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Os aforros do túnel de Pedrafita 
véñense abaixo 

Todo 
está claro 

As compañías petrolíferas 
anuncian cada trimestre 
como aumentan aos seus 
benefícios, nunha prÓgre, 
sión semellante ao prezo do 
barril de crudo en orixe 
( Cepsa, por exemplo, ga, 
ñou un 65% máis no pri, 
meiro semestre). Os ban, 
cos , principais accionistas 
das petroleiras, tamén acre, 
centan os benefícios en 
igual medida. Os prezos dos 
carburantes suben disparan, 
do a inflación. Para contela 
aumenta o prezo do diñeiro 
e os acreedores dos bancos 
teñen que pagar cada vez os 
xuros máis altos. Os salá, 
rios aumentan :r;nenos que a 
inflación e os traballadores 
e pensionistas perden cada 
mes poder adquisitivo . O 
Governo central diminue 
os impostas directos · e co, 
bra cada vez máis polo indi, 
rectos. Todo moi dentro da 
lóxica da dereita. O máis 
preocupante é que agora 
perro le iras e bancos fa, 
chendean mediaticamente 
dunhas grandes gañáncias 
que antes agochaban e o 
Governo afirma que a dimi, 
nución dos impostas que 
beneffcian aos ricos e o au, 
mento dos que afogan aos 
pobres é unha lóxica que xa 
ninguén o discute. + 

O fustrado motin 
do Celta reforza 
ao presidente 

(Páx. 14) 

O efecto Luar 
nas festas 

1 
·tradicionais. 

(Páx. 13) 
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Touñño, de pé, teima en distanciarse do BNG, pero ass circunstáncias políticas obriFno a entenderse. 

* AFONSO EIRÉ 

O novo curso político apreséntase coas eleicións autonómicas ao fondo. Van marcar nen só os de
bates senón as dinámicas próprias das distintas organizacións cun PP que _quer vender "renova
ción", un PSOE. que quer asentar a Touriño é un BNG que se apresenta como alternativa a Fraga. 

leicións en Xullo ou en Outubro. 
Esa é a grande dúbida do PP. 
Fraga quer esgotar o prazo· di
solvendo o Parlamento en-Agos
to. Pero no partido pensan que 
canto antes millor, propoñendo 
Abril para rematar a lexislatura e 
Xullo para os comícios. Todo vai 
depender' dos inquéritos e de 
como vaia a "renovación" inter-

. na. Fontes populares conside

"O país ten unha realidade e o 
PP vive neutra. Non se pode 
discutir e menos criticar os gran
des temas que lle afectan ao pa
ís e a política do Governo. O pri
mei ro impídeno, se exerces o 
segundo, anatemizan e calum
nian", afirma o coordenador par
lamentário do BNG Alfredo Suá
rez Canal. 

ran que as eleiciór:is en Xullo Presentar 
non. terian que ser consideradas unha opción de cámbio 
como un adianto, cumpríndose, 
deste xeito, a promesa de Fraga Facerlle comprender á cidada-
de chegar ao final. nia que é posíbel un cámbio de 

rumbo político será o máximo 
Mentres tanto, o PP tentará se- empeño do BNG nos próximos 

guir narcotizando o parlamento · meses. Un cámbio político "im
e impedindo o debate social dos · prescindíbel e factíbel", afirma 
grandes temas que lle preocu- Suárez Canal. Os nacionalistas 
pan ao país. Preservará a Fraga tentarán contrapoñer o que re-
de calquer debate, sobre todo presenta o PP "cun proxecto 

- con Xosé Manuel Beiras, e inci- poHtico capaz de poñer en valor 
dirá nas campañas propagan- todas as potencialidades que 
dísticas e de descalificación na- existen· na base material do na-
cionalista. Asi o pensa, polo me- so país através. da transforma-
nos, o BNG. ción e dinamización dos secto

res produtivos básicos", o coor
denador do grupo parlamentá
rio do BNG: 

Para logralo, o BNG realizará 
"propostas en positivo", que co
mezaron xa coa apres.entación 
dun modelo de financiamento 
autonómico e que continuarán 
coas distintas alternativas para 
os sectores estratéxicos, asi co
mo para a cultura, o idioma e as 
perspectivas de futuro, sobre to
do o problema demográfico. 

de control e impulso, eviden
ciando un perigoso deslizamen
to antidemocrático da maioria 
absoluta". 

Xaime Pita, voceiro parlamen
tar do PP, contradí as cifras 
que apresentan ao Parlamento 
Galego como un dos de menor 
actividade, afirmando que "é o 
máis activo de España", ala
bando a "xenerosidade do PP" 
e recordando que durante a úl
tima lexislatura "houbo máis 
comparecéncias no Parlamento 
que nos dazaseis anos anterio
res" . Pita recoñece que existe 
un veto ás comparecéncias , 
"pero non á apresentación de 
iniciativas". 

O presidente do grupo parla
mentário do PSdG-PSOE, Is
mael Rego, pola sua banda, 
afirma que o seu partido ten co
ma unha máxima preocupación 
na lexislatura que se abriu ago
ra a de "reactivar a acción do 

· Governo, sumida nunha pasivi
. dade que se deixa notar nunha 
capacidade lexislativa practica
mente nula" 

Desde o PSdG-PSOE propoñen 

Poñer a maquinária 
a punto 

Pero os principais partidos 
galegas terán que poñer ta
mén toda a sua maquinária a 
ponto . O PP está imerso nun 
proceso de renovación, o 
PSdG-PSOE celebrará un 
congreso no que tratará non 
só de afianzar a Pérez Touri
ño como líder, senón estañar 
as distintas fam íl i as e op
cións co apoio de Rodríguez 
Zapatero e Xosé Blanco. O 
BNG, pola sua banda, preten
de afinar o seu discurso gu-. 
vernamental nunha Asemblea 
Nacional que posibelmente 
celebrará na Primavera do 
ano próximo, a expensas do 
calendário eleitoral. Nela os 
nacioanalistas perfilarán o 
discurso e as principais ac
tuacións asi como a adapta
ción organizativa para un 
agardado govern·o autonómi
co. Mentres tanto, partidos 
que compoñen o BNG cele
brarán ,tamén os seus con
gresos, comezando a UPG os 
vindeiros 28 e 29 de Outubro 
en Pontevedra. 

a millóra da cobertura social, u~- O PSdG-PSOE tamén celebra-
ha nova política económica que rá congreso. Será entre o seis 
mude as condicións de vida dos e nove de Outubro en Com-
sectores menos favorecidos, poste.la. Touriño quer que 'sir-
ademais de exercer maior con- va para "ac~ar coas tamílias 
trol do gasto público, como ei- e coas liortas" Ainda asi, afir-
xos da sua política. O PSdG- ma que a sua intención non é 
PSOE aposta tamén por un no- a de utilizar a guillotina cos 

Na primeira xunta de portavo
ces, o PP, seguindo coa tónica 
anterior, xa rexeitou a compare
céncia sobre os temas de máis 
actualidade e preocupación so
cial: incéndios, multa láctea, as 
medidas liberalizadoras do Go
verno, principalmente as que 
afectan aos comércios, o acordo 
de pesca con Marrocos ou as vi
sitas de Fraga a vários ministros 
para falar das infraestruturas. 
Para o PP .• estas comparecén
cias non son necesárias porque 
os temas xa serán tratados por 
outras vias pariamentárias. "O 
que non se sabe é cando", afir-

vo modelo de financiamento áu- díscolos e agarda que non se 
Suárez Canal afirma que o PP tonómico que compatibilice a apresenten listas alternativas 
"non ten proxecto político por máxima autonomia financeira á .sua. Touriño contará co 

• ma a oposición ao uníson~ . 
• . '\ __ \ ·:.. 1 t '¡~, :. , .. t.., """L"" 1:, ~- · 1., , ~ .... ... 

iso non existe actividade parla- das comunidades coa coesión apoio de Zapatero e a nova di-
ment~ria l~xislativa e impide a- social dos cidadáns.. re-c'Ción ~madrileña.·• 
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Renovación, escota ou poda no PP 
A palabra renovación é non só 
o grande achádego do PP, se
nón tamén o seu grande desa
fio, a sua asignatura pendente 
que nen van a aprobar en Se
tem b ro. A renovación do PP 
consiste en escotar as arbres 
vedrairas, segundo deseño de 
Madrid, para que dean froitos 
millares os gomas que medra
ron á sua beira. Como sairon 
do mesmo cepo -e medraron á 
sua sombra, os froitos son os 
mesmps, non milloran. 

Aznar, desde Madrid, reclama
ba unha troncha masiva dos 
principais cargos autóctonos, 
substituíndoos por plantóns 
criados nos viveiros da Vila e 
Corte ou enxertados de pelas 
madrileñas. Máis na Galiza re
ve l á rons e e só acederon a 
transplante e a podas para que 
altas copas das baronias que 
lle facian sombra deixase en
trar a luz dos cárregos e se pu
dese ollar os seus gromos. 

Podados Guiña e Romay (dei
xando a este coa maioria das 
ponlas políticas cortadas e as 
outras médio secas) , António 
Couceiro en A Coruña non se 
pode dicer que teña unha ac
tuación renovadora. En Ponte
ved ra, Rafael Louzán é unha 
cara nova e novidosa , pero 
permañece non só a mesma 
estructura do bosque da derei
ta, senón que Guiña, ainda sen 
a ponla provincial , segue en lu
gar estratéxico tapando o sol 
cando é hora. 

En Ourense, Xosé Luis Baltar, 
tan carregado estaba que, antes 
de que desde Madrid lle saca
sen peso, decidiu esgallar a pe
la do Senado, para quedar uni
camente coa Deputación e pre
s id é nc i a provincial . Por máis 
que Cabezas se queixe, segue 
a controlar a proví ncia. 

En Lugo, as causas están cla
ras : vai seguir mandando Ca
charro. Ao final decidiuse a 
deixar a presidéncia provincial 
afirmando que era por imposi-

laxe. Tamén deixou claro que 
seguiu o consello de Guiña 
Crespo. Non citou ao secretá
rio xeral, Xesus Palmou, nen a 
Fraga. Para substituilo elexiu 

ao seu brazo dereito, lr9vedra 
Lestal. Definido desde o PP 
compostelano como "traballa
dor, mimético e totalmente leal 
a Cacharro".• 

ción de Madrid, despois de que Cacharn> Pardo, á esquerda, seguirá a ser o grande patrón de Lugo mália aos enfron-
tado O partido lle rendise Vasa- tomentos con Fraga e as directrices de Madrid. A. PANARO 

O PSdG·PSOE terá que pactar co BNG 
"Se o PP non consegue maioria 
absoluta nas eleicións autonó
micas, o PSOE atoparase na 
abriga de pactar co BNG, non 
terá outra saida". Quen así se 
expresa é o voceiro do BNG no 
Congreso, Francisco Rodríguez. 
Para o deputado nacionalista a 
dinámica política non lle deixa 
outra saida ao PSOE. 

Pero os socialistas non queren 
ouvir talar de pactos. Repeten 
unha e outra vez que eles apre
sentan un proxecto para gañar 
as eleicións ante a cidadania e 
que están dispostos a que sexa 
Touriño quen governe. llusións 
e palabras nun discurso parti
dáriamente correcto, para reco
ñecer seguidamente, coa boca 
pequena, que despois dos co
micios, se hipotéticamente se 
dese a circunstáncia de que o 
PP perdera a maioria e o BNG 
fose a segunda forza, terian 
que fc;tlar.. cqs pap\'1n,a,li§>1~s. Pe
ro, a continuación, engaden: "é 

algo que nestes momentos nen 
contemplamos". 

Se o BNG teima en apresentar 
un proxecto para desbancar ao 
PP do Governo autonómico, o 
PSOE configura unha estratéxia 
dirixida únicamente á rexenera
ción do partido e a evitar que si
ga a caída eleitoral en picado. 
Esta posición socialista leva a 
que, nesta ocasión, o BNG se 
apresente como alternativa en 
solitário, refrendada polos últi
mos avances eleitorais e o de
valar do PSOE. Muda así a es
tratéxia e o discurso nacionalis
ta de hai catro anos e, ainda 
que o BNG recoñece que un 
descenso socialista dificulta a 
derrota de Fraga, está disposto 
mesmo a poñer ante a socieda
de as incoeréncias do PS.OE. 

A análise . socialista de que non 
debe ligarse ao BNG, para uns 
por med~ ·í;l ser fagocitados etei
toralmente, para outros por con-

siderar que son duas forma
cións moi distantes, leva a que 
haxa dificultades nalguns gover
nos municipais, sobre todo das 
cidades e singularmente en Vi
go e Pon.tevedra. 

