pode contra todo isb) e aí si
que se nota maniqueismo a pesar de estar difuminado entre
tantas histórias.
O que lle resta moita frescura á
novela e torpedea o desenvolvemento da acción, é ese ton declarativo e didáctico que impregna tantas páxinas, que (ou
pola parte feminista ou pola lésbica) tende a ser sufocante por
moito que sexa ilustrador; e, se
cada personaxe xa está concebido como un modelo de actitude,
esa lousa explicativa transparenta a sua dependéncia ao substrato teórico. Se podemos asegurar
que se le diadamente, é porque
ese substrato tamén ten o seu
interese (logra evitar o panfleta,rismo) e a história é tan complexa que non a dá eclipsado ainda
· que a entorpeza. Por outro lado,
as personaxes de Róber e Lupe,
semellan tan tiradas de calquera
telefilme norteamericano ... por
e.nde, aparecen xa no remate da
novela e deixan un agre sabor
de boca porque se nos demais se
percibia a sua pulsión vital aqui
o se se sente é a dependéncia estereotípica dos seus modelos,
baixando moitos graos ·o ton da
novela, dunha novela moito
máis hábil do que se podia agardar, non ternos moita literatura
feminista asi de lexíbel.

.....

Estilisticamente é irregular. Ainda que mellora segundo se vai
lendo, apresenta unhas alternáncias estridentes na sucesión de
periodos rítmicos que falan de
desatención Se houbo tanto coidado coas concordándas xenéricas (chamarán a atención, sen
dúbida) por que non se pux.o a
mesma atención (o mesmo agarimo) na escolla dos periodos rítmicos? Si se fai no caso do delírio
~ de Alfredo Luna, xa no remate,
dando un salto de calidade. +
XOSÉ M. EYRÉ

Catástrofe aérea
noCGAC

Andaina
Revista galega
de pensamento ferni~sta
NQ26. Verán de 2000.

Exposición: Inflight l.ounge.

Edita: Andaina.
Pre;io: 700 ptas.

Autor: Johan Grimonprez.
Lugar: Centro Galego de Arte

Contemporanea (Compostela).
Data: Até o dia 17 de Setembro.

A través da arte contemporánea
o espazo dos museos transfórmase, unha cafetería ou un corredor
secundário poden ser de repente
a sala de espera dun aeroporto.
Esta é a tranformación que Johan
GriJ110nprez leva a cabo no
CGAC a través do seu proxecto
dor desta disciplina. Alguns deInflight Lounge. O artista situa ao.
no.Grimonprez preséntanos en
les ainda sen superar, sobretodo
visitante nunha sala de espera
Dial H-I-S-T-0-R-Y a estas parno referente ao xeito de entendun a,eroporto improvisada en estes como tres axentes que interder o espazo e a relazón entre
veñen na temática do filme e
pazos do museo que non foron
obra e espectador e entre autor e
concebidos e prfocípio para a
que se retroalimentan, que deobra. Ademais da ruptura que
·exposición das obras. Dende que
penden .o un do .outro. Neste
Johan Grimonprez estabelece co
ponto o autor invítanos a refleautores como Dan Graham romespazo expositivo usual eco real
xionar arredor do tratamento
peran coa· idea tradicional de esao trasladar ao público a un aepazo para a exposición foron
que os médios de comunicación
moitas as propostas, innovacións
roporto fictício hai tamén unh~
e o gobemo lle dan a este tipo de
ruptura en canto á temática. E
e reflexións que dende o mundo
sucesos, e a ver que neles pode
da arte se fixeron arredor do concerto que na arte non hai temáhaber un ponto de glamour próticas, pero tamén é certo que a
prio do máís prestísioxo filme
cepto' de espazo. Sobretodo canarte transforma os pensarnentos
do un cámbio no xeito de entenclásico de Hollywood. No filme
· do home ocupándose historicader o espazo museístico leva pamístúranse ímaxes de arquivo
rella unha traruformación na re- - con irnaxes de vídeos domésticos
mente de temas como o amor, o
lación entre espectador e obra.
e debuxos animados que cons- . desamor, a marte, a natureza ...
truen unha narración que se deiSon poucas as exposicións que
parten dunha temática como a
Un televisor, unha butaca, unha
xa ver facilmente e que chama
mesa, unha revista e 24 videos
que ocupa Inflight Lounge: o tepor veces á irritación e por veces
rrorismo aeronautico. A partir
ao sorriso. Ademais da mostra
forman no CGAC a sala de esde aí Grimonprez constrúe un
pera dun aeroporto até o 17 de
videográfica e dp espazo no que
. Setembro. Inflight Lounge oferece
espazo paralelo ao real pero
apresenta o traballo, Johan Grimonprez elaborou unha iconotransformado por esa temática.
ao visitante a posibilidade de
sentarse comodamente e ver unFicción e realidade mistúranse
grafía que se achegaria á dos aeha ampla selección de vídeos
nun traballo no que destaca unroportos de non ser porque en
ha nova ocupación e un novo
que contén clásicos do xénero de
vez de símbolos de prohibido fucatás'trofes aereas, documentais,
mar, os seus son símbolos de arentendemento do espazo expositivo. Semella que hoxe na arte
anúncios televisivos, pseudo-domas, tiroteos e ameazas. Johan
c u menta is, etc; pero Inflight
Grimonprez tamén elaborou unnon queda nada que experimenLounge é, sen dúbida ningunha,
ha revista para Inflight Lounge ,
tar, ningunha temática que traa mellar ocasión para coñecer un
tar e ningun novo xeito de exchámase Inflight, e en vez de inpouco_máis ao artista Johan Gri-- formarnos sobre o que debemos
presala. A miudo nos museos
monprez a través do seu filme
contemporáneos se oen comenfacer en caso de mareo prepáraDial H-I-S-T-0-R-Y, que acle- · nos para un secuestro aereo.
tários como:isto faino o meu somais de eloxiosa5 críticas recibiu
briño de tres anos ou, e isto é aro Golden Spin Award do San
te?. Po ida que o que hoxe está a
Dende que pioneiros como QuFrancisco Film Festival no ano
cham p nos introduciron nun
pasar nos museos sexa un cami1999. Este filme non é só un renovo tipo de arte, que esixia
ño, hon un fin.Non ten por que
paso pola histÓria do terrorismo
non só un novo xeito de facer
estar claro cara onde vai a arte
aereo nos últimos anos, é tamén
arte senón tamén un novo xeito · pero si que r9mpe barreiras e tira
unha reflexión e unha adverténesteriotipos. A pergunta é cal é
de .ollarla e de entend.ela, a arte
cia: existe unha relazón directa
contemporánea tenas abrigado a
o fin ao que leva este camiño. •
entre o terrorismo aereo, os méromper con mareas de ideas predios de comunicación e o goberFATIMA RODRIGUEZ
concebidas e de pre:Xuizos arre-
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Música contra a guerra
Título: Ball-Cans.
Grupo: Vários.
· Edita: Projecto Ninguém.

Gravado no selo Runa Records da Coruña aparece o disco Ball-Cans, facturado por "Projecto Ninguem", unha
iniciativa de expresión artística. Neste
prirneiro traballo discográfico, no que
colaboran voces e músicos moi coñecidos no país, queren conscienciar sobre
o que coñecemos e descoñecemos sobre os nasos

conta de discos 11

viciños de Europa. Fano através do caso concreto dos Balcáns, cuxos ritmos
moldean a música deste disco, con
folk, pop e jazz. Aseguran non queren
impartir leccións, senón lanzar perguntas como Quem bota as bombas? Rosa
Cedrón, de Luar na Lubre, Uxia, Guadi
Galego, de Berrogüetto, Paloma Suanzes, Xosé Lois Romero e Xavier
Cedrón, entre outros, colaboran neste
CD que pretende converterse en
espectáculo proximamente, mesturando no escenário teatro, danza, pintura
e música en directo. +

Volta dos rumbeiros
dos setenta
Título: Los Amaya en directo.

Grupo: Los Amaya.
Edita: Picap.

Los Amaya son un duo de músicos ciganos, -un deles, José, nacido na Coru-

ña-, que se xuntaron nos primeiros
·anos setenta e obtiveron grandes exitos
musicais. A sua vida profesional transcurriu na cidade á que emigraron as
suas famílias, en Barcelona -foron uns
dos c:,onvidados a pechar as Olimpiadas
de 1992-, e nunha sala desta cidade,
Luz de Gas, gravaron un disco en
directo no pasado mes de Marzo. Cunha carreira chea de altos e baixos, con
este traballo - non vai ser só Peret o
que viva da rumba catalana-, os Amaya queren popularizar d~ novo os Cara. melas, Vete e Mujer, alguns dos seus
éxitos máis soados. +

programas municipais-que en
Galiza se están desenvolvendo
contra a violéncia de xénero.
LauraGómez
entrevista a Ana
e Rosário Rodrfguez, com_poñentes do grupo folclórico Leilia.. Ao
redor da polémica
das cuotas femininas nos espácios de poder político, pubHcanse vários artigas alusivos. Asi, Salomé Álvarez, Ana Almazán
e Pilar Etxaniz, Maria Xosé Guerra, Maica Rodríguez e Ana Maria Arellano dan a
sua opinión sobre o tema. t

O común dos
veciños
N 2 2. Xuño de 2000.
Dirixe:-Xosé CarlosMorgade.
Edita: Organización galega de comwüdades
de montes viciñais en man común.
Pre;io: De balde.