En Vigo, Carlos Príncipe optou 
por desgastar desde o primeiro 
momento ao BNG, tanto nas 
negociacións como logo no 
Governo, apresentándose co
mo o "ca-alcalde do bi-Gover
no". ( significativos so.n os 
anúncios que os ·socialistas es
tán e emitir nunha cadea de rá
dio local, publicitando as suas 
áreas de governo como os 
"compromisos socialistas"). 

Ante as novas coincidéncias do 
PP e socialistas en Vigo para 
derrotar ao BNG, o alcalde· Lois 
Pérez Castrillo afirma que "nada 
mudou, todo sigue o mesmo", 
mentres Carlos Príncipe procla
ma "l~aldade para toda a. lexis-
1 atura". Xoan Corral segue as 
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BNG, . culpábel 
_O PP ten unha estratéxia deseñada para impedir qué o ascenso 
eleitoral do BNG nas autonómicas lles poda arrebatar a maioria: 
culpabilizalo. A táctica e o estilo é o mesmo que están a usar en 
Euskadi contra o PNV, deseñado en Madrid para atacar aos 
nacionalismos. 

O problema para o PP é que, por máis que pretendan 
equiparalos con análises seudocientíficos ad hoc, campañas 
mediáticas e declaracións descalificantes, bascas, cataláns e 
galegas teñen sensíbeis diferéncías tanto pala ideoloxia dos 
distintos colectivos, como nos seus métodos e pontos de partida. 

En primeiro lug.ar, preténdese desde o PP encher ao 
nacionalismo do BNG dunha carga negativa por ter firmado a 
Declaración de Barcelona co PNV, aoque califican 
despectivamente como "sócio" que, continuan, "ten relación cos 
amigos de ETA". Partidários desta estratéxia son tamén 
algunhas tendéncias do PSdG-PSOE, véndase na obriga o 
próprio Pérez T ouriño de cortar as descalificacións neste 
sentido do voceiro socialista pontevedrés Roberto Taboada. 

Máis esa política incriminatória do nacionalismo tenlle fracasado 
xa ao PP en anteriores eleicións, ainda que o fracaso sexa 
relativo porque situou ao BNG á defensiva en moitos dos temas 
cruciais da sua ideoloxia impedindo un maior enraizamento da 
mensaxe do cámbio de Estado como posíbel. Esa posibilidade 
e ese perigo certo para as forzas españolistas é o que leva a 
PP e PSOE a pór en marcha unha campaña excepcional co 
pretexto dos atentados de ET A, como se ET A non levase 40 
anos coa mesma estratéxia. ET A é a grande disculpa para 
impedir o avance democrático do nacionalismo. 

Ante ese fracaso parcial do PP, cando difundiu 
persistentemente a mentira de que BNG e HB foran sócios 
eleitorais, a direita leva o ataque culpabílizador contra o 
nacionalismo a calquer crítica que estes realizan á sua acción 
de governo. 

Se BNG e SLG demandan solucións para a cuota láctea e 
propoñen medidas, o conselleiro de turno, neste caso, o de 
Agricultura, sae en todos os médios de comunicacióna 
afirmando que a culpa é do BNG por incitar aos gandeiros a 
que aumentasen a sua produción. 

Se o BNG critica o plano da Xunta para prever os incéndios 
forestais que, ano a ano, cando o verán non é chuviñento, se 
demostra que non dá resultados, que benefícia a determinadas 
empresas ligadas a militantes dó PP e que funciona como fonte 
~lientelar de novo caciquismo: a culpa, para o conselleiro Del 
Alama, tamén é do BNG por non denunciar aos que queiman os 
montes e criticar ao Governo. Grácias que.agora non se atreven 
a lanzar calúmnias como a fíns dos anos setenta cando 
acusaron directamente aos nacionalistas de ser os 
responsábeis directos dos incéndios. 

Toda esta campaña de ataques antinacionalistas son o caldo de 
cultivo para que os neonazis se organicen, saian das cavernas 
pavorentas da direita ou de debaixo dos saiqns do PP onde os 
agochou Fraga e comecen os ataques directos contra 
nacionalistas, sen que se saiba de seguimentos e accións 
policiais que si se realizan contra os independentistas.+ 

conversas con Príncipe e muda 
o voto nos plenos a última hora 
sen consultar co resto do seu 
grupo e ante o incomodo de 
Compostela. 

En Pontevedra, o voceiro socia
lista Roberto Taboada critica ao 
BNG abertamente e con dure
za, chegandolle chamar ''fascis
ta" ao alcalde Fernández Lores. 
Semella que se extralimitou, 
pois Pérez Touriño chamou a -
Antón Louro (pontevedrés e se
cretário de organización) para 
que puxese fin ás manobras de 
Taboada e as suas conversas 

- co PP co fin de apresentar unha 
moción de censura. Lauro falou 
cos outros concelleiros e non 
con T aboada. 

Fernández Lores afirma ter moi 
claro que hai ardes desde a di
rección socialista para que non 
funcionen os governos naque
l~s, l~gareq, pnde o iBNG ten a 
alcalu~a. O alcalde pontevedrés 

ANOSA '!'ERRA 

contrapón a situación dos go
vernos municipais de Lugo e 
Compostela (con alcaldes so
cialistas) codas outras cidades, 
nas que as críticas socialistas 
están todo o dia na rua. Antón 
Louro, pola sua banda, afirma 
que os alcaldes do BNG teñen 
que ser máis dialogantes. 

Afirmen ou neguen, ambas or
ganizacións teñen claro que os 
resultados das autonómicas van 
depender en grande medida da 
percepción dos eleitores das ci
d ad es e da leitura ·que fagan 
dos governos municipais. Men
tres tanto, o PP aproveita a oca
sión para extrapolar a situación 
afirmando que ambos partidos 
non.se pode entender, ao tempo 
que trata de engaiolar ao PSOE 
para que lle permita o acceso ás 
alcaldías das capitais como mé
todo de que o BNG non os varra 
nos próximos comícios, tal eco
mo acor9a~ori na r~unión .. desta 
mesma semana.• 
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As pintadas no local nacio~alista. permanecen días despois de feitas entan'° que as realizadas no Concello xa foron bonadas. FÁTIMA 

A muller que .foi agredida eSa noite durante o ataque ao local do BNG, ten que ser operada 

Identificados fillos de militares como os autores 
das pintadas neonazis na Casa do.Concello de Ferrol 
-0- IVÁN GARCIA RIOBÓ 

O pasado Sábado dia 2 a policia municipal 
identi4icou a sete persoas que realizaban 
pintadas fascistas ("Arriba España" e "Viva 
Franco") e de simboloxia nazi na fachada 
do Concello de Ferrol. Dos sete identifica
dos, dos que cinco eran menores de idade, 

Ferrol. Duas horas antes, un grupo de per
soas atacaban o local do -BNG desta cidade, 
sito no número 71 da rua Galiano. Os at~
cantes dañaron o portal o edificio, tacharon 
con pintura as siglas e o anagrama do parti
do e escribiron na parede de enfrente o le
ma "Arriba España", acompañado dunha 
cruz celta e dunha esvástica. Durante a 
agresión, resultou ferida unha muller, que ten 
que ser operada dunha fractura no húmero. 

. alomenos dous eran tillos de militares e de 
procedéncia diversa, Madrid, Cartagena e 

Campaña antinacionalista 

O Bloque Nacionalista Galega in
terpuxo unha denúncia polos feí
tos acaecidos na noite do Sába
do. Segundo Manuel Rpdríguez 
Doval, responsábel comarcal do 
Bloque de Ferrol, o. feito de que 
os autores do ataque sexan de 
Cartagena, Madrid e· Ferrol e fi
llos de militares, parece respon
der a que "se reunen segura
mente no verán aquí, en Ferrol". 

Doval con~idera moi preocupante 

esta situación e afirma que pode
mos estar entrando nunha espiral 
"na que pode pasar de todo". 
Neste senso, ere que a campaña 
antinacionalista que está a de
senvolver o Governo pode estar 
fomentando esta clase de ata
ques. "O discurso antinacionalista 
de Aznar pode ser o causante 
destas causas", explica. Desta 
forma, sostén que "non hai que 
esquencer o feito de que estes 
dias sairan á luz na Internet vá
rias listas de persoas e locais re
lacionadas co nacion~lismo". 

o mesmo grupo 

Pola sua parte, o deputado do 
BNG, Francisco Rodríguez, afir
ma, nunha pregunta parlamenta
ria, que "existen indícios máis que 
fundados de que o 

grupos poidan ·actuar en todas as 
partes. 

grupo identificado 
no Concello é o 
mesmo que ac
tuou contra o local 
do BNG". En can
to ao feito de que 
entre os identifica
dos se atopen per
soas de diferentes 
pontos do Estado 
español, Rodrí
guez insta o Go
vetno a tomar me
didas e iniciar un
h a investigación 
sobre a organiza
ción, relacións e 
amparos recibidos 
para que estes 

O deputado do Bloque tamén ase
gurou na pregunta que "as cam
pañas do Governo contra o na-

F. Rodríguez 
afirmou que 
as campañas do 
Governo contra 
o nacionalismo 
serven de caldo 
de cultivo para 
grupos de tipo 
fascista. 

cionalismo e a sua 
perversa, sinuosa 
e inxustificada 
identificación co 
terrorismo, serven 
de caldo de cultivo 
e amparo para 
grupos e activida
des de marcado 
carácter fascista, 
que, en neme de 
"Arriba España", 
atacan a legali
dade constitucio
nal, atentan con
tra o pluralismo 
democrático e 
contta a integri
dade física das 
persoas".• 

A muller paseaba co seu marido 
pola rua Galiana sobre as doce 
e cuarto da noite, cando se ato
paron cun grupo de catre ou cin
co persoas realizando pintadas 
na fachada do BNG. Unha delas 
atopábase subida á repisa dun 
estabelecemento contiguo ta
chando con pintura negra as si
glas do Bloque. Cando a muller 
increpou os asaltantes, e tentou 
de reter a un mentres o seu ma
rido chamaba á policia, o que se 
atopaba subido na repisa aba
lanzouse sobre ela. Como con
secuéncia do forte golpe recibi
do, a muller sofre unha fractura 
no húmero da que debe ser 
operada. 

l 

Listas en internet ·de loca is e persoas relacionadas co nacionalismo 
Duas horas máis tarde, ao re
dor das 2 da mañá, sete perso
as foron identificadas póla poli
ci a local mentres realizaban 
pintadas neonazis na: fachada . 
do concello. Os lemas eran moi 
similares aos aparecidos no lo
cal do Bloque ("Arriba España" 
e "Viva Franco'', ademais de 
símbolos nazis). Entre os sete 
identificados, dos que ci,,co 
eran menores de idade, atópan
se persoas d3 Madrid, Cartage
na e Ferro1 e, alomenos dous 
deles, son fil)Qs .d~ milit~r~s. 

;- ,.· .· ~ ,.,. .. _ ~~" .. ~ ~· ~ 

O suplemento dunha páxina 
web neonazi publicou. unha lis
ta na que inclue 53 "negócios 
independentistas" do naso pa
ís. Xunto ao neme de cada es
tabelecemento citado na ' lista, 
inclúese o seu neme e· o seu 
enderezo, ademais do número 
de teléfono e un pequeno co
men tári o do tipo "apoio ao 
independentismo radical", "lu
gar de reunión de antigos 
membros do Grapo" ou "apoio 
ao movimento estudantil intje-

, '\-., ~',':.:'.,. ~ ... · 'l<I'• ... ·.•:' .. ' .. ·~.~ 

pendentista". ·Os autores son 
catre "nacionalsocialistas", co- · 
ma elep mesmos se definen, 
que viven nos Estados Unidos. 
Na sua declaración de princí
pios definen os nacionalistas 
como "os inimfgos da patria e 
da raza", entre os que se in
clúen os n.aci9nalistas gale
gos. 

Por se isto fora pouco, a sec
ción galega da Falange Espa

. ñola Independiente , (FEI) e do 
J'..: • " 

Frente de Estudiantes Sindica
listas (FES), identificaban fai 
pouco, tamén nunha páxina 
web,_ a mozos que consideran 
relacionados co independentis- . 
mo. O FES, con representan
tes nos campus de Vigo e A 
Coruña, difundiu na Internet fo
tografias dos supostos líderes 
do_ independentismo galega, 
aes que acusan de liderar gru
pos "proetarras" que tentaron 
boicotear o acto f alanxista do 
dia 23 de Xullo en ComJ:?ostela. 

• • • ' ...,¡ • ' .: .. ,_t ¡'"J. ..~ ., 

Por este motivo, a Falange Es
pañola Independiente-Frente de 
Estudiantes Sindicalistas iniciou 
o proceso de identificación coas 
fotografías recollidas "polo noso 
servizo de información" entre os 
participantes da contramanifes
tación da Assembleia da Moci-

, dade Independentista e Prim(jli- : 
ra Linha. Par~ isto, apresentan 
unha foto dun membro do 
claustro de Vigo como líder da 
AMI e exixen a sua detención, 
a~i .c.o.11Jo ~-qo lfd~~ d~ ~L .• • 1 

•> ~ • {... ,. f . ...... _ 1 ... J , • ~ 1 
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'1 INFRAESTRUTURAS 

O derrubamenlo produciuse a cen metro da boca do túnel, na fotografia. X. MARRA 

O trazado tora modificado hai un ano para gañar tempo e seguridade 

O aforro nos túneis de Pedrafita 
pérdese polo derrube do de Cereixal 
-0- H.V. 

Un cráter de máis de sesenta metros de rádio foi a consecuéncia 
do derrube dun túnel da Autovía do Noroeste acaecido hai máis 
de un mes pero feíto público agora. O túnel forma parte dun traza
do que fora modificado para acortar tempo e aumentar a seguri
dade. O aforro agora derramouse e a empresa adxudicatária reco
ñece que até finais do ano que vén non estará concluido o túnel. 

O derrube produciuse a finais de 
Xul lo cando apenas se escava
ran cen metros da boca que vai 
en dirección a Madrid. Non hou
bo que lamentar vítimas persoais 
porque un topógrafo da constru
tora decatouse do que ia aconte
cer e deu tempo para desaloxar 
a zona. Contado, os danos mate
riais foron cuantiosos porque se 
formou un cráter de sesenta me-
tras de rádio. Trinta mil metros 
cúbicos que terra quedaron obs
truindo a boca do túnel , polo que 
tivo que chegarse a un acordo 
cun viciño para depositar o exce
dente de terra nunha finca sua. 

do ( oitocentos metros en lugar 
do inicial de dous quilómetros) e 
que se faria nun terreo menos 
inestábel , ainda que só distaba 
cincocentos metros do outro. 

"Xa se ve a maior estabilidade", 
ironizou o concelleiro do BNG en 
Pedrafita, Xosé antón Bao. "Non 
sei con que estudos contarán 
-engadiu-, ainda que a constru
tora afirma que se fixeron pros
peccións. Eu creo que quixeron 
aforrar e nen aforraron tempo, 
porque terán que adiar o remate 
do túnel , nen aforraron cartas, 
porque a cada están a facer am
pliacións de presuposto". 

A modificación de trazado non 
só significou unha demora, se
nón que pon en perigo as viven
das que están por riba. O ante
rior proxecto non pasaba por de
baixo de casa nengunha, ainda 
que si era máis longo. Ademais, 
os cámbios fixéronse precipita
damente e.as obras tiveron que 
interromperse durante Agosto 
de 1999 porque non se publicou 
o estudo de impacto ambiental, 
algo que tiveron que facer ás 
presas e a última hora. 

A respeito dos prazos, é posíbel 
que si se conclua a tempo -a fi
nais deste ano- o resto do tra
xecto, pero o tráfego vai ter que 
desviarse e seguir pasando por 
Pedrafita até Decembro de 
2001. Mália que as previsións 
indican que a boca en dirección 
á Coruña poderian conc~uir a 
tempo, a boca afectada polo de
rrubamento ainda ten pendentes 
uns seiscentos metros.+ 

Sobre o eixo do túnel hai várias 
vivendas, pero non resultaron 
danadas. A construtora rebaixa
ra a cota do túnel para evitar que 
pequenos desprendimentos pro
vocasen fendas nas casas, co
mo sucedeu no de San André, 
no concello dos Nogais. Despois 
do derrubamento, o túnel terá 
que iniciar a sua boca uns me
tros máis adiante porque non é 
posíbel facer un falso túnel, pero 
agárdase que as obras se leven 

O último treito en lici.tarse 
era o máis difícil 

a cabo con precaución para evi
tar que se produzan novas chi
menés que dean lugar a cráteres 
semellantes. Con respeito ao de- -
rrubamento xa producido, a 
construtora reforzou as paredes 
do cráter con cemento para evi
tar máis desprendimentos. 

Ese túnel non era o previsto no 
proxecto inicial, que se modifi
cou hai un' ano. A construtora e 
Fomento invitaron ao alcalde de 
Pedrafita, Xosé Luis Raposo 
(PSOE) a pedir a modificación 
do proxecto, o que motivou un 
conflito cos viciños. Entre as ra
zóns técnicas para a modifica
ción estaba que se faria un tún~I . 
de menor lónxitude do proxééfa~ 

No caso das autovias galegas, 
todos os governos tiveron por 
costume deixar .para o final a li
citación dos treitos máis difíceis. 
lsto pasou tanto con Aznar co
mo con Felipe González e o seu 
secretário xeral para as lnfraes
truturas do Transporte Terres
tre, Emílio Pérez Touriño, hoxe 
á cabeza do PSOE galego. 

Como consecuéncia desa polí
tica de tender autovias na-Me
seta e ir deixando para o final 
as partes menos chans, o trei
to de Pedrafüa foi o último en 

· licitarse. Hoxe ainda o governo 
de José María Aznar alude á 
dificuldade dunha magna obra 
de enxeñeria para xustificar o 
retraso nas autovias galegas, 
pero si non están _conduidas é 
P,orqu~ non licitaron a t~mpo o 
treito de Pedrafita. 

Este tramo era o máis compli
cado e o certo é que moitas 
empresas non querian acome
telo pala sua diticuldade. Pero 
en realidade, iso foi algo que 
sempre esti_vo presente no Mi
nistério de Obras Públicas pri
meiro e de Fomento despois. · 
Optar pola solución dada á 
Autovia do Noroeste de entrar 
na Galiza por Pedrafita foi to
do un despropósito por duas 
razóns: porque escollia a via 
máis difícil e porque renuncia
ba a unha opción que permitía 
mellar estruturación do territó
rio na Galiz·a. De ter escollido 
ir por Montarte, acurtaríanse 
as. distáncias entre Lugo e Ou
rense sen apenas aum.entar o 
tempo de percorrido entre A 
Coru,ña e Madrid. Ademais, 
esta opción implicaba menos 

, dificuldades técnicas.+ 

ANOSATERRA 

lminente ·abandono de Xosé Castre> 
da alcaldia de Ponteareas 
O rexeitamento dun recurso de súplica apresentado polo 
alcalde de Ponteareas, Xosé Castro (antes PP, agora 
independente), diante da Audiéncia de, Pontevedra contra 
a sua inabilitación abócao ao cumprimento dunha sentén
cia de dous anos de inabilitación e ao seu iminente aban
dono do cargo público que ocupa. O fallo da Audiéncia 
resposta a un recurso apresentado a finais de Xullo pero 
abordado en Setembro porque en Agosto hai un parón xu
dicial. Respostaba a· unha maniobra dilatória para conti
nuar un mes máis na alcaldia, despois de que o Consello 
de Ministros lle denegase o indulto . . Castro deberá aban
donar a alcaldia nun prazo de quince dias tras a notifica
ción do xulgado de Ponteareas, circunstáncia que ainda 
non se produciu. O inabilitado xa comezou a facer interpreta
cións da senténcia e dixo que o fallo non lle impede continuar 
no governo municipal, mentres qµe non sexa de alcalde.+ 

O Superior anula o_ plano de reforma 
do casco vello de Ourense 

5 

O Tri~unal Superior anulóu parcialmente o Plano Especial 
de Reforma Interior do casco histórico de Ourense 
porque no seu estudo económico e financeiro non se_ re
flicten as fontes de financiamento nen se xustifican os 
médios para levalo a cabo. O máximo tribunal galego dic
tou cinco senténcias que resolven recursos de particula
res, cuxas propriedades estaban afectadas:-polo acordo 
municipal que aprobou o plano en Setembro de 1996, 
can.do xa governaba o actual alcalde Manuel Cabezas. 
O fallo tamén calificou de "soño de despachos" o plano e 
anulou algunhas expropriacións para oficinas municipais 
por superabundáncia de equipamento relixioso e 
administrativo.+ 

As universidades galegas 
terán titulacións conxuntas 
De momento é unha iniciativa dos reitores das univer- · 
sidades de Vigo e Compostela, pero poderia estender
se á Coruña. En princípio, a idea é instaurar conxunta
mente Comunicación Audiovisual, unha titulación moi 
demandada en toda Europa. Para isto, cada universi
dade impartirá algun dos cursos da licenciatura e os 
al unos acadarán a titulación das tres universidades.+ 

A oposición solicita máis de 50 
comparecéncias no caso Benposta 
O BNG e o PSOE chegaron o Luns catro de Setembro ao 
Parlamento cun listado de comparecéncias para clarexar 
o que aconteceu en Benposta~ Para saber se tiñan funda
mento as acusacións contra a ONG que dirixe o Padre 
Silva, os nacionalistas solicitan que pola comisión parla
mentária que investiga o caso pasen o conselleiro de Po- , 
lítica Territorial, Xosé Cuiña, a conselleira de Familia, Ma~ 
nuela López Besteiro, o Valedor do Povo e o alcalde 
ourensán, o popular Manuel Cabezas. Nacionalistas e so
cialistas queixáronse de que o PP, cuxa deputada .Elisa 
Madarro preside esta comisión, non tivera ainda definida 
nengunha .proposta sobre o caso. Os grupos da oposición 
relacionan as denúncias de maos tratos aos nenos na Ci
dade dos Muchachos co proxecto Ourense cara o novo 
milenio, que afecta a boa parte dos terreas de Benposta. + 

A CIG estuda unha querela 
t -

contra del Alamo 
"Parecen os primeiros e principais beneficiários dos lumes". 
Esta foi unha das acusacións da Consellaria de Meio Am
"biente contra a CIG e o BNG o Venre!? primeiro de Setem
bro. O departamento de Carlos del Alamo di que os na
cionalistas deben "condenar" as accións dos incendiários e 
non "rendibilizalas políticamente". Representantes da CIG 
anunciaron que están a estudar unha querela contra a 
Consellaria por sinalalos como "beneficiários do lume".+ 

Xomada de protesta polas pensións da Sida 
O Xoves sete de Setembro, ·ourense acolle unha xornada 
de protesta contra os novos critérios para conceder 
pensións aos enfermos da Sida, que están provocando 

· reaccións por todo o país. A Comisión Anti-Sida de · 
Ourense e o Grupo de Autoapoio "Unión Estrela" propu- · 
xeron unha protesta que comeza co "enterro da pensión" 
e continua coa marcha ao concello "a pedir o vale para o 
comedor social e albergue", a Caritas "a pedir o 
bocadillo" e a dormir no atbergue municipal. Quéixanse 
de que mália ser considerada.polo próprio Mini~tério de 

, $anid,a~~ como, t;11Jha "doenza crónica", agora, para dene
g~r pensióris, estabelezan aue hai "sidas curábeis". • 
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OPtNIÓN 

ONDE O CANTÁBRICO SE FAI ATLÁNTICO 

Desde finais do século XVLII a povoación e 
as actividades económicas galegas vén,se 
asentando no litoral en detrimento do in, 
tenor. Esta tendéncia histórica acelerou,se 
nas últimas décadas deste século, someten, 
do amplas zonas da nosa T erra ao tan grave 
canto dificilmente reversível proceso de 
desertización humana, cultural e· v~xetal. 
Esta vai ser a nota característica da povoa, 
ción da Galiza nos próximos 50 anos, como 
recoñecen os últimos estudos sobre o tema 
(Vexan,se: López e Beiras 1999, e Leiceaga 
e López Iglesias, 2000). 

Na frente desta realidade, que ninguén pusa 
discutir, os galegas en xeral e os habitantes 
de Ferrolterra en particular, topamo,nos 
mais unha vez coa ignoráncia, temeridade e 
covardia de alguns dos nasos govemantes, de 
quen depende o noso benestar ·presente e o 
futuro dos nosos fillos. A decisión técnico, 
política de constroer a autovía Transcantá, 

. brica polo Interior, desde Barreiros atrave, -
san do a T erra Chá até Baamonde na A,6, 
en vez de facela chegar até a A,9 en Ferrol 
polo Litoral contradi non só todos os argu, 
mentas económicos, demográficos e históri, 

. c~s que poidarµos reunir: A traza interior da 
T ranscantábrica contradice, sobretodo, o mais 
puro sentido _comun. Ese que nos caracteriza 
a imensa maioria dos galegas e galegas. E 

,. non digo a .todos, porque está visto que al, 
guns gastan de comungar con mós alleas. 