Nesta publicaciónteñen cabida todos-os
feítos destacados da actuafülacl~o monte !loS'lilti~ _

-mas cosque~ 
atopan os comuneiros está na
intención estatal de modificar
o sistema tribu,
tário dos montes. A revista
dá contadas
manifestacións
que se fuceron
por este motivo e as
propostas do BNG no Congreso para
conseguir que se lle dea un estatus específico ao monte comun. t

Cerna
NQ 30. Verán de 2000.
Edita: Adega.
Pre;io: 450 ptas.
Os artigas máis destacados son os que tratan temas de interese ecolóxico e prático.
Xacobe Feixóo fala da cerdeira brava, unha árbore moi produtiva porque dela se
aproveitan os seus froitos e mais a sua madeira, de indubidábel calidade. Carlos Vales critica a precariedade da política conservacionista da Xunta de Galiza através
dos dados do programa Rede Natura 2000.
En canto ao descubrimento de espácios
natura is
senlle iros
en Galiza,
Emílio
Graña, Aurélio Prado
e Luís Garrido apresentan a
Costa de
Dexo e o
Seixo Branca, un tramo
·de litoral que
vai desde o
Faro de Mera
ao porto de
Lorbé, no concello de Oleiros. Santiago Ortiz reflexiona
sobre o futuro das illas atlánticas cando se
decida final~ente a sua denominadón
como parque nacional. Finalmente, destaca o traballo que Emílio Ínsua realizou sobre os elementos ecolóxicos que se atopan
na obra de Castelao. t

•

ANOSATERRA

18 DE AGOSTO DE 2000 • N 2 948

25

Boris Martin apresenta unha trova
para "cantar ao amor no íntimo e no social"
Prepara o seu primeiro disco que sairá á venda no Inverno
-0- P. BERGANTIÑOS

Boris Martin nasceu na Habana
e desde novo deixouse influenciar pola Nova Troba cubana
para compor os seus temas. Durante un tempo compaxinou o
traballo de buzo coa música.
· Afincado na Galiza desde hai
cinco meses agarda sacar o seu
primeiro disco ao mercado no
Inverno. Namentres, acompañado da sua guitarra, quer darse
a coñecer en recitais polo país.
No mes de Xullo
participou da programación do Dado-Dadá, en Santiago, e a sua próxima actuación vai
ser o Martes 22 de
Ago to ás once da
noite no Café Isaac
de Ourense. "Canto e toco a guitarra
desde neno -explica. Ao princípio
facia cancións infanris recreando
vivéncias de neno
e adolescente".

mónio musical cubano". Melodías coas que interpreta compos icións que beben fundamentalmente de toda a poesía latino- americana da xeración dos 40.

mente non o tomaba moi en ~é
rio. Agora quera gravar un disco
con coeréncia temática e melódica, para que perdure no tempo
coa maior calidade posíbel".

Cuba ocupa un lugar importante
na sua trova pero entre os seus temas o amor ten un lugar privilexiado. Di que quer cantar a todo
aquilo que conmove o espírito, ao
amor no íntimo e no social. "Son
un namorador do amor porque é
a única resposta satisfactória ao
problema existencial humano -di.
Pero a crónica do
cotiá, a observación e a crítica social tamén forma
parte das miñas
cancións. Esteticamente gostame
pasar da lírica e a
metáfora ao máis
pragmático e realista".

Nembargantes a sua profisión
non lle impediu compartir cenário con outros cantautores en diferentes eventos, organizados sobretodo, palas Xuventudes Comunistas. T amén actuou en distintos locais e nos festivais de cine latinoamericano. Neste sentido Boris Martín fala asimesmo
da aceptación que en Cuba segue a ter entre o públicp máis
mozo a canción de autor. "Funciona perfectamente. Somos parte da tradición e da eséncia da
música cubana. No sector universitário ten unha grande aceptación. Levamos a arte no sangue. Só hai que ver co país pequeno que ternos a trascendéncia qU:e acada a nosa música".

Ternos que
buscarunha
forma expresiva
que provoque
que axente
escoite coa
velocidade e o
ritmo aoque
vive na
sociedade actual

Comezou a sua
andaina polos recunchos trovadorescos da Habana
nos oitenta recollendo, como
moitos outros mozos, o legado da
Nova Troba Cubana, de cantautores como Silvio Rodríguez e
Pablo Milanés fundamentalmente, asi como "todo o son e patri-

Opina que a canción de autor está
en crise divulgación. ''N esta cultura do cemento e
da intemet semell a que non hai
lugar para todo
aquelo que tenda
a reflexión, que procure deterse a
pensar -comenta. T emos que
buscar unha forma expresiva que
provoque que a xente. escoite incluso coa velocidade e o ritmo ao
que vive na sociedade actual".

Antes do rnes de Decembro con, ta con gravar o seu primeiro disco. "Antes non rno propuxera.
Un tempo longo adiqueino a investigación submariña. Enchia

moitos. espácios da miña vida,
nutríame, reciclábame para com. por. Unha causa non estaba reñida coa outra. Compor era unha necesidade pero profisional-

Afincado na Galiza desde hai
cinco meses confesa que está
"nunha estapa criativa importante. Compuxen unha canción
hai. tres días. Hoxe empecei outra. Gal iza da moito de si. Tamén podo falar de Cuba desde o
coñecimento da sua realidade
interna e desde a distáncia, que
serviu para reafirmarme na miña
nacionalidade. Non sufro desarraigo todo o contrário". Tampouco lle preocupa a imaxen
que os seus temas poidan dar de
Cuba porque "ela soa sabe defenderse ben". •
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Doscamiños
de a11ieiroS
ós Pazos da Ulla

Ague11illa anti·
franquistade Mario
delangullo

Tena de Montes
eTabeirós

Antonio Téllez

Xosé Manuel Martínez Oca

~ imaxes de Castelao
Xosé Enrique Acuña
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Beatriz Dacosta Molares,
a realidade da literatura en Cascas de noz
Publica o seu primeiro libro de ·relatos con histórias de mulleres e do mar como protagonistas
se ocultan detrás de milleiros
de histórias cotiás.

-0- C. VIDAL

Cando nena ia coa nai e a
avoa ao barco buscar as patelas do peixe que traian o pai e
o avó. Para Beatriz Dacosta
Molares (Cangas 196 7) nada
hai máis insignificante que un
cativo barco no meio do ,océano. Seméllalle unha casca de
noz. Desa idea tira o título do
seu primeiro libro, un conxunto de relatos que ven de
.publicar na colección Descuberta (Galaxia).

Gos que a vida se ensaña

Por que titula
Cascas de muller a
primeira parte do
libro? "Porque son
anacos, restos, o
escrita ten
que queda esfarelado. O tema
principal é a soi- : que ter
dade, en especial
das mulleres que ; finalidade,
teñen que atopar ~ escreber é un
Escrebe porque lle
o seu espazo onde
gusta e por esa
·se desenvolver e : pracer pero
"intencionalidasentirse libres.
de" da que fala.
Son relatos que
pode
Escrebe para ela,
contan histórias
e despois para as
desde a perspecti- · alienarse da
suas amigas _"tova dos feítos que
realidade na
leolles o sentido"
lles acontecen en
di- pero en cada
canto mulleres".
que vive.
un dos seus textos
O achegamento
busca a "comunina sua escrita a
Detrás do
cación" cos leitovidas e .problemas
res que a publicade mulleres fai
texto, de
ción do seu prique Beatriz Darneiro libro lle
costa entenda que
calquer canto abre.
"Se quero
o traballo das literatas responde a
ou poema, ten dicer algo e non
se entende é que
unha maneira difalla algun eleferente de enten- . que existir
mento. lnterésander a vida. Desme os sentirnenpois de contar ~ unha
tos e traducilos en
"histórias de mu,,.
intenc1on
palabras, a dureza
lleres", Beatriz
da vida que se enDacosta aproxísaña cos que non
mase aos contos
teñen sorte e que
de antes en N oces
están tan próxi,
de terra para conmos sen que as veces nen siquecluir nun Océano infindo no que
ra nos decatemos" sinala Beatriz
o mundo do mar cobra un maior
protagonismo.
Dacosta.•

'A
.

Desde que con dez anos saiu ás
ruas de Cangas a ensinar o seu
primeiro poema, Beatriz Dacosta decatouse do a gusto que se
sentía escribindo. "Un dia decidin que a poesía quedaba curta para as miñas intencións. O
que sempre quixen foi contar
histórias, corno aquelas que lle
ouvin aos rneus bisavós, .aos
meus avós e a meus pais. Partin
deses materiais pero non fon
quen de levar á escrita os contos que eles tan ben me transmitían", conta a escritora que, ,
sen embargo, recoñece que alguns dos relatos de Cascas de
noz están impregnados da voz
dos seus antepasados.
"Lévame, lévame, nesa cativa
casca de noz a pescar". Os versos, adicados ao pai, que encabezan o libro falan do fluir co
que Beatriz Dacosta artella a
sua construción .. Co mar presente en toda parte, como o está na sua biografía. "A escrita
ten que ter finalidade, escreber
é un pracer pero non pode alie-

As personaxes coas que povoa
os seus textos están no lado
aposto do trunfo. "Sempre me
sentin roáis próxima dos perdedores. Queria buscar a vida que
non se ve dentro
da xente comun.
O extraordinário
das personaxes
das que escrebo é
que queren viver
e que, para iso, teñ en que loitar"
afirma a escritora.
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narse da realidade na que vive.
Detrás do texto, de calquer
conto ou poema, ten que existir
unha intencionalidade" defen-

de, e esa idea paira nos personaxes cos que compón as suas
histórias, maiormente . tiradas
da vida diária, das epopeias que
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Xurxo Souto deixa Os Diplomáticos de Monte Alto
-0- SANTI CARBALLIDO

Dez anos despois de apareceren
no panorama músico-festeiro ga,
lego ·Xurxo Souto decidiu poñer
final á sua traxectória como
cantante e líder carismático dos
Diplomáticos de Monte Alto. O
artista de trinta e catro anos
converteuse, xunfo. aos outros
rnembros desta banda coruñesa
en alicerce e artellador da etiqueta artística do bravu, que durante a década dos noventa es.pallou un xeito enxebre de entender a música popular e xuvenil co denominador cornun do
idioma galego.