A ·T ranscantábrica é unha infraestrutura de, 
clarada de interese europeu, que serve para ar, 
te llar · todo o litoral ocidenta'l do continente, 
desde a Bretaña até a Galiza. Artellar significa 
unir e dar sentido aos centros urbanos e eco, 
nómicos e aos partos dos eixos atlánticos eu, 
ropeus. A Transcantábrica nun pode ser, pois, 
un atallo entre Santiago e Ovieu que, por ci, 
ma, circunvala a Ria de Ferrol, ainda hoxe a 
terceira área da Galiza en termos demográfi, 
cose económicos despois de Vigo e A Coru, 
ña. A Ria conserva 140.000 habitantes, e o 
potenciai económico da comarca sen vetos a 
construcción naval e con comunicacións 
axeitadas é imenso, como pón de manifesto o 
estudo encarregado pola Mancomunidade de 
Concellos de Ferrolterra .á Universidade da 
Coruña ou o último informe sobre a Área 
Funcional de Ferrolterra do Consello Econó, 
mico e Social de Galiza. Ambos os dous forta, 
lecen os argumentos en pro da traza costeira. 

Mas, polo visto, semella que Foz, Burela, 
Cervo, Viveiro, Ortigueira, Cariño, Cedei, 
ra, -valdoviño e Ferrol (que eu saiba ainda 
capital da Zona marítima do Calltábrico) e 
os seus 250.000 habitantes non pesan tanto 
como os pouco mais de 50.000 habitantes de 
Mondoñedo, Vilalba e demais concellos ser, 
vidas pola traza interior (Fonte: renovaéión 
padronal de 1998). Parece, tamén, que os 
500.000 millóns de pesetas que facturan 
anualmente as empresas do Litoral non son 
nada frente aos escasos 75.000 millóns das 
ubicadas no Interior (Fonte: facturación en 
1997· das 13.000 primeiras empresas con 
centros na Galiza). Semella, ama is, que non 
importa o feíto de o Litoral posuir uns índi, 
ces económico, industrial, mercantil e turís, 
tico entre 4 e 8 veées superiores aos do ln~e, 

.. rior (Fonte: Anuário Comercial de La Caixa 
2000). Na Ria de Ferrol existen dous gran, 
des proxectos empresariais en avanzado esta, 
dio de tmplantación: a pranta .de Gas do 
Grupo Tojeiro e as· ngvas instalacións do 
Grupo Inditex en Narón. Ao longo da traza 
interior non coñezo nengun proxecto com, 
parável. Desmontemos, logo, e un a un, to, 
dos os argumentos que desde diversas ins
táncias se nos están a dar: 

A alternativa mais económica. Falso. Que o 
mais barato non é sempre o mais rendível 
saben,.po até as crianz8.$. ~e: en vez de ir po, 

' , 

CARLOS NEIRA CORTI<;AS 

lo Interior a Transcantábrica fai,se 
polo Litoral o investimento por ha, 
bitante é de 2 a 3 veces menor, in, 
cluindo o aforro derivado da maior 
lonxitude e da difícil orografia da 
opción costeira. Se atendemos a 
critérios empresariais, o aforro 
anual en custos de transporte no Li, 
toral seria entre 5 e 6 veces maior 
do que no Interior. Todo iso com, 
pensa sobradamente o maior gasto 
inicial da traza costeira. ~ 

'A Transcantábrica non pode ser 
un atallo entre Santiago e Ovieu 

que, por cima, circunvala 

vai discutir o dever de protexer, 
mos as mais belas e ricas zonas 
ecolóxicas e p~isaxísticas das Rias 
Altas. Mas a via rápida alternati, 
va da que falaron nun brinde ao 
Sol o conselleiro Xosé Cuíña e o 
ministro Álvarez Cascos na sua 
estrea na Comisión de lnfraestru, 
turas do Congreso é tan prexudi, 
cial como unha autovía. Para 
exemplos, aí están as vias rápidas 
do Barbanza ou do Salnés, ou o 
aberrante proxecto da do Morra, 
zo. Se vamos comunicar o Litoral 
norteño, e sen dúvida cumpre fa, 
celo, fagámolo ben. Por que non 
se fa¡ a via rápida polo Interior e a 
autovía polo Litoral? Que os de-

a Ria de Ferrol, ainda hoxe 

A alternativa mais curta. Falso. Para 
ir até onde? Para chegar até a Ria 
de Ferrol o camiño mais curto é a 
autovía litoral, e non através do por 
ainda muito tempo corredor (e non 
autovia} a Vilalva, cuxo desdobramento 
até As Pontes, lembremos, xa estava reco, 
llido no 1 Plano de Estradas 1991,2000 da 
Xunta (e non obstante vai ser financiado 
con fundos estatais pertencentes as caneas 
mineiras). Para chegar até A Coruña polo 
litoral apenas haveria 20 Km mais que polo 

_interior, nun percorrido que supera os 300 
desde Ovieu. Son 10 minutos e uns miles 

a terceira área da Galiza 
en termos demográficos e 

,, . " econom1cos 

de millóns mais que non <leven importar 
demasiado, se ternos en conta, por exem, 
plo, que Fomento fixo rematar a A,6 en 
Arteixo en vez de facé,la entrar na Coru, 
ña. Será entón para chegar a Santiago? 
Mas, non estábamos a falar da T rans,Can, 
tábrica? · 

A alternativa mais ecolóxica. Falso. Ninguén 

Gonzalo 

_. j r • 
; ' 

senvolvementos económico e ambiental 
poden ir unidos é unha idea central de 
cualquer persoa ou forza política que se 
chame progresista. Non há por que baixar 
a Ria de Ortigueira, nen cruzar o Sor pola 
foz. Se há algunha ponte, pode ser exem, 
plar (como Rande, Normandia ou Lisboa), 
e se há que afastar a traza de Ribadeo fáise. 
Mais non se pode aducir o meio,ambiente 
como desculpa para non adoptar unha tra, 
za litoral avalada por todas as demais va, 
riábeis. 

En resumidas cantas: Na decisión que im, 
pón unha traza interior para a Autovía 
Transcantábrica, non existirá un intento de 
transladar o prexudicial centralismo madri
leño do ámbito español ao ámbito galega, 
facendo de Compostela un novo Km O e im, 
poñendo un deseño radial de cornunicacións 
a unha economía esencialmente axial e lito, 
ral? Non se estará desprezando o potencial 
económico presente e futuro das Rias Altas, 
renunciando a articular o noso território 
desde unha óptica nacional galega, e a pla, 
nificar a nosa economía con critérios obxec, 
tivos, todo de forma coerente cos intereses 
xerais donoso país? É necesário lemprar cual 
era a traza e o pont9 final que propoñia para 
a T ranscantábrica o programa eleitoral do 
BNG das eleicións nacionais de 1997? 

Finalmente, evito comentar a alternativa 
historica e socialmente mais xusta, para non 
cair no victimismo e non fornecer a nin
guén de vacíos argumentos localistas. + 

°CARLOS NEJRA CORTI<;:AS é economista, responsável
portavoz da Asemblea do BNG de Fene e xoven 

ferrolterrán ainda non emigrado r , .. .. ~ , _ .. t 
~· \ •! J J. - ... ,,. • 

. ; .. , , , J.,1 :J ..,) .J JI') J-1",'a "1 ,'"' •,_•: - F' 



GALIZA 
7 DE SETEMBRO DE 2000 ANOSATERRA 

MEIO AMBIENTE 

Os científicos piden a Xu~ta que. paralice as concesións mentras non se dispaña dunha avaliación das perdas reais de riqueza bioló
xica. Na foto a presa no Umia. , · · P.B. 

Cincuenta investigadores avalan as denúncias sobre o impacto das minicentrais 

Fenosa quer recuperar no Lérez 
unha concesión hidroeléctrica de 1953 
~ P. BERGANTIÑOS 

Unión Fenosa ven de solicitar a construción de seis presas 
consecutivas no rio Lérez. Considérase herdeira dunha con
cesión do ano 1953 e o seu proxecto de aproveitamento hi
droeléctrico afecta a un treito de máis de 1 O quilómetros de 
longo. O anúncio coindice coa apresentación dun informe 
elaborado por 50 investigadores da Universidade de Santia
go que respalda as criticas das asociacións ecoloxistas á po
lítica autonómica en matéria de minicentrais hidroeléctricas. 

Unión Fenosa considérase titu
lar do aproveitamento hidroeléc
trico outorgado en 1953 a favor 
da Sociedad General Gallega 
de Electricidad e xustifica a her
danza en base a unha resolu 
ción do mes de Xuño de 1985 
da entón Dirección Xeral de 
Obras Hidraúlicas do Ministério 
de Obras Públicas. O seu pro
xecto implica a construción de 
seis presas consecutivas no Lé
rez dende a cota de 81 metros a 
de 313, cunha poténcia total de 
48.750 kilowátios e que afecta 
aos concellos de Campo Lamei
ro, Cotobade e Cercedo. 

Daniel López Vispo, secretário 
xeral de Adega, sinala que non 
é lexítimo que Unión Fenosa 
pretenda revalidar no ano 2000 
unha concesión de hai cincuen
ta anos. "As previsións enerxéti
cas eran outras, igual que o ré
xime político e a lexislación re
guladora destes aproveitamen
tos -explica. Apartir da lei de 
1985 a auga e os ríos son un 
património público. Só se pode 
acceder ao seu uso por conce- · 
sións administrativas, despois 
de pasar un trámite competen
cia! aberto ás peticións de cal
quer usuário". Vispo di que, po
lo tanto, Fenosa non pode apro
priarse dun uso privativo do rio 
sen ter _sometido os aproveita
mentos que solicita a trámite da 
oferta en competéncia. 

Cantas máis? 

Sobre o número de conce-

sións previstas para a constru
ción de novas minicentrais, 
ven de apresentar unha per
gunta no Parlamento o BNG . 
O deputado Xosé Diaz quer 
que se explique se é certo que 
o número de autorizacións de 
minicentrais previstas pola 
Xunta de Galiza até o ano 
2010, está comprendida entre 
as 25 e as 50 obras. A forma
ción nacionalista tamén quer 
que o Executivo aclare que ti
pos de estudos se realizan an
tes de facer a concesión, rela
tivos aos efeitos sociais e eco
lóxicos que a implicación des
tas instalacións ocasiona no 
meio. 

Por outra banda, 50 investiga
dores dos departamentos de 
Bioloxia vexetal, Animal e Fun
damental e Edafoloxia de San
tiago veñen de apresentar un 
documento no que descreben 
o elevado impacto ambiental 
negativo que provocan as mini
centrais. 

Perante os nuri1ero$OS proxec
tos de apertura de aproveita
mentos hidroeléctricas solicita
d os nos últimos 3 · anos, os 
científicos apresentan u nha 
alegación ao redor dos efectos 
sobre os ecosistemas fluviais, 
a sua flora e a sua fauna, deri
vados deste tipo de actuacións 
que, segundo indican, "buscan 
un 'benefício económico pero 
non contemplan as perdas en 
riqueza biolóxica, en boa medi-
da irreversíbeis". · 

O texto acompáñase dunha re
lación de 129 minicentrais, re
partidas en 104 ríos, solicita
das entre 1996 e 1999, e un 
listado de espécies de flora e 
fauna raras ou ameazadas , 
existentes nos ríos implicados. 
Algur)has d~stas centrais xa 
están construidas ou en fase 
de construción, outras encón
transe ainda en fase de xestión 
e existe un terceiro grupo en 
estudo. 

"En conxunto supe.ran qs 300 
minicentrais -afirman. E pola 
desmedida magnitude do pro
blema polo que reclamamos un
ha mor ató ria sobre este tema e. 
a non concesión por parte da 
X unta de ,máis permisos men- · 
tras non se dispoña dunha ava
liación das perdas reais de ri
queza biolóxica que supoñen 
estas agresións". 

Este· grupo de investigadores 
exixe da Administración unha 
atitude consecuente coa lexis
.lación comunitária, estatal -e 
autonómica en matéria de pro
tección ambiental. "Non pode
mos permitir inmolar un patri
mónio de todos para o benefí
cio duns. poucos, esquecéndo
se ademais -engaden- as nor
mativas vixentes sobre protec
ción de espécies polo método 
de ignorar que existan ali onde 
se pretende actuar". 

A FEG comprometeuse a de
fender .o texto na X unta de Go
verno de Augas de Galiza e no 
Consello Galego de Meio Am
biente, órganos r:ios que ten re
presentación. Demandará que 
se teña en canta na elabora
'ción do Plaro de Ordenamento . 
das Minicentrais, plano secta-· 
rial de incidéncia supramunici
pal que está a preparar Augas 
de Galicia, organismo depen
dente da Consellaria de Poiíti
ca Territorial.• 
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UNIVERSIDAD E 

- A construción e a xestión faranse através dunha sociedade anónima 

A Universidade d~ Vigo prevé rematar 
1 • 

en un ano a sua cidade universitáriO 
·. 

*H.V. 

A cidade universitária de Vig9 será unha obra póstuma de 
Enrie Miralles. O arquitecto catalán-- deseñou unha interven
ción que dotará ao actual campus dunha residél')cia univer
sitária, unha zona eoniercial, un teatro, un novo reitorado, 
unha piscina ~ outr;os edifícios dotacionais. A xestión co
r rerá a cárrego dünha sociedade anónima, mália que o 
claustro amosou a sua preferéncia por un modelo distinto. 

O proxecto da Universidade de 
Vigo é audaz; pretende un cam
pus de modelo anglosaxón que 
integre todos os servizos e activi
dades que poda precisar un estu
dante. Para iso, o reitorado reca
bou fundos de Caixanova, a Zo
na Franca, a Xunta, o Concello e 
a Deputación de Pontevedra. 
Trátase de financiar con cartos 
privados obras públicas, ainda 
que os cartos non son tan priva
dos. Caixanova é o que máis se 
aproxima a unha entidade priva
da, ainda que é de direito público. 

Contodo, e ainda que o control 
público da cidade universitária é 
total -mesmo a Universidade 
ten unha capJacidade de deci
sión definitiva-, o modelo de 
xestión é o que máis se discute 
desta obra. O reitorado optou 
por criar unha sociedade anóni
ma -Cidade Universitaria, S.A.
na que participasen as entida
des Caixanova, Zona Franca, 

· Xunta, Concello e Deputación, 
ainda que a Universidade reser
vouse para si a maioria das ac
cións. A equipa reitoral non se 
veia construindo e menos xes
tíonando unha obra que incluia 
servizos tan alleos ao que é a 
xestión universitária ·como unha 
lavanderia ou un restaurante de 

comida rápida. Preferia que o fi
xese unha entidade segundo un 
modelo de sociedade anónima. 

A oposición á equipa reitoral na 
claustro universitário preferia un 
Consórcio e o reitorado non 
soupo manobrar e convocou un 
claustro que amosou a sua pre
teréncia polo Consórcio como 
modelo de xestión. Contado, o 
reiterado seguirá adiante coá 
sociedade anónima porque a 
consulta ao claustro non era de 
carácter vinculante. 

De momento, a equipa reitoral 
apresentou publicamente o pro
xecto, e as máquinas comeza
rán en breve. O reitor Domines 
Decampo anunciou que conti
nua co modelo de sociedade 
anónima. A sua equipa de go
verno analisou outras opción 
pero non atopou mellor sistema. 

En si, o proxecto consiste na es
truturación das actuais faculta
des através dun corredor de edi
ficios e pasarelas de servizos e 
a construción dalguns novas edi
ficios . Para cando estexa rema
tado, o campus non apresentará 
a actual imaxe deslabazada, con 
edifícios esparexidos, senón que 
terá un aspecto máis integrado. 

A cidade universitária viguesa 
estará praticamente concluida a 
finais do verán de 2001. A zona 
comercial e a deportiva serán as 
últimas actuacións en rematar
se. Está prevista a sua entrega 
no mes de Setembro do vindeiro 
ano. Non todas as obras están 
licitadas; pero só un pequeno 
grupo está pendente do seu 
concurso. 

Presuposto 
·de 8.500 millóns 

Por outra banda, a urbanización 
definitiva do campus vigués é 
unha obra que non só acomete
rá Cidade Universitária, S.A. 
Unha empresa privada que pro
m ove a residéncia, a própria 
Universidade, Xestur e a Conse
llaria de Ordenación do T erritó
rio teñen proxectos parellos a 
esta inciativa. A Cidade Univer
sitári a, S.A. eorrespóndelle 
construir a chamada área cen
tral, que conta cun aulário, unha 
zona comercial, un teatro e un
ha zona deportiva cube.rta. A 
Universidade construe a reitora
do e reforma alguns centros do
centes. Xestur urbaniza e reali
za unha parte da circunvalación 
e a Consellaria a parte restante. 

En total, as obras da cidade uni
versitária viguesa ascenden a 
8.500 millóns de pesetas. A Uni
versidade de Vigo inviste 3. 700 
millóns -ademais dos cartos que 
aporté;! Cidade Universitária, 
S.A.-; Xestur 2.000 millóns; Ci
dade Universitária, S.A . 1.500 
millóns e a Consellaria de Orde
nación do Território 500 millóns. 
A isto hai que sumar os 850 mi
llóns que costará a residéncia, 
que promove Siresa Noroeste 
S.A. e que oferecerá 225 prazas. 

O aspecto máis novidoso desta 
iniciativa é a chamada área cen
tral , que une os dous conxuntos 
de edifícios que hai no campus ~ 
que permite a construción de no
vas edificos dotacionais que per
mitirán ao alunado ver satisfeitas 
necesidades que habitualmente 
non cubren os campus universi
tários tradicionais, como son ser
vizos comerciais, con lavande
rla, farmácia ou supermercado.+ 

· Hai só falcóns 
lñaki Anasagasti relata no 
DEIA unha visita do ano 94 ao 
CESID. "Era a primeira vez que 
unha comisión parlamen tar 
entraba no complexo, a sete 
quilómetros de Madrid e a un 
pé da Moncloa. Chegando, se
guimos un automóbil que tiña 
o cartaz foll.ow me. Entrei no 
despacho de Alonso 
Manglano, director do CESIO, 
que estaba co deputado do PP 
Arsén io Fem ández de Mesa, 
un algo pijo". De par de Anasa
gasti toma asento "un señor 
distinguido que me confesou 
que cambiara a tarxeta para 
sentar á miña beira. Era o res
ponsábel da espionaxe da 
ET A. Tirei unha impresión fa
vorábel da conversa que manti
ven con el, ainda que poderla 
dar a impresión de que queria 
falagarme como basco. 
Argumentaba con moito sen ti
do <liante do deputado. do PP 
(Arsénio Fernandez de Mesa, 
actual delegado do Govem o 
central na G aliza) , que non fa
cia máis que dicer parvadas so
bre Euzkadi. A Manglano per
gunteille sobre o GAL, porque 
falando do terrorismo só falara 
da ET A. Púxose en tensión e 
mirou para a Marola co conto 
de que non sabia e de que non 
era un fenómeno 
reproducíbel". O voceiro do 
PNB no Congreso lembra a in
vitación de Manglano nun 
aparte para lle contestar algun
ha pergunta concreta e compá
rao co que sucede "n este ano, 
que fomos considerados perigo
sos separatistas por carecermos 
de visión de Estado e non 
somos de fiar. Pior para eles. 
V ese unha involución neste 
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mundo e lonxe de axudar a 
procurar solucións o que se 
busca é o enfiomamento e a 
descalificación. Hoxendia, o 
xeneral que se sentara a miña 
beira, está retirado. Xa non hai 
xenerais que busquen mínimos 
para atopar unha solución. Só 
hai falcóns, non palomas. Co
ma na ETA e en HB". 

Mirar ao Norte 
Raimon Carrasco escrebe no 
semanário EL TEMPs que o ca
talanismo precisa voltar os ollas 
ao N orte: "O catalanismo polí
tico do século XX debeceu por 
un proxecto nacional catalán 
que coubese nun Estado espa
ñol de estrutura pluri-nacional, 
fito que é ben tempo de 
calificar fracasado. Se o obxec
tivo fose só acadar unha certa 
autonomía política para Cata
lun ya, poderiamos considerar 
que se avanzou ahondo. Mais se 
do que se trataba era de 
construir un Estado pluri
nacional no que as nacións se 
integrasen e sentisen recoñeci
das e respeitadas, coido que se 
pode afirmar que avantamos 
ben pouco. Na porta do século 
XXI, o catalanismo ten que diri
mir se val a pena seguir 
queimando forzas no degoiro de 
construir un Estado español de 
estrutura plurinacional. Hai cen 
anos, o Estado español era un 
espazo acaido de super-estrutura 
política e mercado económico; 
hoxe é cativo por demáis para 
cumprir estas funcións. Se ca
dra hoxe seria mellor para o ca
talanismo facer un cámbio de 
escala e procurar que entidades 
nacionais coma a catalana ato
pasen xeito na nova institucio
nalización política de Europa 
Nas próximas ampliacións da 
Unión Europea incorporaranse 
nacións de pouco peso 
demográfico, como Estónia (1,4 
millóns), Eslovénia (1,9) , 
Lituánia (3,7), Eslováquia 
(5,4), Bulgária (8,2) ou 
Hungria (10). Compria traba
llar polo recofiecemento dos di
reitos políticos e culturais de to
dos os povos da U nión, sen dis
criminacións inxustificadas. Se
gundo o Tratado da UE, calquer 
cidadán pode relacionarse coas 
institucións europeas en irlan-

dés, finés, portu
SEBAS / EL TEMPS gués ou danés, pe-

ro n on en 
catalán. De aqui a 
pouco, Chipre ou 
Letónia poderán 
participar n o 
Consello de Euro
pa ou exercer a 
presidéncia 
semestral da UE. 
É xusto que Flan
des ou Catalunya 
teñan que confor- . 
marse con partici
par no Comité de 
Rexións? Para o 
catalanismo, to
mar a decisión de 
facer política, cos 
ollos pastos no 
Norte, e esquecer 
por un anaco a 
ponte aérea (en 
tre Madrid e Bar
celona) seria Un
ha experiéncia es
timulante.''• 
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Como valora o anúncio por 
parte da ministra de Educa
ción dun novo decreto das 
Humanidades para · o primeiro 
trimentre? 

A situación é preocupante e ímo
nos opor frontalmente a calquer 
modificación. Con estes proxec-

. tos tratan de mudar a lexislación · 
adual para restar competenoias 
á Consellari'a de Educación e 
que pase a ser a Administración 
central a que coordene as dife
rente comunidades. O obxectivo 
non é dar un maior peso ao ensi
no das Humanidades no curricu
lum senón restar peso a Xunta á 
hora de determinar os contidos. 
A ministra xa ten a.vanzado que 
vai levar a cabo estes cámbios 
con independéncia de que exista 
ou non consenso na comunida
des educativa. Estamos ante 
unha política uniformadora e 
centralista que vai afundar, ade
mais, na privatización e na xerar
quización. Con este tipo de medi
das dilúese o papel que deben 
xogar as nacionalidades históri
cas. As reformas afectarán ta
mén á formación do profesorado, 
actualmente transferida. Queren 
que exista un único rexisto para 
homologar a formación e están 
dispostos a facer un lnstituo Su
perior para coordenala. 

Calé a sua opinión a respeito 
da posición da Consellaria de 
Educación? 

Lonxe de facerlle frente a esta 
política e de ter a postura de dig
nidade que como Govemo gale
go lle corresponderia, son cómpli
ces silenciosos e incluso explíci
tos. A Xunta é a que ten que su
pervisar os libros de texto, pero 
despois do debate que se deu 
cos informes das Académias da 
Língua e a História españolas, foi 
incapaz de sair á palestra, asumir 
que está govemando, e dicer que 
se cumpre a normativa. Estase 
preparando unha reforma que na 
prática supón volver a unha situa
ción preautonómica no ensino. 

A CIG xa denunciou que vol
ven existir problemas pola fal
ta de planificación da Admi
nistración. 

O caos do infcio do curso é un 
mal endémico, consecuéncia da 
política do PP que ten como un 
dos eixos fundamentais detraer 
fundos públicos para o ensino 
privado. Aqui non houbo reforma 
educativa, o que padecemos é 
unha actuación encamiñada a fa
vorecer unha maior privatización. 
Doutra volta os centros seguen 
en obras, os profesores ainda 
están escollendo destino, faltan 
laboratórios, aulas de música, 
ximnásios, salóns de actos, in
cluso ordeadores en institutos 
que ofertan como asignatura op
tativa a informátic'a. A oferta de . 
servizos .complementários, fun
damentais p·ara po'der falar · de 
igualdade de oportunidades na 
povoación escolar, é completa
mente deficitária e depende fun
damentalmente da iniciativa que 
tomen as APAS ou os concellos. 