Skornabois, A Feira das Mentiras
e multitude de histórias acumuladas ao longo destes anos, moitas delas gravadas na alma e nos
xestos deste singular personaxe
que é Xurxo Souto.

no que estará acompañado de
Xosé Lois Romero, Sofía de Labañou e Suso Vaamonde Manteiga ou a sua preséncia en convocatórias artísticas de distinto
xorne, tal e corno podernos
comprobar na série de TVG
"Mareas Vivas" ou nos seus traballos de guionista televisivo ou
de locutor radiofónico. Nernbargantes, Xurxo mantén unha
chave recorrente en todo isto, o
bravu, e non dubida en afirmar
· que "todo o que faga na miña vida terá que levar esta etiqueta.
Agora o que roáis me apetece é
escreber, pero sempre con ese
epígrafe e con ese rexoubo musical de fundo."

O panorama musical galega

"O meu espírito é bravu"
O cámbio de rumo tomado por
Souto non semella supoñer até
agora nengun tipo de fronteira
nen ponto de inflexión no camiño deste artista multirnédia. O
ainda líder da banda "bravu" por
exceléncia centrará a sua actividade creativa en eidos tan diversos corno a literatura, cun novo
..,.. "espectáculo libresco" titulado
precisamente "A sesión bravu",

A desaparición de Xurxo Souto
do cenário dos Diplomáticos
non suporá nengun tipo de resentemento na cóntinuidade do
grupo. O próprio cantante sinálao así, baseándose no carniño
percorrido ,pola banda, "Os Diplomáticos naceron nun bairro da
Coruña para facermos en galega
a música que gostabamos. Seguirán a ser unha máquina maravillosa de facer festa e, ainda que

Xurxo Souto.

eu faga outras causas a máquina
seguirá a andar." Para Souto a
eséncia do bravu, bautizado por
eles mesmos, acouga no coñecirnen to e na experiéncia da comunicación "cara a nós mesmos
e cara a outras persoas e outras
culturas." Nese intre da conversa sobresaen nomes corno os de

Pinto d'Herbón, Os Rastreros, Os

Despois de roáis dunha década
de preséncia activa na paisaxe
da música feíta en Galiza, Xurxo
Souto bota unha ollada de optimismo cara o futuro e salienta
que "o presente é impresionante
e brutal, mália a indoléncia institucional." Fala da "reconquista do campo da festa" nestes últimos anos, realizada polo público e polos grupos que comezaron
a cantar en galego. E tamén deses artistas virtuosos que deron
en tocar os instrumentos enxebres, entre os que salienta aqueles que "fan estoupar a festa."
Como Brais Maceiras, acordeonista que acompaña a Susana
Seivane e polo que Xurxo sente
especial devoción, "Brais é un
dos músicos máis "punkis" que
coñezo, a sua actitude é dun virtuosismo tan brutal, que mesmo

chega a rachar o acordeón''.
Xurxo non perde a inocéncia e
déixase abraiar pola emoción e
pola vitalidade.

Novas iniciativas
Souto, que prolongará a sua colaboración cos Diplomáticos até
finais do mes de Setembro remata de gravar unha série de oito
capítulos que, baixo o epígrafe
de "A repichoca" será emitido
en vindeiras datas pola segunda
canle de TVE en Galiza. Trátase
de lle amasar ao público algo
descoñecido e cotián. Corno sinala o próprio autor, o obxectivo é dar a coñecer "unha parte
desa grande cantidade de inmensos artistas que non aparecen nos cenários estándar." Entre os protagonistas estarán o señor Pazos de Mereso, mestre do
acordeón diatónico na Costa da
Morte ou As Treboadas de Tomiño. Outra das actividades que
retomará o músico e escritor coruñés será o seu programa de rádio "A tropa da tralla", que emite unha emisora local da Coruña.•
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As Notabilidades.de Galicia
Saleta e Manuel María doná,
ronrne onte na Coruña unha al,
faia bibliográfica: Un exemplar
da edición fascírnil da Menestra
de tipos· populares de Galicia, co,
piados del natural par F. Guisaso,
la; salpimentada por varios dis,
tinguidos Escritores del País.
Saiu do prelo primeiramente na
Üt. de Guirnalda. Pozas, 12. Ma,
drid, 1881. Agora reprodúcea
Producións Cult'urais Artesa, na
edición e proxecto gráfico de
Carlos Díaz Martínez; quen leva
a cabo istes anos espléndidas
ediciós, de elevado valor artísti,
co e metálico, como é a da Co,
rrectione rusticorurn, de San
Martín Dumiense, ou a da Alba
de Groria, de Castelao.

E

ncornendou o editor a Ma,
nuel María a escritura do LJ,
miar. Recoñece o fecundo
escritor, non só poeta inmenso,
que "rnalia os nosos esforzos pui,
demos averiguar da vida e da
obra de Federico Guisasola", o
admirábel dibuxante da Menes,
tra. As únicas referencias que
atopa encóntraas no Diccionario
biobiliográfico de escritores de An,
tonio Couceiro Freijomil, copia,
dos Logo na Gran Enciclopedia
Galega. Case nada .. . Foi precisa,
mente D. Antonio, de viva pa,
Labra, q~en nos falou primeiro
do album de Guisasola, alá polo
ano 1948, na redacción de La

Noche.
Trazara eu uns apuntes a pé feito
de Las norabilidades compostelaflll.S,
a extraordinaria pintura de José
Garabal, nas que aparecen retra,
tados, baixo os arcos da Quinta,
na, os esrnolantes máis conspí,
cuos da Compostela decimona:
Campanochoca e a Pindonga, Dan
Blasito Caracol, Claudia Mona e
Gori.fio. Óleo no que o discípulo
santiagués dos Madraza, antici,
póuse a Solana.

A

o ler o meu anaco, o ex,
haustivo erudito da letras
galegas, exclamou: "¡Cam,
panochoca! Dise personaxe e da
sua parella a Pindonga, posuo eu
un excelente retrato, na Menes,
tra de Guisasola". E explicÓunos
de seguida, a Landeira e a rnín,
no que consistía o álbum de ti,
pos populares galegos, dibuxados
por tal artista, que Couceiro xa
nos adiantou que era asturiano-e
afincado en Pontevedra.

-¡Se puidésemos reproducilo,
para ilustrar o próximo anaco!
-suxireu meu sutil compañeiro.
-¿Por qué non? Mañán traereino.

• 0 ALBUM DE GUISASOLA.
O inesquencíbel autor de El idio,
ma gallego preparaba, nos pri,
meiro anos daquil xomal, as .sú,

ás páxinas de Plumas e letras ga,
legas. Ademáis D. Antonio Cou,
ceiro escribía o Calendario, onde
utilizaba as infinitas papeletas
que ia facendo pra o seu futuro
Diccionario; a sua obra culme,
que compañia, ·c ada serán, no
reservado .da Casa Enrique, do
Franco; mentres bebía un espan,
toso e falso viño de Rueda, en
botella de gaseosa, cuxo tapón,

atravesado por unha
palliña, moderaba
discretamente o
sumiilistro claque,
la pócima.

corresponder a donación de
Manuel María coa referéncia
do que recollin dentro ·das
quince últimas páxinas de meu
libro segredo, El fantasma de
Valle,Jnclán, adicadas ás Notabi,
lidades de Compostela, no tempo
no que o futuro autor dos Esper,
pentos formaba parte de seu
Corpo Escolar. Quedarialle lo,
go no maxín de Don Ramón
María a irnaxe deles_, que José
· Garabal pintou, e nos ouvidos a
resonáncia dos seus típicos no,
mes que se escoitan ainda en
Luces de bohemia. Así, cando
"Máximo Estrella, con tacto de
ciego, le pasa la mano por el
óvalo del rostro, la garganta y
los hombros [á Lunares], la
pindonga reía con dejo sensual
de cosquillas", non estará evo,
cando Campanachoca e a sua
belida Pindonga? Ou ben lembra
a Garito cando alcuma asi ao xa
alcumado Rey de Portugal.

T

rouxo Cou,
cejro. ao día
segmnte a
Menestra co rnaxistral
retrato da Pindonga e o
cego Campanachoca, que
serviu _para ilustrar o meu
anaco, titulado El album de
Guisasola aparecido o 6 de
maio de 1948, no que na,
rrei canto nos informara
D. Antonio, adobado coa
miña recensión da magna
obra de Guisasola. Supoño
que isto a Manuel María
poucos máis dados poderia·
aportarlle, aparte dos que
logo vería no Couceiro.

Que pasaron desapercebidos pra
o bo confesor e históriador D.
José Couselo Bouzas; quen dous
anos despois publkaba a sua
historia de La pintura galleg~, no
cal di respeito a Guisasola o se,
guinte: ''Na exposición de San,
tiago, de 1926, foron expostos
dous c,:adros de D. José Guisasola
cuxa orixe descoñecemos, aind,
que polo apelido semella ser as,
turiano . Os lenzos aos que nos·
referimos representaban unha
dolorosa e unha cabeza. Na sa,
cristia da igrexa conventual de
San Francisco, de Santiago, ha,
bia ainda un seu cadro. Por re,
ferencia sabemos que estivo a},
gun tempo en Pontevedra. Máis
tarde desapareceu de Composte,
la, ignorándose o seu paradeoiro
e a súa fin".

Maxinaba eti no 1948, que as
Notabilidades de Compostela, igo,
al que os outros pasmosos men,
dicantes, retratados por Guisa, .
solar serian os mesmos que pedi,
ron esmola a Ramón del Valle
nas rúas de.Santiago ou de Pon,
tevedra, nas romerías do Salnés
ou nas festas de Viana do Prior,
e transformados despois," pola
maxia da s·úa pruma, no cego de
G0ndar, o tullido de Céltigos, a
inefábel Adega ...

A

marabillosa, esperpéntica,
figura do gaiteiro ponteve,
drés Juan Francisco, que
inicia a Menestra, tocado con
chistera e cos pés descalzos, me,
recía toda unha xenial acota~
ción en calquera das Comedias
bárbaras... ou en Divinas

~

V

ese que o santo sacerdote
de Cordeiro, tío dos Ferro
Couselo, non lera na Noite
o artigo do seu xove -entóncoterráneo ullanés, que. lle pro,
porcionaría máis dados a man,
tenta do dibuxante asturiano.
T ampouco se menciona a Gui,
sasola ou ao seu álbum na Histo,
ria d~l Arte Gallego (Editorial
Alhambra, 1983), nen no com,
pendio da Plástica Gallega, edita,
da pola Caixa de Aforres vigue,
sa (1981). Nen embargante,

palabras.
nalgún outro libro, publicado
despois, leín outros pormenores
respeito ao debuxante da Menestra, que non podo concretar
agora escribindo, na Casa da
Fiada, por non dispar nista de
tales textos.
• FIGURAS DE COMÉDIA
BARBARA. Limítome, pois, a

Uxia Blanco ·
'Traballar con Robert
Wilsori foi moi

relaxado'
Galiéia, Galicia de Manuel Ri,
vas, Non volvas de Suso de Toro
e Ten o seu punto a fresca rosa de
María Xosé Queizán.
Que libros recomenda leF?

O Principiño de Antaine de
Saint, Exupery e Unha noite con
Carla e Un home que xaceu aqui.
de Aníbal Malvar, este último re,
cornéndollo especialmente aos
adolescentes. Pero independente,
mente do libro recomendo ler. A
min interésame particularmente
a literatura e os libros de cinema.
T rátase sobretodo de ser curioso
e buscar, e se nun momento de,
terminado nos atopamos cun }i,
bro que nos está custando ler,
non ter ningún medo a deixalo,
nunca se debe ler por abriga.
Acaba de participar-na montaxe
de The Days Before de Robert
Wilson, como foi traballar bai,
xo a súa dirección?
.
Traballar con Wilson foi moi re,
laxado, tiña moi claro o que
queria. Hai tres 01.J catro anos
que este traballo se está levando
por países de todo o mundo e
nos tivemos que acoplar a musi,
calidade do galega á ob:ra. Wil,
son entende a obra corno músi, ·
ca. É un tipo de traballo no que
a forma é m;íis importante que o
fondo, todo tiña que coincidir
de xeito armónico.

Pois aqueles pobres de solemni,
dade, tan solemnes, abandona,
ron os soportáis da Quintana
dos Mortos, ou as láminas de
Guisasola pra representar a co,
media bárbara da sua inopia en
Pensa que esa preocupación pola
pazos e tornerías. Máis tarde,
Castelao dibuxaríaos coa entra, · forma exixe do receptor unha no-ñábel autenticidade da sua ce, . va actitude á hora de ir ao teatro?
guera ou da sua tremenda indi,
A obra está a medias entre as perxencia.•
forrnances, o teatro e a ópera.Non
hai unha palabra exacta para no,
rneal9, quizais teatro experimen,
tal. E un espectáculo distinto,
multimedia. Un espectáculo que
provocou no público duas reac,
cións diferentes, por un lado
aqueles que sairon fascinados e
por outro os que se quedaron
completamente fora do traballo.
Eu penso que a este traballo hai
que achegarse coma a un cadro
abstracto, tratando de ver máis
ala da forma, de ter unha visión
própria e persoal fronte a el.

Na montaxe· estaba tamén Isa,
bella Rossellini, como foi a ex,
periéncia de traballar con ela?
Xenial, é a muller máis sinxela
do mundo, moito rnáis guapa por
dentro que por fora. Ten un
gran sentido cénico, nunca vín. a
ninguén moverse e traballar con
tan.ta elegancia.• ·
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O mellor Jazz
Os eventos do Compostela
2000 están permitindo
ollar grandes actuacións. A
cita desta fin de semana é
co mellor jazz latino do
mundo: Bebo e Chucho

[

Valdés ou Paquito D'Rive- .
ra, CachOO, Michel Camilo
ou Tomatiw son alguns dos
que convocan aos afeizoados na Praza do Obradoiro
de .Santiag~. •
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WILUAM HOGARTH
Co título W. H. Gr~vador.
Conciéncia e crítica dunha
época móstrase a obra dun
dos artistas renovadores da
pino.ira inglesa no s. XVIII,
que inclue 72 estampas
· cunha visión moi completa
da sua produción gráfica,
desde as primeiras décadas
de 1720, nas que atacaba
os movimentos especulativos financeiros da época,
até as últimas criacións de
contido político en defensa
da política pacifista do rei;
ou as coñecidas séries morais modernas, as educativas, as tiras de costumes ...

•MÚSICA

CHOUTEIRA
Poderemos asistir a actuación diste grupo folc no
Campo de Vilanova o Domingo 20, ás 19 horas.

·Baiona.
•MÚSICA

O grupo

Chouteira
estará en
Allariz o
domingo,
dia 20.

CRISTINA PATO
Ista peculiar gaiteira tocará
a sua música o Sábado 19,
nos Circuitos Culturais de
Galiza nos Sentidos.

'•MÚSICA

Bu.eu
. • EXPOSICIÓN$

MARCELA TOBERGTE
Mostra a sua pintura e Xoán A. Pérez, a sua escultura na Sala Amália domín·guez Bua.

Cariño
•TEATRO

SARABELA TEATRO
Representarán o Venres 18
a obra titulada O lapis do
carpinteiro, baseada no libro do mesmo título de
Manolo Rivas. O Sábado
19 cenificarán a obra Romance de Micomicón e
Adelaha. No Audit6rio Mu-

nicipal.

Catoira ·
Sarabela
Teatro

Amor

Romance de
Micomicón e
Adelaha.

<

.- <'

•

o 31 de Agosto.

Burela.
LEILADOURA
Coa sua música folc, da
que poderemos gozar o
Martes 22, nista actuación
inserida nos Circuir.os culturais de Galiza nos Sentidos.

cenificará a
obra de
Blanco

Na Sala de Exposicións da
Fundación Caixa Galiza até

•MÚSICA

LUADA
E O Acordeón dun Ferrado, que nos oferecerán a
sua música folc o Sábado
19 no Tempo de Lecer.

BATECERTO
Grupo de Gaitas que poderemos escoitar tamén o Sábado 19.

. ministración. Sargadelos
até o 15 de Setembro.

Chantada

Cee

•CINEMA

•TEATRO .

VIII SEMANA DE
CINEMA NA RUA
Organizada polo cine-cluhe
Os Papeiros, do Mércores16 até o Sábado 19. Do
Domingo 20 ao 30 de Agos-

Xill MOSTRA DE
TEATRO
Que comezará o Mércores ·
19 e durará até o 27 distes
mes, e na que teremos ocasión de asistir a diferentes
representacións ..
TEATRO DO AQUI
Estará nista vila coa obra
Criaturas o Xoves 21.

Cervo

to, na Casa da Cultura, celebrarase a VIll Semana de
Teatro Popular.

A Coru.fia
• EXPOSICIÓNS

CAMIÑODE
SANTIAGO VIRTUAL
Mostra itinerant_e que poderemos ollar no Museu de belas Artes, até o 31 diste mes.

ARTURO REBOIRAS
Mostra a sua obra na Biblioteca Publica Provincial
"González Garcés" até o 26
de Agosto.
PrNTURA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
Da colección do reo, que
estará até o 10 de Setembro
no Museu de Belas Artes.
ASPECTOS ÜRIXlNAIS
Artes decÜrativas do século
XX. A través de máis de
200 obxectos explora as influenzas criativas e estilísti-

d~

cas que configuraron o deseño do século que termina.
Céntrase en aspectos que
foron rexeitados polo deseño moderno, o non racional, o non funcional e o
inesperado; calidades presentes en catro seccións temáticas: Linguax.e Corporal,
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Inversión e transformación,
¡É o Ornamento un Crime? e
Voos de Fantasia. Entre as

G
ne
Á
, fü

pezas da exposición figuran
obras importantes de moitos
deseñadores e inclue mobles
e lámpadas de Frank O.
Gehry, Ron Arad, Edgar
Brandt... , obxect.os de cerámica de Pablo Picasso, Roseli,
ne Delisle... ; obxecr.os de vidro e cristaleria de Fulvio
Bianconi, Dale Chihuly ... ;
xoias e obxect.os de metal de
Salvador Dalí, Bruno Martinaui .•. ; ou teas de Adele
Lutz, Junichi Arai, Jack
Lenor Larsen entre outros.
Até o 30 de Sete~bro na
Fundación Banié.
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CARJ.OS V
A arte da prata e das .Xoias, é
o átiulo da exposición que,
con motivo da comemoración do seu centenário, poderemos ollar na Sala de
Exposicións do Quiosque
Afonso até o 17 de Setembro.
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•MÚSICA
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BANDA MUNICIPAL
Que tocará o Xoves 17 na

Praza da Galera.
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• EXPOSICIÓNS

ISAAC DIAZ PARDO
Mostra de 39 carteis do
art ista relacionados coa
cultura e a política, con
algunha incursión festeira: teatro, cine, compromiso social, indústria, literatura, música, tradicións, Estatuto de Autonomía do 36 ... Están incluidos cinco carteis de
cego, que son unha es¡:iéc ie de banda deseñada
que contan diferentes histórias da boca do cego Zato. Estará na Casa da Ad-

TEATRO KAOS S.C.
Presenta, en Tempo de Lecer, a obra titulada Juan
Pantera e a garrota dando a
nota, que representará o
Venres 18

ºF

•

domil

A Estrada
• EXPOSICIÓNS

XERACION DO 2000
Unha promoción universitária , case corenta creadores noves da Facultade
de Belas Arte organizados
como grupo de traball ,
móstranos unha visión moi
especial da actividade hu mana que de seu é múltiple
e versátil; unha ollada que
verte unha sorpresa obxectiva~obxectual na xeografia
doméstica que habitamos,
que nos contan un mundo
moi preto ao que nos está