Nas cidades e nas grandes vilas, 
onde se "compite" cos centros pri
vados, o servizo de comedor é in
significánte. En moitos casos os 
pais e as nais, ainda en contra 
dos seus critérios, vense obriga
dos a matricular os seus tillos nos 
centros privados porque é a única 

_maneira de que teñan comedor 
escolar. No caso do transporte, _
os nenas de tres anos non poden 

·facer.uso desté direifo porque non 
hai acompañ'ante nos buses e 
aos que viven en concellos rurais 

GALIZA 
ANOSATERRA 

,Anxo Louzao 

'C.oa reforma -das Humanidades volvemos 
a unha situación preautonómica 

no ensino' 
* PAULA BERGANTIÑOS 

A REFORMA DAS HUMANIDADES VAi MARCAR O INÍCIO OESTE CURSO ESCOLAR. SOBRE OS PROXECTOS 

DO GOVERNO AZNAR ALERTA ANXO LOUZAO, REPRESENTANTE DA CIG-ENSINO, QUEN T~MÉN DESCREBE A 

REFORMA EDUCATIVA EN GALIZA COMO "UNA ACTUACIÓN POLÍTICA QUE DETRAE FUNDOS PÚBLICOS PARA 

OS CENTROS PRIVADOS" E QUE PERXUDICA DE MANEIRA ESPECIAL A ESCOLARIZACIÓN NO MEIO RURAL. 

nos que non hai centros unitários, 
ten que trasladalos ? família. O 
alunado de Infantil tampouco ten 
direito a comedor se non existen 
prazas. No rural, Educación non 
planificou máis que sup~esións e 

. as escalas unitárias que quedan 
están abocadas a ser un servizo 
de segunda clase con condicións 
de infraestruturas e de meios pró
prias de hai cuareritaanos. 

Neste sentido un dos debates 

dos últimos anos retírese ás 
-subvencións aos centros pri~ 
vados. 

É preocupante que a Xunta diga 
que non pode facer frente aos 
6.000 millóns que lle costa a gra
tuidade dos libros de texto, por 
exemplo, cando pode pagar 
23.000 millóns ao ensino privado 
non obrigatório. Asimesmo, men
tras os orzamentos xerais medra
ron no último ano un 7,7%, os de 

A PANARO 

Educación, nun momento no que 
se está aplicando un reforma, só 
o 5,9%, e o que é pior, a partida 
para privada aumento nun 13%. 
Para formación do profesorado 
en 1992 adicáronse 685 ·millóns e 
no 2000 460 millóns. É dicer, coa 
aplicación dos_ 1PC, un 50% me
nos que hai oito anos. 

Como é a relación entre a 
Consellaria de Educación e o 
profesorad~? 
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Lonxe de resolver os seus pro
blemas incrementounos. Au
mentou o número de profesores 
interinos e substitutos, que te
ñen unha ·situación laboral pre
cária xa que a Administración 
non é capaz de respetar direitos 
conquistados polos traballado
res. Pagar a parte proporcional 
das vacacións cando non se 
desfruta delas, por exemplo. Por 
O!Jtra banda un 20 por cento dos 
docentes seguen sen ter destino 
definitivo, en moitos casos coa 
oposición aprobada desde o 
ano 1985. En Primária suman 
uns 1.400 e en Secundária ao 
redor de 2000. Ademais do pro
fesorado que quede sen praza 
este curso, hai persoal que vai 
ter que impartir matérias das 
que non é especialista ou com
partir centro. -A Administración 
afirma que a oferta de prazas di
mjnue polo descenso da natali
dade, pero o certo é que hai au
las masificadas, con un número 
de alunas superior ao que esta
belece a lei e qu~ non se están 
aplicar os proxectos de diversifi
cación curricular por falta de 
profisionais. . ' 

Por outra banda na CIG estamos 
a preparar un informe no que se 
pon de manifesto o defase que 
existe entre a oferta e a demanda 
dos Bacharelatos e Ciclos-Forma
tivos, que impide ao estudantado 
escoller o que desexa estudar. 

A Xunta foi pioneira na cria
ción dos centros públicos in
tegrados CPls. Que resultado 
están a dar? 

Escolarizan rapaces de Infantil, 
Primária e Secundária obrigatória. 
Son centros pensados desde a 
perspectiva do aforro e non de 
ofertar á cidadania un servizo de 
cualidade. Un estudo feito pola 
CIG amosa que as dependéncias 
e a dotación de material son insu
ficientes. Os ritmos escolares fí
·xaos o transporte escolar, o profe
sorado ten que impartir máis ma
térias afins e os nenas, en contra -
da lexislación vixente chegan a ' 
ter entre 20 e 30 minutos para co
mer. A dia de hoxe segue sen ne
gociarse a orde que regula o seu 
funcionamento e ademais empe
zaron a funcionar antes de que a 
Administración os criara legal
mente, antes de aprobar o decre-

-to. 

En canto á Política Lingüísti
ca, o curso inicíase coa toma -
de posesión dun novo Direc
tor Xeral. 

Agardamas que se produza un 
cámbio de rumbo, teno fácil se 
quer facelo millar que o seu 
predecesor. O primeiro paso 
seria o de cumprir o decreto, 
que é de mínimos. Pero tamén 
e necesário un cámbio na for
mación do profesorado a res
peito da normalización. A esco
la debe deixar de ser un axente 
de españolización. Nós non re
nunciamos á plena normaliza
ción na docéncia, pero nos últi
mos anos en lugar de avanzar 
retrocedeuse. 

Tamén agardamos que mude o 
talante da Consellaria porque na 
actualidade vémonos obrigaqos 
a xudicializar a vida sindical. A 
mesa sectorial, que é o marco de 
negociación dos empregados do 
'ensino, paralízase na maioria 
dos casos. Hai cuestions pen
dentes como son as retribucións 
e os cadros de persoal, a educa
ción infantil e rural, interinos, xor
nadas escolar e os· CPls. A Xun
ta ten que dialogar é respeitar o 
calendário de negociación.• 
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A lgrexa Católica tamén pede 
a condonación da débecla externa 
Os sindicato latinoamericano 
Central Latinoamericana de Tra
bajadores (CLAT) e a Universi
dad de los Trabajdores de Amé
rica Latina .(Utal) reuníronse en 
Los Salias (Venezüela) durante· 
a Conferéncia Internacional da 
Débeda Externa. Esta xuntan
za foi o primeiro paso dos gru
pos humanistas de tendéncia 
católica para cumprir ademan
da do Papa de Roma, Xoán 
Paulo 11, sobre a necesidade 
de acabar coa débeda externa. 

A princípios de ano, o Papa ma
nifestou publicamente o seu qe
sacordo coa pervivéncia da dé
beda externa e solicitou que os 
países desenvolvidos remata- . 
sen con elq., aproveitando o Xu
bileo romano do ano 2000. Esta 
demanda papal, que se une a 
outras, xa históricas, coma a do 
presidente cubano, Fidel Castro, 
tivo a sua iminente resposta na 
conferéncia venezolana, na que 
se perfilaron os xeitos de actua
ción para os-próximos meses. 

Para a CLAT e a Utal, o mante..: 
mento da débeda só trae consigo 
miséria e desesperació'1 para os 
estados que a sofren. "E ur:xente 
revisar a fundo os termos e condi
cións que impoñen é>s acreqores
para cobraren unha ilexítima, 
fraudulenta e usureira débeda 
que nos leva a que mentres máis 

pagamos, máis debemos", di a 
declaración final deste encentro. 

Para acabar co sistema actual de 
dependéncia económica que o 
Sul sofre respecto ao Norte, a 
Conferéncia considera que cóm
p~e desenvolver en Latinoamérica 
programas gcwernamentais enca
miñados a mudar as regras das 
relacións internacionais. "Un regu
lamento que se basee no direito, 
a xustiza, a equidade social e o 
recoñecimento da dignidade hu-

. mana dos traballadores". 

Neste sentido, os convocantes 
consideran oportuno que os go
vernos dos países de Sulamérica 
se involucren totalmente no cám
bio das normas da débeda e pro- . 
curen, en comun e con referen.,. 
tes próprias, rutas máis útiles pa
.ra acadaren o seu preciso de
senvolvimento: "Hai que impulsar 
e favorecer sistemas alternativos 
ás políticas neoliberais, que pro
movan efectivos programas de 
emprego e incremento da produ
ción, que garantan un substanti
vo cámbio das condicións de tra
ballo e que se asuma a respon
sabilidade dunha xusta distribu
ción dos ingresos". 

Eliminación do Banco Mundial 

Entre os culpábeis que a Confe
réncia atopou para a persisténcia 

da débeda externa, os pior para
dos son os organismos financei
ros internacionais, "Debemos 
propiciar a revisión da natureza, 

'· obxectivos e funcionamento des
tas institucións -se é que son ne

-cesárias realmente-, que partici
pan moi activamente na conser
vación do modelo actual". 

Entre os acordos tomados na cita 
de Los Salias, destaca o compro
miso déstas organizacións católi
cas, en conivéncia con outras de
pendentes do Vaticano, de iniciar 
unha campaña de difusión e exi
xéncia entre os estados latinoa
mericanos para conseguiren que 
se condene a débeda externa an
tes do 12 de Outubro deste ano. 
"Queremos que o Parlamento La-, 
tinoamericano apresente no Tri
bunal Internacional de Xustiza da 
Haia o enxuizamento das condi- -
cións do pagamento da débeda". 

Esta campaña trasladará tamén 
parte do seu protagonismo a 
Europa. Estas organizacións 
pretenden aumentar a presión 
solidária no Estado español pa
ra exixirlle ao Governo de Ma
drid a condonación e que este 
modelo de demanda social se 
estenda a todos os países 
membros da UE -para abrigar ao 
Parlamento de Estrasburgo a 
aceptar o remate dos cobros 
aos países subdesenvolvidos. + 

O A~V.E. POR PORTO, A OUTRA OPCIÓN 
MANuELMERA 

Nestes últimos meses Galiza deu un grande pulo adiante 
no que se refire ao tren, se fu.cernos caso ás promesas do 
Ministro de Fomento, Álvarez Cascos, e máis á Xunta 
de Galiza. Todas as cidades estarian unidas por A VE óu 
alta velocidade, ainda que non está moi claro cales con 
A VE e cales con alta velocidade, e por onde vai entrar o 
A VE, se por Ourense ou Monforte. T ratariase dun in
vestimento de máis de un bi-

Desde Porto o A VE uniria a todas as cidades costei
ras galegas (e Compostela) xa que hai p¿ucos desní
veis, e ademais, significaría estreitar as rel<;i.cións co 
Norte de Portugal, potenciando asi a, euro-rexión. 
Seica este proxecto conta con reticéncias políticas 
do Governo central (queren evitar unha maior 
aproximación entre a Galiza e Portugal), e a entrada 

desde España permite efec
ti vizar a construción do llón de, pesetas. Pero, quedan 

demasiados interrogantes e 
aspectos sen concretar que 
son fundamentais, por exem
p lo, cal será o periodo de 
construción? Incertidumes 
que fan pensar que estamos 
ante un engano e que tarda
remos moito en ter un tren 
moderno equipará.bel ao dou
tros países de Europa, máxi
me cando hai rumores de que 
non se fuco nengun proxecto 

'Desde o Portp o AVE 
uniria a todas as cidades 

costeiras galegás e ademais 
s!gnificaria estreitar .as 
relacións co Norte de 

Portugal, potenciapdo asi a 

A VE ou alta velocidade até 
Puebla de Sanabria, au
mentando a dependéncia 
de Galiza con Madrid. Esta 
última opción reduce tem
pos até Puebla (que se per
derían despois )., pero non 
soluciona· o problema da 
mellora do tren de Galiza 
(nen o problema das mer
cadorias), mentres que a 
entrada por Porto só au
menta en meia hora o tem
po necesário para ir a Ma-

. ,, " · ou estudo en Galiza. euro ... rex1on 
Hai persoas entendidas que 
afirman que resulta imposí-
bel que o A VE entre na Galiza desde a meseta, xa que 
seria antíeconómico. Argurr:entan que este tipo de 
tren necesita curvas máis amplas e admite desniveis 
menos pronunciados que os actuais (de 0,3% fronte 
ao 1 %), polo que haberla que facer un novo trazado 
cando menos desde Puebla de Sanabria que seria máis 
longo e que obrigaria a grandes obras de enxeñeria. 
Ademais, ternos que ter en conta que só trasladarla 
pasaxeiros. Entenden que a mellor solución é a de que 
Galiza se una ao A VE que vai chegar a -Porto, xa que 
este seria pagado en parte por Portugal e a Unión Eu
ropea e xa conta cun proxecto. Esta alternativa é máis 
realista, máis barata, axiña seria realidad e (e o tempo 
conta moito), e permitir.a adicar os carros af9rrados a 
mellorar o resto da rede. Debemos ter en conta que as 
mercadurias seguirían saindo polas vías actuais, que 
deben ser melloradas con doble via é electrificadas. 