Pablo
Picasso.
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•ACTOS
DIALOGO
CULTURAL
Nista área, inserida no
programa Compostela
Millenium Festival, oferécennos diferentes
charlas e seminários
que se realizarán na Sala Mózart do Auditório
de. Galiza, ás 17 horas .e
con entrada libre. O sábado 19 Gnawa Halwa, de Marrocos realizarán unha Clase demostración de música e
danza tradicional de
trance. O Martes 22 estarán Fernando Trueba e Michel Camilo co
tema Música e cine . O
· Xoves 24 e o Venres 25
realizarase un seminário
sobre o tema Ide.ntidade.

cultural e Globalizaci6n,
coordinado por Felipe
González Márquez e
no que participarán
Ángeles Mastretta,
, Ben Jelloun, Hélé Béj i, Héctor Aguilar,
Ridha Tili, Sami Na!r
e Tahar.
•DANZA

KEYKO T AKEYA
CONTEMPORARY
DANCE COMPANY
Compañia nipona que
presenta, o Sábad9 19,
Lost Angel-Nine Arias,
unha análise das transformacións que sufriu
Tóquio desde a Segunda Guerra Mundial. O
Domingo 20 estarán
con Track of Wind,

rentes manifestacións
artísticas de culturas semellantes pero moi diferentes á vez. Será no
Auditório de Galiza, ás
22 horas os dous dias. A
entrada é de 2.000 pta.

••••••••••••••••••••••••••

•MÚSICA
CULTURAS DO
MUNDO
Nista área temática, inserida no programa

Compostela. Millenium
Festival, teremos a Gn.aw a Halwa e Oulad
Gnawa de Marrocos,
presentarán Lila, música e danza tradicional
dunha noite de trance,
o Venres 18. O Xoves
24, Música clásica árabe a cargo de A1cha
Redouane e l 'ensemble
Al Aswar de Exipto,
que presentarán A Paixón de. Rabia. Todas na
praza da Quintana, ás

Muros

23:30 horas, con ·entrada libre.
]j\ZZ
Area, tamén do Compostela Millenium Festival, na que poderemos
asistir o Sábado 19 á
estrea do Documental
de Fernando Trueba,
Latino Jazz, na praza do
Obradoiro, ás 23:30
horas e ás 00:30 hoas,
nista mesma praza e
con entrada libre, teremos o concerto de Miche1 Camilo e· Paquito
D'Rivera; o Domingo
20 poderemos escoitar
o piano de Chucho
Valdés e Bebo Valdés,
congas e percusión de'
Patato Valdés e o
contrabaixo de Israel
López "Cachao", que
presentarán o seu novo
disco, ás 23:30 horas.
O Mércores 23, concerto de Michel Camilo, Tomatito e Paqui-

•TEATRO
ARCO IRIS
Subirán ao cenário co obra
titulada Una y una, dos, o
Xoves 24.

Ourense
•ACTOS

to D'Rivera quinteto,
ás 22: 30. lstes últimos
tamén na praza do
Obrad.airo e con entrada Libre.

REAL
FILHARMONIA DE
ÜALIZA
Unirase á Academy
of St. Martin In The

Fields Chorus, baixo
a batuta de Sir Neville Marriner, para interpretar A creadón,
de J. Haydn. Dentro
da área de Música
Clásica do Compostela

Millenium Festival, o
Venres 18, ás 23:30
horas, na na Praza elµ

Quintana.+

coreografia de músicos
e bailaríns de lndonésia, que mosrran as dife-

A Real

coro da
Academyof
St. Martin In
1he F"telds, o
venres 18
na Prma da
Quintana en
Compostela.
Na mesma
cidade, pero
na Prma do
Obradoiro,
o pianbta
cubano
O.ucho
Valdés

estorá o
domingo dia
20.

ocorrendo; trátase dunha
unha ollada no espello. Estará até o 31 de Agosto no
Centro comarcal T aveirós Terra de Montes.

Ferrol
•ACTOS
FESTAS NA CIDADE DO
MAR
Que nista semana nos oferecen un concerto dos roqueiros do Barbanza Herdeiros da Crus, o Xoves 17
ás 22 horas en Caranza. O
Venres 18, ás 21 horas, no

Centro Torrente Ballester e
dentro do ciclo Primeiro
Panorama da música haberá
un conc rto de Juan Pablo
Árias, unha visión do piano do século XX. O Sábado 19, ás 18 horas, no Cascelo de San Felipe, o "200
Cabodano da Batalla de
Bri6n", coa escenificación
da batalla e a participación
dos Green Jacqueta . O
Luns 21, poderemos asistir
ao Festival Folclórico de
Caranza, ás 22 horas. Xa o
Mércores 23, na X edición
Noites de. Cine proxectarase
La Momia, na Praza do Inferniño, ás 22 horas.

Fía na
' Roca.

VXORNADAS
ÜURENSAS DE
MUSICAEN
COMPOSTELA
Que se realizarán na vindeira semana (26, 27 e 28)
na Aula de. Cultura de. Cai-

xanova.
• EXPOSICIÓNS
NARCISO CORRAL
Mostra os seus acrílicos en

Studio 34.
ANTONIO FERREIRA
DOS SANTOS
Colga os seus debuxos na

Casa sa Xuventude.

Stones of Breath unha

Filharmonia
deGarKia
xunto co

=o
xo
xo

QN
z<( LLl
o

.o

(venda anticipada 500
pta.). Máis información
no 670 285 320; 636 383
745; 986 640 768.

• EXPOSICIÓNS
ÜS ROSTROS DA
TERRA"
Sobre a realidade xoegráfica en diferentes zonas e paises amasados a
través de representacións históricas e acturais a meio de novas
tecnoloxias. En Sa.lgueiriños.

-
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• EXPOSICIÓNS

64 PERSONAXES DA
ALBA DE GLORIA DE
CASTELAO
Unha significativa visión
histórica de Galiza na
que coma un desfile van
aparecendo os grandes
persoeiros, desde Prisciliano até Valle lnclán,
reconstruidos
mentalmente por Castelao .
lsta t~refa plástica foi
obra de José Geada, que
se estreou como proxectista de pezas de cerámica, coa axuda no referente histórico polos historiadores Marta González,
Glória López, Alfonso
Mato e Javier Rey. Estará na Galería Sargadelos
até o 30 de Agos.to.

Forcarei
•TEATRO
TIRINAUTAS
Cenificarán a obra titulada Se o sei non volvo a
casa; o grupo Falcatrua representará A fantástica
transformación de Maurocaracol; ademais, ise mesmo dia haberá un espectá-

culo de máxia "A máxia
de Benxamín e Loly". O
Sábado, inseridos en Tem-

po de. Lecer .

A Guarda
•MÚSICA
FIANAROCA
Actuación diste grupo galego de folc o Xoves 17, ás
21 horas, na praza do ·Con~to de. San Benito.

FRANCISCO SANTOS
Mostra as suas esculturas,
até o 29 de Agosto, na

Sala de. Exposicións Capela
de Santá Maria do Ceñtro
de Artesanía e Deseño de

Galiza.
VIRXÍLIO VIÉITEZ
MosÍ:ra as suas fotografías
na Fundación Caixa Galicia, ,
até o 31 de Agosto.

A Gudiña

Mondarb ·
Balneário

• EXPOSICIÓNS

•MÚSICA

ÁNGEL MANUEL
RODRIGUEZ
Mostra os seu ttaballo baixo o título Expresións,
que poderemos ollar na
Casa da Viuva, até o 31 de
Agosto.

X FESTIVAL
INTERNACIONAL
"GUINNESS" DE
1\lf USICA FOLC DO
CONDADO
Que iste ano, orgnizado
pala A: C. Saidoiro volve
ás suas orixes tras o seu
breve paso por Ponteareas
na pasada edición. Nis ta
faráselle unha homenaxe
a Emiliano Abril Femández, "vello" gaiteiro emigrante, a todos os gaiteiros
do contorno de Gargama- ·
la e aos músicos emigrantes: O Venres 18, a partir
das 20:30 horas , haberá
pasarruas pola avenidas · a
cargo de distintas agrupacións e a partir das 21 horas, no Polideportivo Municipal, realizarase o VIII
Encontro de Bandas de
Gaitas Saidoiro 2000, no
que participarán as seguintes bandas Tremiñado, de Pontevedra; Nova
Fronteira, de Ourense, e
Fonte Fuécara, de Astúrias. O Sábado 19, a partir
das 21 :30 h oras no Complexo Educativo Cemar, José Carlos Ojea V id al (director da Rád io T elevisión Municipal de Ponteareas) lerá o pregón e, a
continuación, celebrarase
a Noite Celta na que participarán os galegas Na
Lua e Asagaia, os asturianos Fonte Fuécara e Tejedor. Todo por 600 pta

Lugo
• EXPOSICIÓNS
PASTOR ÜUTEIRAL
Mostra itinerante á que poderemos asistir na Biblioteca Pública Provincial, atéo
29 de Agosto._

DORES DE LAS
CUEVAS
A pintora luguesa móstranos a sua obra que forma
parte do circuito de itinerantes que está a presentar
por Galiza obras de diferentes artistas. Titúlase
Narración da paisaxe, unha selección de. paisaxes
reais e imaxinários, de entidades físicas transformadas subxectivamente e
cunha dimensión nova.
Estará até o 26 de Agosto
no Ateneu.

Ponteareas
• EXPOSICIÓNS
DOMINGO RODRIGUEZ
DO PAZO
Mostra que poderemos

ollar até o 15 de Setembro
no Museu Municipal.
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Pontevedra
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•ACTOS
FElRA DO UBRO
Que estará aberta na avenida de Montero Ríos dede
o Luns 14 até o 23 diste
mes.
FElRA DE ARTESANIA
Que se celebra do 11 até o
Domingo 20, na praza de

Ourense.
•EXPOSICIÓN$
GALERIA
SARGADELOS
Oferécenos unha mostra da
pintura de Miguel A. Sánchez Lareo e da de Dolores Gálvez até o 25 de
Agosto.
SALVAOOR CIDRAS
Mostra a sua obra kiosk no
Espácio para a Arte Caja
Madrid, Praza Santa Maria
s/n, até o 3 de Setembro.
ÓSCAR BRANDARIZ
"BRANDA"
Mostra da sua obra, inserida no ciclo Os nasos artistas
que poderemos ollar agora
na Sala Teucro de· Pontevedra até o 28 de Agosto.

Porto do Son
•ACTOS
MAGoA.NToN
Divertiranos co seu espectáculo titulado O romance
do conde de Cagliostro, o
Venres 18 e Sábado 19.

Póvoa de T.,
j

.1 .

•TEATRO
TEATRO DO
NOROESTE
Subirán ao cenário coa
obra titulada Feirantes o
Domingo 20, ás 22 horas,
na Aula de. Cultura.

Fotografia

de Virxilio
Viéitez.

'
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•TEATRO
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SEMANA DE TEATRO
Poderemos asistir entre o
Mercares 16 e o Domingo
20 ás representacións dos
grupos Alalá Produccións,
. coa obra A Viaxe de Lola;
Grupo de teatro Airiños,
que cenificará Un ronsel de
estrelas; Pífano Teatro, coa
obra ¿Que pasa coas depen-

dentas dos grandes almacéns
6 cumpriren os 50?; Os Monicrekes de Kukas con
Kukarandainas; e Berrobambám Teatro con Diariamente.

-~

Conv·oca.tórias
ARTE É COMUNICAR
Segu·n da edición dos prémios de
pintura e escultura convocados por
Ayean co obxectivo de apoiar os artistas emerxentes e de destacar a importáncia das telecomunicacións no .
mundo actual. O prémio será de
300.000 'pta. para c:ada unha das
mellares obras de pintura e escultura. O tamaño dos traballos e a técnica empregada é libre. O prazo de
presentación remata o 26 de Setembro e antes dista data debeianse entregar en Aycom Pymes, rua Colón
n 2 2, Vigo .. As obras deberán ir ·
acompañadas dun alcume, xunto
cun s·obre en branca; no seu exterior
figurará o mesmo alcume e no interior os datos persoais do autor ou auJohan Carballeira nun debuxo de
tora. Todas as obras que se presenSouta.
ten ao concurso expoñeranse na
lonxa do Concello de Vigo, desde o
horário de 19:30 a 21:30 horas, cun29 de Setembro até o 7 de Outubm
ha duración total de 10 horas. As
As persoas interesadas poden recoprazas son limitadas. Para roáis inller as bases e o folleto de inscrición
formación chamar ao tfno.: 981 244
en Aycom Py~~ Tfno.: 9~6 446
355, de 19 a 21:30 horas.
364. Fax.: 986 4"1-1 294. E-mail: HYPERLINK mailto:aycom@tsai.es
PRÉMIO DE POESlA
OHÁN CARBALLEIRA
CURSO DE TEATRO
INTENSIVO
V edición na honra de Xosé Gómez
Organizado pola Agrupación Cultural
de la Cueva,' máis coñecido por Jo-Alexandre Bóveda sobre "Principios
hán Carballeira, convocado polo
de actuación física" : exploración da . Concello de. Bueu. A el poderán
voz e o movemento; comunicación
concorrer todas as persoas que presimple e clara a través do xesto; desen- . senten os seus orixinais en língua
volvemento dun vocabulário de movegalega, inéditos e cunha extensión
mento; preparación do carpo (traimáxima de 400 versos. Presentaranning) ; dinámicas de espazo. Será imse cinco cópias en tamaño fólio, a
partido por Pablo Sánchez nos sa- · duplo espazo e asinadas con pseudólóns da A .C. A.B. (Linares Rivas,
nimo ou lema. A canda elas achega49, 12 ) do 21 ao 25 de Agosto en
rase un sobre pecho dentro do que

J

O mago
Antón estará
o18eo19
en Porto do
Son.

Ribadeo

irán os dados persoa"is do autor ou
autora. As obras remitiránse á Casa
do Concello, rua Eduardo Vincenti
s/n, 36.930 de Bueu (Pontevedra)
indicando "V edición do Premio de
Poesía Johán Carballeira". O prazo
de presentación remata o 30 de Setembro deste ano e o prémio ten unha dotación única de 200.000 .pta.
O xúri emitirá o fallo no curso dun
acto a celebrar na Casa do Concello
o 2 de Decembro de 2000, podendo
ser declarado deserto. O acto de entrega será o 17 de Maio de 2001. O
Concello de Bueu resérvase durante
un ano os direitos de publicación da
obra premiada en todas as línguas
do Estado, renunciando o autor ou
autora a favor do concello, na 1ª
edición, a calquer tipo de remuneradón polos direitos de autor.
FORO DA LINGUA GALEGA
Os membros da Comisión Técnica
(formada por Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Luís Alvarez Pousa, Xan Bouzada, Ánxel Huete, Isaac Pérez Vicente, Manuel P. Rua e Luisa Villalta) convocannos á sesión de Conc1usi6ns do Foro da Cultura Galega, que •
se celebrará no Auditório de Galiza o
día 28 de Agosto a partir das 11 horas. Pola mañá realizarase a presentación das conclusións das seis áreas
temáticas e debate sobre o futuro do
Foro da Cultura Galega. Pola tarde
haberá unha mesa redonda e debate
sobre as perspectivas da cultura galega, onde intervirán Fermín Bouza,
Marcial Gondar, Maria Ruido,
Gonzalo Navaza e Emili Prado como invitados. t

1

22:30 horas.
LEILIA
As voces galegas diste grupo de mulleres oiranse no
Malecón o Sábado 19.

Ribadávia
•MÚSICA
ÜRQUESTRA DE

CAMARA SousrAS DE
GALlZA
Poderemos escoitar música
clásica en Tempo de Lecer o
Venres 18.

• EXPOSICIÓN$

TEMPOS
Mosta fotográfica que poderemos ollar no Porte de

San Damián.
PALOMA DEL VALLÉ
DADIN
Mostra as suas pinturas na

Oficina de Turismo.

Santiago
•MÚSICA

Ribelra.

ÜRQUESTRA
DE CAMARA DE .
BERLIN
Actuarán o Xoves 17, ás
22:30 horas, no Auditório

· Municipal.

·

•DANzA
BALLET GALEGO REI
DEVIANA
BaiJco a dirección de Vic-

tória Canedo, cenificará a
sua última montaxe coreográfica ]acobsland, recriación de distintos aspectos
da cultura galega e na que
se estabelece un diálogo
entre os bailes tradicionais
da Galiza e os das outras

cidades euopeas que comparten a capitalidade cultural. A música estará a
cargo do 9rupo de Gaitas
da Comunidade Autónoma de Galiza, con gaita,
violino e frauta. Será o
Venres 11, no Malecón, ás

• EXPOSICIÓNS

DA VISIBlLIDADE

.

É o título da mostra colectiva que poderemos ollar
até o 10 de Setembro na

Casa da Parra.

SUBSCREBASE!!
Nome .................................. Apelidos

Cód. Postal ........... .-..................... Teléfono., .................................... .

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

Povoación ................................... N. l. F. .......................................... .

"'

...........................................................................................................

Província ............................. ........ País

Suscrébome a A Nasa Terra por un ano/semestre ao prezo de:
D Galiza/Estado/Portugal 9.000 pta/ano 4.500 pta/semestre.
D Europa 10.920 pta.
O América e resto do mundo 13.080 pta-.

a) Subscricións para o Estado español O Talón bancário adxunto.
b) Para o resto do mundo
D Xiro internacional a nome de A Nasa Terra. Apdo. 1.371 Vigo.
D Cheque bancário adxunto.
O Visa.
·