....... (,r. 

drid e permee que os pasa
xeiros veñan directamente 

desde calquer cidade de Europa, sen ter que mudar 
·de tren en Puebla de Sanábria. ' 

Ante as mobilizacións e as críticas o Partido Popular 
optou nos últimos anos polo cinismo, dicindo qy.e ~i a 
todo, e adiando despois as solucióps e realizaciÓns 
concretas, como·fbco coas 'autovías, percurando <leste 
xeito neutrali.far a resposta popular. Non deberíamos 
cair nesta trampa e moito menos aceitar calquer solu
ción acriticamem:e, sen ter en. conta o proxecto de 
país que defendemos, a necesidade de acadar maiores 
cuotas de soberania, a hberdade tan soñada, unha 
maior irmandade con PortugaL O nacionalismo sa
H.entou nestes anos pola sua defensa do tren, das in
fraestruturas en xeral, se cadra compre no futuro, ade
mais¡.. unha maior definición e ter en conta .o que so-. 
brn €ste tema pensan _alguns técnicos e-profisionais. + 

, '""í J i a \ - f 4 - t ' ' I • • ~ f_ 

Inflación 
MANuELCAO 

Preocupa o certo descontrol de prezos que aqueixa á econo- · 
mia española. lmposíbeis de manter as previsións de infla
ción e dificultadas as actuacións para combatila a curto prazo 
por non dispoñer de instrumentos 'e mecanismos rápidos e 
efectivos, haberá que esperar ao comportamento no vindeiro 
Outono do governo e dos axentes sotiais para ver se se pode
rá azuzar ciu mitigar o ritmo inflacionar, no curto prazo. 

O alto ritmo de crecimento da economia española e o incre
mento da demanda interna seria unha das causas da infla
ción á que haberia que engadir os factores externos ou esó
xenos derivados dun aumento moi importante e sostido dos 
prezos do petróleo agravado por unha tendéncia á baixa da 
cotización euro-dólar. O contexto institucional e a definí-' 
ción das liñas básicas da política monetária do BCE non fa
vorecen a adopción de medidas pola viada demanda para 
paliar o requentamento sendo, curio amente, a reforma fis
cal realizada nos últimos anos especialmente pouco indicada 
para moderar os recursos disponíbeis por parte dos con umi
dores. Ao confiar nos impostos indirectos o incremento na 
recadación o Estado reactiva, nalgunha medida, o fenómeno 
inflacionar sendo, en calquer caso, beneficiário directo. 

As políticas pala via da oferta mediante a aprobación de 
paquetes lexislativos que tratan de introducir maior~ <lose 
de competéncia nos mercados de factores, servizos e bens 
son necesárias e poden ser eficaces no médio e longo prazo. 
En calquer caso, a falta de empresas públicas, logo dun con
tínuo período de privatización, liberalización e interna
cionalización, furta a posibilidade de utilizalas como meca
nismo de intervención e disciplina nos mercados. As refor
mas estruturais e na lexislación laboral xa non poden dar 
máis de si e son pouco eficaces para a problemática actual. 

Compre salientar aqui unha idea raras veces explicitada nas 
análises habituais da conxuntura. T rátase das consecuéncias 
derivadas da estrutura produtiva española e a sua distribución 
territorial en relación cos grupos políticos e sociais dominan
tes que sosteñen aos governos e forman ás elites que dirixen a 
pólítica económica española. A asimetría no desenvolvimen
to económico e no poder político resalta aqui á hora de defi
nir prioridades e adoptar medidas de política económica con
creta. Asi, para unha grande área pouco desenvolvida que 

. subsiste dos fondos públicos das diversas institucións españo
las ou comunitárias e para outra grande área relativamente di
námica especializada nunha economia de serviros as políticas 
de control da inflación non teñen unha especial estima. Pola 
contra, para as áreas cunha economía privada industrial e de 
servizos orientada cara o exterior e en situación de competén
cia o control de prezos resulta esencial para poder subsistir 
nuns mercados a cada máis esbcentes e volátiles. A perda de 
competividade do diferencial inflacionar é percebida directa
mente polas empresas no encarecemento dos custos e inputs e 
pode traducirse na perda imediata de clientes. 

A.N.T. 

Este factor deberla terse en conta á hora de explicar as actua
cións concretas dos ·govemos en España pois non hai que es
quecer que a maioria política gáña5e ou pérdese en territórios 
nos que o control da inflación move menos vontades que un 
maior ou menor grao de españolismo ideolóxico. Neste caso, 
o govemo ten que estar preocupado non tanto pola inflación 
eri xeral senón por un dos seus compoñentes como é o prezo 
dos carburantes, especialmente sensíbel para algun dos colec
tivos de votantes que poden modificar maiorias de governo. 
A tentación de aplicar por puro cálculo eleitoral medidas pa- , 
ra colectivos concretos de.agricultores, taxistas, camioneiros, 

·etc é real e consistente cos comportamentos típicos da buro
crácia española ao longo da história. • 
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O prexo do gasóleo aumentou desde primeiros de ano en máis de un 10%. Os hidrocarburos xunto coa alimentación e a hosteleria contribuiron de forma determinante ao dispa
ro da inffación durante o verán. Sen embargo o aumento salarial médio na Galiza quedou ao redor do 3%. FÁTIMA 

En Cataluña a revisión salarial está prevista no 87°/o dos convénios 

Só o 42 % dos convénios galegos 
están blindados contra a inflación 
-0- A. ESTÉVEZ 

Aos traballadores dos hospitais de Ourense o salário subiulles 
este ano un 2%, o previsto para o IPC. Pero a inflación chegou 
en Xullo ao 3,6%. Este colectivo supón un exemplo de algo do 
que veñen advertindo os sindicatos: a inflación está mermando 
a capacidade adquisitiva dos traballadores. Se ben, a maior ou 
menor incidéncia da suba dos prezos depende das comunida
des autónomas; en Cataluña o 87% dos convénios asinados no 
primeiro semestre c0ntempla unha revisión automática cando 
a Inflación supera o previsto. Na Galiza só o 42, 1 % dos convénios 
asinados este ano son revisados pola suba do custe da vida. 

contra, o aumento máis cativo, 
parella á inflación que o governo 
Aznar previa, un 2%, correspon
de aos traballadores de empre
sas de bingo do país e de limpe
zas de hospitais en Ourense. 

"Estam.os perdendo cartas", 
advirten na CIG ao referiíse a 
que a maioria dos convénios 
galegas non se axustan a suba 
dos prezos. Para Xavier Carro, 
secretário de Acción Sindical 
da UGT,_ os desequilíbrios en
tre o IPC e o aumento salarial 
poden axustarse a finais de 
ano. "Case o 44 % dos traba
lladores recuperaran esas per
das grácias ás claúsulas de re
visión salarial, ainda que si é 
certo que en províncias como 
Pontevedra o aumento medio 
non chega ao 3% ", sinala. "O 
que acontece é que se acadou 
un aumento salarial bo nos 
convénios de ámbeto autono-

Advertia xa semanas atrás o se
cretário da CIG Fernando Acuña 
que non se podía pedir máis mo
deración salarial, xa que eran os 
traballadores os que estaban 
aturando as consecuéncias das 
subas de prezos cunha conside
rábel perda do poder adquisitivo. 
Unha perda, que a central cifra
ba xa nun 0,6% e que resposta 
ao "descontrol da inflación". Vender o peixe 

mico, que a final de ano non 
vai resúltar tan óptimo pala su
ba dos prezos", engade. 

Amósase Carro máis preocupa
do por un fenómeno que, se
gundo UGT, derívase do frac
cionar a negociación dos con
vénios. "O salário medio do tra
ballador galega é de 1.471.000 
pesetas anuais mentres que o 
mesmo salário ·medio no Estado 
é de 2.382. 000", aponta. Para a 
UGT isto débese a que os con
vén i os provinciais e de sector 
estabelecen salários moi bai
xos, polo que apostan por "un 
artellamento estatal da nego
ciación colectiva".+ 

Segundo o último informe do 
Consello Galega de Relacións La
borais, asináronse, nos primeiros 
seis meses do 2000, 102 convé
nios na Galiza, que afectan a 
140.814 traballadores e a 24.440 
empresas. Destes só cuarenta e 
tres, ou sexa, o 42, 1 % incluen un
ha cláusula de garantia salarial, 
que automaticamente axusta os 
salários á inflación. Estes convé
nios blindados supoñen a metade 
dos asinados en Cataluña, onde 
afectan a 1.280.000 traballadores, 
segundo dados de CCOO. Esta 
central xa aponta un 4% de au
mento salarial para as futuras ne
gociacións de convénios. 

non chega para mercar gasóleo 

Bingos e hospitais 

Os traballadores galegas que 
·contemplan un maior aumento 
no seu convénio son os do co
m ércio da pel da província de 
Pontevedra, cun 4,9%, segundo 
se reflexa no informe do Conse
llo ·de Reiad6ns La6orais." Pela' 

Ainda non hai nada que con 
1.500 pesetas de gasolina un 
case ia e viña de Vigo a San
tiago pala A-9. Hoxendia, ain
da que o usuário siga dando 
as mil pesetas ao empregado 
da gasoliñeira, apenas lle dan 
sete litros de' gasolina .sen 
chumbo. Desde primeiros de 
ano o gasóleo aumentou o seu 
prezo nun 10,8% e o da gasoli
na sen chumbo un 1 O, 2%. Do 
que se paga ao encher o de
pósito, máis de un 40% corres
ponde ao irr:iposto especial de 
hidrocarburos. 

Son moitas voces ás que se 
dirixen a Aznar para pedirlle 
que imite ao governo Jospin', 
reducindo os impostas, pero o 
certo é.que na Fr.anza durante. 
os últimos días estacións de 

servizo e refinerías están sen
da bloqueadas polos transpor
tistas. A posibilidade de gaso
linei ras sen gasolina non é 
tan lonxana. O governo está 
disposto a baixar o imposto 
até que o litro de gasóleo cus
te 25 céntim,os menos, men
tres que os transportistas 
queren 50 céntimos de baixa
da (ao _redor de doce pese
tas). Unió de Pagesos, a forza 
maioritária no agro catalán, 
anúncia protestas semellantes 
ás francesas a partir de Outu
bro. UGT e CCOO, pola sua 
parte, apoiarán as- mobiliza
cións dos labregos pala suba 

· dos hidrocarburos. 

O BNG no Congreso, através 
de Guillerme Vázq1..,1ez, solicita 
que o Governo central emule 

os xestos do francés. Vázquez· 
recolle as queixas da flota pes
que ira galega que "de conti 
nuar a tendéncia alcista do ga
sóleo, se verá abrigada a sus
pender a actividade produtiva 
por non ser esta rendábel -en 
moitas mareas a factura por 
gasóleo superaría os ingresos 
pala venda de capturas". 