Pagamento domiciliado
Ban.co/Caixa .d e Aforros
Canta ou Libreta

.__I_.__..__.___,/ . .__/_.__..__.___,! rn· 1
~~~~~~'~~

Titular .......... ............................... ~ ...................................................'. ....... .'.. .
Povoación ..................................... Proví ncia ............................................ .
Sérvánse tomar nota de atender até novo aviso, e eon cargo á miña conta, os recibos que ao meu
nome lle sexan apresentados por Promacións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra).
Data

Atentamente (Sinatura)

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito
Visa Nº

l.___._______.__._____./ .__I_.________.__._____./

~'~ILJ

'

.__I........__,__._____.

Data de caducidade do cartón (imprescindíbel) ......................... ............... ....... .
~

~

~.

Nome do titurar ................................................................................................ .-. : ~ ..
'J

S'i natura do titular (imprescindíbel):

-
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• EXPOSICIÓNS
LAXEIRO ÜBRA
GRAFICA
É o título da mostra que
poderemos ollar na Casa
das Artes. No mesmo lugar
estará tamén a exposción
titulada Os Laxeiros de
Lalín até o 3 de Setembro.
NOLAND & W ARHOL
Mostra organizada pola
Concellaria de Cultura, na
Casa das Artes, onde poderemos contemplala até o
27 de Agosto, titulada

Postpictórico-Pop: NolanW arhol, coa intención de

Xc.éOtero

Abeleclo
ul.axeiro"'.

DON CARLOS, EL
EMPERAOOR
Mostta que estará até o 31
diste mes, na Fundación

Caixa Galiza.
CRISTINA GARClA
RODERO
Mostra as suas fotografías
babeo o título "Grabarka.

O Monte das 6.000 cruces.
Unha peregrintúcón Ortodoxa en Polonia". Poderemos
ollalas no Museu das Peregrinacións até o

afrontar o pasado e vixéncia de duas das figuras máis
importantes da arte norteamericana da segunda metade do século, como son
Kenneth N olan ( 1924),
visceral defensor da abstracción postpictórica, e
Andy Warhol (1928-87),
posicionado en favor da vida real con case vinte anos
de adianto.

•MÚSICA
CARLOS VIVES
Poderemos asistir ao concerto de pop mesturado
con música de raiz que nos
oferecerá iste cantante no
Auditório de Castrelos, o
Martes 22.

Vilagarcia

24 de Se-

tembro.

• EXPOSICIÓNS

Valdoviño

MANuEL BUSTO
Poderemos ollar unha mostra da sua pintura, 14 obras
nas que convoca a uriidade, o espácio onde acorre a
pintura. Estará até o 27 diste mes, na galería Arcana.

• EXPOSICIÓNS
ANTONIO PEssoA
Poderemos ollar as suas
pinturas até finais diste
mes na Casa da Cultura.

Verín
• EXPOSICIÓNS
)OSÉ RlBADA
Mostra a sua obra na Casa

do Escudo.
•TEATRO

TEATRO 00
MORCEGO
Actuarán o ábado 19 coa
obra Morre accidental dun
anarquista, inserida en Ga-

lita nos Sentidos.

CHAZO
Baixo o título Avelaíñas
mostra as suas esculturas na
sala de exposicións da Casa
da Cultura até o 11 de Setembro

V ROMARIA 00 GALIÑEIRO
Que se celebra no monte Galifieiro, en Vfncios, Gondomar. o Domingo 20 e que coincide coa Festa
das Comunidades de Montes de
Galiza que se realiza iste ano por
primeira vez. Está organizada pola
Comunidade de montes de Víncios. Máis información no tfno.:

PERCORRIOOS POLA
VIADAPRATA
Na província de Ourense. Organizado pola Asociación Galega de
Amigos do Camiño de Santiago. Coordinador: Óscar Sánchez Ruido;
tfno.: 988 235 712

649 137 135.

XACOBEA
Organizado polo Clube Náutico
do Casino de Viveiro. Primeira
etapa: ruta Viveiro e Sada; segunda: Camariñas; e terceira remata
na comarca de Arousa. Información no Clube Náutico de Vi-

RUTA

oos

ALABANCOS
Das Gai votas e
dos Mazaricos,
excursións sobre as que se
pode obter información no
Concello de
Cambados.

AULA DA
NATUREZA
No castelo de Sobraso .
Máis información no Tfrio.: 986 661 050,
Ponteareas.

enderec;o é: Vítor Marques Costa, Rua
Olavo Bilac, 2059-Centro -Zis. 64001280 Teresina- Piaví-Brasil.

• Búscase profesor de matemáti·
cas comerciais e contabilidade para clases particulares no mes de
• Vendo parcelas en Uriz (Begonte)
Agosto en Mondariz-Balneário.lnteree en Aspai (Outeiro de Rei). Chamar . sados chamar ao 606 507 853.
ao 982 391 205 (ás 9 da mañá ou de
22 h a23 h.
• A Pefia deportivista Pardo de Cela ten á venda camisolas, puchas...
• Véndese parcela de 2.208 m. Sicoa simboloxia da equipa, na sua setuada no núcl~o rural ao pé do
de social, Bar San Pedro, Correlos19, Mor (Alfoz).
Pico Sacro, Concello ge Boqueixón.
Prezo i'nteresante. Tfno.: 606 250
288. .
• En Bueu alugo vivenda en Agosto e Setembro, tres cuartos. Tfno.
655 510 161.
• Os CD e cintas coa recompilación musical dos Morenos de Lavadores, editados pola Asociación
• Alúgase piso na Guarda o mes
de Agosto, en pleno porto, bo prezo.
Veciñal de Lavadores para homenaTfno. 986 611 272.
xealos están xa á venda no Local da
Asociación (Ramón Nieto, 302, Vigo).
O prezo é de 1.000 e 1200 pta. Fax.:
• Véndese caravana, 4 prazas, bon
986223°101 .
estado e prezo. Tfno. 982 562 482
• Mestre de Primária con experién·
cia busca traballo relacionado co
ensino ou calquer outro (Non están
os tempos para escoller). Manuel 616
354 911.
• Búscase profesor de matemáticas comerciais e contabilidade
para clases particulares no mes de
Agosto en Mondariz-Balneário. Interesados chamar ao 606 507 853.
• Mestra (oposición de 1978) definitiva en Madrid -centro en formación
específica de persoas adultas, especialista e habilitada en Língua Española e Inglés (1 2 e 2Q de ESO) e ciclos inicial e médio; permutaría por
praza semellante ou de primária ou
12 ciclo da ESO na Galiza. Razón
nos telf. 91 409 75 60 ou 659 194
520, perguntar por Soledad.
• Estamos a artellar a formazón dun
grupo de siareiros e siareiras do
Racing de Ferrol. De interesarte
chama ao 626 259 967.

• Gostaria de corresponder-me com
pessoas que falam galego. Sou bra·
sileiro, fonnado en língua portuguesa,
inglesa e estudo atualmente espanhol,
mais interesso-me bastante pela origem e afinidades entre as línguas portuguesa e galega. Estou na Coruña
por dois dias e vou levando os jomais
O Correo Galego e A Nosa T erra. Meu

• Véndese Mercedes, 190 2.6 E.
Tfno. 986 296 034.
• Clases de matemáticas. Primaria,
ESO, BUP, COU, Selectividade.
Tfno. 696 281 033.
• Vendo mostrador de carniceria,
frigorífico, báscula, rexistadora, lavamáns, estanterias. Telf. 982 390 449.
• Busco xente que resida en Catalunya para debater e falar sobre nacionalismo galego e poder fonnar a agrupación do PNG-PG. Enviar un correo
electrónico á galeguistas@mixmail.com

• Breizhad on ha /ore' ennon! que en
bretón quer dicer Fachendosos de
sermos nós mesmos! Mércanos a
ñova camisola con esa lendá en cárnico, galés, gaélico irlandés, gaélico
escocés, manés, bretón e galego,
xunto coas bandeiras das 7 nacións
celtas. Servímola contrareembolso
por 1.200 pta máis gasto de envio.
Encomendas a Liga Céltiga Galaica,
apdo. 2.167, 15.080 da Coruña.
• En Rianxo, alugo chalé con xardin por meses ou quincena. Tfno.
923 267 657.
• Vendo chalé duas plantas e garaxe en Rianxo máis 2.520 m• de terreo e unha casa vella ou cámbio por
piso. Ttno. 923 267 657.

A YIAXE MARITIMA

co

• A rama guinda, voceiro da insurxéncia póética galega ven de publicar no seu caderno dixital as seguintes novidades: Miguel Torga, Feo.
Domínguez, Bob Dylan, Cristina Mariño (arte), Muguruza, X. Cordal, O
tempo dos galegas (foro de debate) ...
Colaborad e! (http://webs.demasiado.com/ramaguinda).
• Xa están a túa disposición os textos da VI Asembleia Nacional de
Esquerda Nacionalista-Mocidade,
"A mocidade socialista da Galiza".
Para quen os desexar, enviar 200
ptas. en selos ao apdo. de correios
384, 15780 Compostela-Galiza.
• Alúgase apartamento en Vigo
(zona de Balaídos) durante os meses de Xullo e Agosto. Por necesidade económica o prezo é asequíbel.
T elefonar ao 639 833 585, das 8 do
serán en diante.
• Selos novos, con ou sen goma,
usados mundiais e tarxetas telefónicas
novas ou usadas. Compro e vendo.
José. Apdo. 32.004. 28080, Madrid
• Rias Baixas. Alugo chalé con xardín por meses ou quincenas. Vendo chalé 2 plantas máis garaxe e
2.520 m• de terreo e unha casa vella.
Tfno.: 923 267 657.
• O BNG de Alfoz-O Valadouro
ten unha páxina na interrede,
onde se poden ver todos os números da sua publicazón local "A Furna": http://members.es.tripod.de/valadouro. O noso enderezo postal é o
Apdo. 27, 27770 - O Valadouro.
• Técnico en. infomática, reparacións, internet (deseño de páxinas
web, servidor en rede ...), clases a
domicilio, etc ... Comarca de Barbanza e limítrofes. Preguntar por Josecho
no tlf. 981 769 485, consultas de balde a través do correo xoselo@jazzfree.com máilto:xoselo@jazztree.com

• Á vosa disposición dous novos
números d' A Escolma. Póclense socilitar gratuitamente, tan só enviando
un selo de 35 pta, a Alberte Monán
Noval, rua Espiño 162, 15.405 Ferro!.
•Vendo autocaravana (cociña, calefacción, baño, água quente, liteiras,
toldo ... ), con motor Mercedes diésel.
Barata. Telf. 986 324 432 I 600 717
628.+

Chazo
mostra

esculturas en
Vilagaráa.

•MÚSICA
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w

o

• Véndese material de hostelería en
bo estado: unha neveira mostrador,
un frigorífico expositor, unha balanza dixital, un conxelador e unha
cafeteira con muíño. Todo xunto ou
por separado. Tfno: 986 326 449.

Vilanova
de Arousa
MUTHENROI
Poderemos escoitar a música diste grupo galego de
folc o Sábado 19, ás 22
horas. •

<(

Millacloiro,
sábado 19,

en Tui.

Festas
I FESTA DAS
COMUNIDADES DE
MONTES DE GALlZA
Que se celebrará no monte Galiñeiro, pertencente á Comunidade de Montes de Víncios, en
Gondomar. · Será 9 Domingo
20 e iste ano está organizada pola Mancomunidade de Montes
do Val Miñor. Durente a celebración haberá actuación de
grupos folclóricos, xogos populares (chave, tiro de corda, carreira de sacos, trompo... ), exposicións de traballos de comunidades de montes, libros relacionados co monte, etc. Ademais a
0.G.CC.MM.V.M.C. fará entregad~ dous prémios; un á persoa ou institución que destaque
pola defensa do monte veciñal
en man común, outro á persoa
ou institucions que o faga pola
divulgación dos valores do .
monte veciñal en man común
entre os nenos e nenas en idade
escolar. Máis información no tfno.: 649 137 135.
Os QulNQUILLANS
Continuan a sua xira por Caliza e cenificarán a montaxe
Gulliver palas ruas de Malpica,
o Sábado 19 ás 12 horas e, ás
19:30 horas, palas .da Coruña;

o Domingo 20 estarán estarán
en Cee ás 21 horas.

horas na

en Xinzo da Limia ás 22:30
Alameda do T oural.

SUSANA SElVANE
lsta gaiteira tocará os seus temas o Mércores 23, ás 22 horas, no anfiteatro San V alentín
de Fene e o Domingo 20 estará

ÜLLOMOLTRANVIA
Levará ao cenário a obra titulada NikiNaque o Luns 21 en
Cariño e o Martes 22 representarana en Cee.

MILLADOIRO
Tocarán nista primeira xira
que fan por Galiza sen Rodrigo Romaní, un dos dous cabeza5 fundadores do grupo, o Xoves 17, ás 22:30 na Praza das
Pontes de Cangas e o Sábado
l9 estarán en Tui.t

~
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Karasik apresenta aadaptación da "Cidade de Cristal" de Paul Auster no Festival de Banda Deseñada

U
esté suxeito "divinizado"
polo "blues" coméntase
que a principios dos noventa converteuse no reverendo Griff Jackson, telepredicador de éxito e hipotética transmutación do
próprio Jack Griffin tralo
suposto pacto co diaño.

A História do Blues

O profesor e debuxante ponNon é menos intrépida a
tevedrés Fran Jaraba aproveiaventura que rodea a Jack
\()u a celebración do festival . Griffin, heroe escuro e
de banda deseñada que está a
mesteroso desta "História
ter lugar na estación marítima
do Blues", protagdnista
da Coruña para presentar fidesta incursión multidisci"'
nalmente a sua "opera prima", . plinar de "Siniestro Total".
que leva por título "Cita na
A "História do Blues", títuHabana". O autor, que hai un
lo .tamén do novo disco da
ano fixérase acredor ao Prélendária banda viguesa mio "Ourense" de Banda Dede blues, xaora - nace da
'señada puido ver publicado o
viaxe do grupo a Memphis
seu primeiro proxecto persoal
en 1993 para gravar un
logo de vinte anos no mundo
disco baixo a pródución
do debuxo. A história que se
de Joe Hardy. Percorrenconta neste álbum de cómic é
do estabelecementos muprotagonizada como sinala o
sicais desta cidade, capipróprio autor "por un boémio,
tal do estado de Tennesee
un estudante golfo de hai cen
e enclave natural tanto do
anos que se alista voluntário
delta do Missisippi como
á Guerra de Cuba para seguir
da alma do blues, Xián
os pasos dunha muller.da que
Hernández e compaña
está namorado."
atoparon discos de pizarra
en obxectos de segunda
Se hai algo que salientar en
man. Un deles era do tal
"Cita na Habana" é a rigorosiJack Griffin, que lles resultaba
dade da documentación, asi co- completamente descoñecido.
mo a excelente recreación do Como comentan os próprios
ambiente no que se involucra o "siniestros", foi de volta a Galiprotagonista e o resto dos perza "cando quixemos descubrir a
so n axes. O mundo que se
aquel home que nos falaba de
transmite tras o lapis de Jaraba paixóns humanas envoltas en
neste relato, seguramente máis
música arrebatadora e cruel. "
humano que h.istoriográfico, refl íctenos a uns seres que viven
E así naceu este proxecto mula cabalo entre dous hemisférios ti méd i a, que nace da fascivitais, por unha banda o relato
nación por Griffin, "unha sentihistórico dun periodo no que vai
da homenaxe cara a este perrematando a dominación espa- sonaxe envurullado en bréteñola en Cuba e ainda está por mas de lenda." Unha dúcia de
se definir o novo estado da illa
como nación independente.
Pala outra e con maior pulo
sen dúbida atopámonos co
condicionante humano da
peripécia histórica, un
..tamor imposíbel e a percura
dunha identidade, que constituen asemade outro dos eixos
da história tecida por Jaraba.

Karasik
e .ucity of glass"

debuxantes recrearon diversos
intres da vida do artista, cada
un ao seu xeito, reflectindo to. dos os aspectos místicos e ver- ·
dadeiros da sua vida , a sua
mocidade no Delta, o seu pacto
co diaño, un intento de linchamento por parte dun diantre de
Louisville encarnado por .un home chamado Dick Le Freak.
Para incidir ainda mais na intriga e no mistério que arrodean a

Paul Karasik, profesor de
banda deseñada na Escala das Artes de Brooklyn e
recoñecido últimamente
grácias ao éxito acadado
pala versión eñ cómic da
novela de Paul Auster
"City of Glass" - "Cidade
de Cristal" .disertou estes
días no transcurso do festival da Coruña tanto arredor desta obra como da
linguaxe do cómic. O coautor da adaptación -feíta
conxuntamente con David Mazzucchelli- prioriza nesta novela a
composi'ción da páxina nunha
estrutura de nove viñetas, tres
en cada ringleira. Segundo Karasik o significado disto obedece
" a un cámbio que reflicta no cómic aspectos básicos da novela,
como a tolémia do protagonista
e o seu·amamento persoal."
A estrutura da páxina en "City
of Glass" vai mudando conforme dexenera a cordura do
personaxe e as viñetas vánse desintegrando. Cando
desaparece o personaxe as
viñetas caen da páxina . A
colaboración entre Karasik e
Mazzucchelli foi tal, segundo o
primeiro que "David logrou quitarlle a claustrofóbia que lle imb u ira eu, e que se parecera
máis á novela orixinal."

Don Rosa e Carlos Giménez

Segundo os organizadores do
festival coruñés a aparición de
"Cita na Habana", xunto co xurdimento no seu dia das revistas
~lipse" e "Golfiño" supón a demostración "da boa saúde e
do futuro da banda deseñada no naso pais."

...

FRANCISCO CARBALLO

n inquérito do Forum
Pastorale de Viena
(FPV), realizado en dez
países da Europa Centro Oriental neste ano 2000, apresenta
uns resultados inesperados.

Fran Jaraba e a História.do Blues
-sobrancean na Coruña
-0-: SANTI CARBALLIDO

Hamo
sovieticus

Outros dos atractivos do certame
de banda deseñada da Coruña
foi a homenaxe
a Don Rosa,
"pai" ·do tia Gilito, lago de catorce anos de
exercício
profisional
exitoso,
tanto na tradición como na
innovación para contar histórias. Tamén cómpre salientar a
preséncia na mostra deste ano
do autor da triloxia de "Paract..iellos" Carlos Giménez, -de artis!
tas de sonada relevánciá como
o estadounidense Jason Lutes, ·
autor de "Xogos de Mans" e
"Berlín", o arxentino Juan Giménez, unha das enseñas da "Línea Clara", o valenciano Daniel
Torres, asi como un apartado
adicado especialmente aos novas artistas coruñeses, entre os
que cabe subliñar a xente como
Bernal, Xabi Montes, Xabier
Prieto e Anxo Cuba.•

Para o 53% dos habitantes deses dez países (Alemafia Oriental, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Hungria, Lituánia, Polónia, R . Checa, Roménia e
Ucraina) , o periodo máis fe liz
des te sé culo fo i o dos an os
1945 -1989. En Ucraina a porcen taxe ascende a o 74%. Na
memória desas povoacións o
horno sovieticus permanece como nostálxia dun pasado mellar
que o actual. Non lle é aceitá~
bel o rexeitamento tan consensuado dos cerebros occidentais.
A data da cafda do muro de
Berlín nada significa para eles.
O FPV analisa esa nostálxia e
engade outros moitos factores
a reflectir. No campo relixioso
oferece tamén uns resultados
desfavorábeis para as igrexas.
Segundo eses dados as igrexas
católica e ortodoxa resistiron
mellar os efectos do ateísmo
convencional dos r~ximes políticos que as consecuéncias do
neocapitalismo presente.
O novo ambiente afecta negatí vamente a práctica dos fieis
das igrexas cristiáns; de 1975 a
hoxe a caída na fidelidade á recepción do bautismo, do matrimónio e enterro relixioso é
grande. Dunha média no 1975
do 41 % na petición deses ritos,
descendeu no 1998 ao 15%.
Os paises de menor caída son
Croácia e Lit uánia; os de
maior, Eslováquia e Hungría.
A lgrexa que mellar mantén o
ritmo ritual é a católica; a que
máis perde en peticións desees
ritos é a protestante.
Para o FPV, cuxa finalidade é
o coñecemento exacto da
mentalidade e das perspectivas
favorábis e adver a á evanxelización, este inquérito resulta
un sério aviso ao navegantes:
as condicións humanas nas
que se vive nese dez países
aparecen corno penosas, de desengano, de perigoso devalar.
Un reto urxente á conciéncia
de todo dirixente que se ocupe
e preocupe da liberación h umana e da paz dos corazóns. •

V oLVER AO REGO

C

.ausa pasmo Vale-Inclán
en Edimburgo coas Co;
médias Bárbaras adaptadas ao inglés polo galega residente en Londres C alixto
Bieito. Pero ao CDG no 1984
proibíronlle inaugurar a sua
andaina cunha versión galega
de Divinas Palabras e anos des ~
pois, da man de Guede e Pérez
Varela, representaron ao naso
Valle en español. O que vale
en inglés para Edimburgo non
vale en galega para Compostela. Causas da vida ... +