Por outra parte, na CIG rese
ñan que non son só os produ
tos enerxéticos contribuen á 
inflación. A especulación in
mobiliária, os alimentos e os 
servizos tamén serian causan
tes da suba dos prezos. Du
rante o mes de Xullo, e segun
do o Instituto Nacional de Es
tatistica, a hostelería elevou 
os seus prezos nun 7 ,6% no 
conxunto do Estado.+ 
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Graves irregularidades 
na empresa Serco Porriño 

A Confederación lntersindi
cal Galega (CIG) vén de de
nunciar a situación irregular 
dos 80 traballadores da fac
toría de Serco Porriño, SL, 
empresa que se adica a tra
ballos relacionados coa 
confección de moquetas pa
ra veículos da Citroén. Se
gundo este sindicato, os 
empregados están 
abrigados a traballar 9 
horas diárias, ainda que no 
seu .convénio figure unha 
xornada laboral de 8 e non 
perciban nengunha 
compensación económica. 
Ademais, tamén deber facer 
sempre horas 
extraordinárias, pagadas a 
600 pesetas, un importe 
máis baixo có das horas de 
traballo comuns. Tamén se 
dan práticas de alongamen
to ilegal dos períodos de 
proba dos traballadores, 
que son botados cando es
tés "non pasan polos 
abusos desta empresa", tal 
e como di o comunicado da 
CIG.+ 

O PP pon o Nadal como 
data límite para o acordo 
do banco· sáhariano 

O eurodeputado do PP 
Daniel Varela, recoñeceu 
logo da sua entrevista co 
comisário de Pesca da 
UE, Franz Fischler, que o 
acordo con Marrocos so
bre a pesca no banco sa
hariano ten como data lí
mite o próximo Nadal. Pa
ra Varela, Fischler non lle 
garantiu éxito nas 
negociación por mor das 
reticéncias do gabinete 
alauíta. Segundo o parla
mentário popular, a UE 
abandonará o diálogo no 
Nadal, haxa ou non solu
ción. Por ese motivo, ad
mitiu que os responsábeis 
europeus xa traballan en 
procurar unha-alternativa 
para os mariñeiros que 
agora mesmo están para
dos.+ 

A suba-dos xuros 
non para o ascenso 
do dólar 

Mália que o presidente do 
Banco Central Europeu 
(BCE), Wing Duisenberg, 
anunciou que a suba dos 
xuros do diñeiro na UE be
neficiaria o refortalecemen
to do euro, o certo é que a 
moeda única deprezouse 
respecto ao dólar lago des
ta medida e volveu batel' a 
sua própria marca 
negativa. Agora mesmo, o 
dólar segue a subir e xa al
canza as 187 pesetas. Pala 
contra, o aumento do prezo 
do diñeiro nun 0,25 por 
cento (agora está no 4,5 
por cento) prexudicou os 
usuários de hipotecas, que 
vi ron aumentadas ·as suas 
cotas nun 3 por cento. Des
de o BCE prevense novas 
medidas de enfriamento 
económico para frear a in
flación e reducir as diferén
cias co dólar antes de fin 
de ano-.+' 
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. No periodo de Agosto 1999/2000 o paro reduciuse 66.853 persoas 
. . 

. A economia ralentizase e o ritmo d~- .caída do paro 
redúcese.a un tércio,en .12 meses 
-0- RAMÓN MACEI RAS 

O comportamento do desem
prego, tanto en termos da en
q u isa de povoación activa 
(EPA) como do número de de
mandantes inscritos nas se
cretarias do INEM, leva mar
cando nos últimos meses un
ha tendéncia moi definida. O 
paro continua baixando e. re
xistando mínimos históricos 
consecutivos per.o o seu_ rit
mo de caída é a cada menor. 

Esta semana, o secretário xeral 
de Emprego, Juan Chozas, fixo 
públicos os últimos dados de 
paro rexistado nas secretarias 
do Instituto Naéional de Empre
go. A finais de Agosto, había 
inscritos no INEM 1.487 .606 de
mandantes, 1.179 persoas me
nos qu·e no mesmo mes de 
1999, co que a taxa de paro re
xistado redúcese ao 8,86% da 
povoación activa, a máis baixa 
desde Decembro de 1979. 

entre as que destacan o País 
Basco (2.293) e Valéncia 
(2.256). Nalgunhas províncias 
como Castellón, Tarragona, 
Sória e Mallorca, o paro rexis
tado ñon supera o 5% da povo
ación activa, fronte a outras co-

. mo Cádiz, província na que o 
desemprego do INEM se atopa 
ainda no 14,68%. 

Contratación precária 

No caso galego, a redución é cati
va, menos de 500 personas. Moi 
cativa tratándose de Agosto, mes 

· no que aumentan as contratacións 
turísticas. Estas cifras revelan cla
ramente unha desaceleración da 
economía. No caso galega, o paro 
rexistado mantense tamén dous 
pontos por riba da média do Esta
do o que constitue outra mostra 
dos dous ritmos cos que funciona 
a economía española 

12,2%, ou o que é o mesmo, 
nese mes rexistáronse 218.400 

ta. evolución explícase, en parte, 
·porque a base da povoación ac
tiva é a cada maior e é difícil ob
ter reducións nos mesmos ter
mos porcentuais que en anos 
anteriores, e en parte, porque a 
economía española está ache
gán-dose a paso~ axigantados 
ao que alguns peritos estiman 
como paro estrutural, situado na 
barreira do 6-7%, un nível difícil 
de reducir dadas as caracterís
ticas actuais do mercado labo-

ral. Pero a explicación funda
mental estaría na desacelera
ción económica que está a so
f re r a economía española no 
seu conxunto. 

Por outro lado, o número de con
tratos rexistados en Agosto foi de 
1.013.339, un 8,94% mais que 
no mesmo mes de 1999. Sen 
embargo, só o 7,31 % (74.058 
contratos) ten carácter indefinido. 
Do total de contratos-fixos asina
dos en Agosto, 54.450 realizá
ronse ao amparo da reforma la
boral, dos que 39.380 son a tem
po completo; e 15.070, a tempo 
parcial. Desde o 17 de Maio de 
1997, data de entrada en vigor 
da actual reforma laboral, rexis
táronse 2.620.559 de contratos 
indefinidos e incentivados. O res
to de contratos, até completar os 
1,01 millóns de Agosto, son 
939.281, de carácter temporal. 

En Setembro de 1999 o paro re
xistado caía a un ritmo anual do 

·demandantes de emprego me
nos que en Setembro do exercí
cio anterior. Un ano máis tarde, 
en Agosto de 2000, o paro se·
guiu caindo pero só a un ritmo 
do 4,3%. Nos últimos 12 meses 
(Agosto de 1999-Agosto de 
2000), o paro reduciuse en tan 
só 66.853 persoas, é dicer a un
ha terceira parte do que o facia 
no último. trimestre .de 1999. Es-

Se se ten en conta o comporta
mento por comunidades, o paro 
rexistado descendeu en Agosto 
en 1 O comunidades, encabeza
das por Canárias (-3.901 per
soas) e Andalucía (-1.958 per
soas), e subiu en outras sete, 

Os problemas do mercado labo
ral seguen senda os mesmos 
que todos os meses: o exceso de 
contratación temporal polo seu 
uso indebido, o alto nível de de
semprego feminino e as diferen
zas territoriais. Por outro lado, é 
preocupante o reponte da infla
ción, xa que unha das causas de 
criación de emprego nos últimos 
tempos foi o control do 1 PC. • 

A caixapreta do futuro do dólar 
Todo parece indicar que a moeda nortea
mericana perderá valor nos próximos tem
pos. O tema ·consiste en dilucidar cando e 
como. Os ~tados Unidos están absorben
do capitais estranxeirns coa aspiradora dos 
altos tipos de xuro. Pero un estudo encar
gado pola Reserva Federal norteamericana 
revela que a aterraxe do dólar poderia non 
ser tan suave como se empeña en pintar a 
prensa económica mundial e un "crash" 
cambiário traería severas consecuéncias 
na economia mundial. 

No cenário internacional, falase dunha 
aterraxe suave para o cresc.imento econó
mico norteamericano, apontando cara un
ha menor elevación nas taxas de xuros po
la Federal Reserve no futuro próx,imo. Pero 

_ alguns analistas manifestan preocupación 
cos déficits en conta corrente da balanza 
de pagamentos-dos EUA. Exemplo disto 
foi o estudo apresentado, duas semanas 
atrás, por Maurice Obstfeld, da Universí
dade da Califórnia, e Kenneth · Rogoff, de 
Harvard, durante un simpósio organizado 
polo Federal Reserve Bank de Kansas City. 

En 1999, o défictt co~ente norteamerica
no alcanzou US$ 316 billóns, ou sexa, 
3,7% do PIB, despois de unha média de 
1,7% durante 1992-98. Proxeccións suxi
ren 4,3% para este ano e 4,4% en 2001. 
Segundo Obstfeld e Rogoff, mantendo-se 
un déficit de 4,4% do PIB e un cresci
mento nominal <leste en torno de 5% ao 
ano, o , Pa,s~vo ,~xteP-1? l~R~i90 norte-ame-

ricano saltarla dos atuais 20% do PIB pa
ra algo próximo de 45% en 2009. Cabe 
entón perguntar sobre a capacidade -Du o 
desexábel- de que as finanzas, globais 
sustenten tamaño chuchamento de capi
tais, asi como cales serian as implicacións, 
en termos de choque cambiário, dunha 
eventual reversión sú- · 

_ria de 1982-87. As hipóteses de aterraxe 
suave ou forzada, rexurdidas nos últimos 
tempos a propósito do crescimento dos 
EUA, poden vira ser de novo direciona
das ao dólar. 

bita en tales fluxos 
macizos de capital. 

Son inevitábeis as 
comparacións cos anos 
80. No período de 
198_2 a 1987, a econo-
mia norteamericana 
sustentou crescentes 
déficits en conta co-
rrente, até atinguiren 
3;5% do PIB, despois 
de máis de unha déca
da de flutuacións en 
torno de cero. Foi en
tó n cando xurd iu a' 
imaxen da "atei-raxe 
suave ou forzada", de-

Son significativas as diferéncias entre o 

'Un estudo encargado 
pola Reserva F~deral 

norteamericána revela 
que a _aterraxe do dólar 

poderia nop. sér táp. 
suave como se empeña 

en pintar a prensa 
económica mundial" 

presente e os meados 
dos anos 80, nos 
EU A. T éñense agora 
superávits públicos, 
en lugar dos déficits 
de entón. Alén cliso, 
en canto aquela eco
nomía, na era Reagan, 
ainda estaba saindo da 
estagflación da década 
anterior, no momento 
vive seu noveno ano 
de · crescimento firme 
e sen aceleración in
flacionária. Saiu da 
crise das economías 
emerxentes fortaleci-
da como refúxio segu
ro por exceléncia, ao 

explosivo do pasivo externo líquido norte
americano. Decerto que, manténdose o 
optimismo en canto á economía nortea
mericana e recoñecéndose a enorme capa
cidade de criación de liquidez polo sistema 
financeiro global, mediante apalancamen
to e presión de demanda por moeda nos 
bancos centrais nacionais, tómase difCcil 
estimar até onde poden subir os fluxos de 
capitais para aquela economía. Por outro 
lado, nalgun momento as taxas de xuros 
no mundo exterior aos EUA tenderían a 
elevarse substancialmente, <liante da pre
sión de saída de diñeiro de suas econo
mías. Cousa que xa está a pasar. 

Obstfeld e Rogoff examinan os cenários 
de aterraxe forzada ( co déficit corren té 
tendo de ser rapidamente eliminado) e . 
suave (redución gradual do déficit, con 
paulatina desvalorización do dólar). Co
mo leva tempo até que se procesen axus
tes após unha mudanza cambiária, no pri
meiro caso o dólar poderla ter de cair ime
diatamente algo en tomo de 45% en ter
mos nominais, en relación ás moedas de 

signando as traxectórias posíbeis para o 
dólar, cuxos níveis estaban considerados 
insustent_avelmente valorizados. · 

mesmo tempo en que o Xapón permane- seus parceiros comerciais. 
ceu enredado na sua crise e a Europa ape-
nas agora' comeza a ensaiar expansión sus- Diante das surpresas pregadas pola econo-
tentada. mia norte-americana sobré as previsións 

A desvalorización do dólar que se seguiu, nos ~nos 90, non· se pode negar que o fu-
inicialmente de modo coordenado polos No entantó, ainda que tailes fatores po- turo do dólar continua a ser unha caixa 
govemos das grandes poténcias, axudou dan explicar a intensidade da actual fase .preta, con contido descoñecido. A at~rra-
a que os déficits dos EUA regredisen até de voluminosos ingresos de capital, dificil- xe forzada ou "crash" do dólar poderia asu-
un pequeno· superávit en 1991. Desde mente se poden considerar os suficientes mir 1,lll significado máis tráxico para a eco-
en_t~, .. ~~torn_ar~ ,e super~ran a ~rax~ct.~~ , ,. para p.e~~t~1 aíl in~n~t~1:11'Y~ :cr:sjc¡.~1!\~~t1<,>, ~, P.él~l~ m~ndial.• • • • , ----- ---~-- ----· -- _____ J 
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Sen permiso's 
no SERGAS 

para os cursos 
da oposición 

SOCIEDADE· 

O Sergas con voca cursos 
para o persoal que aprobou 
a opos i<r ión . Estes c ursos 
son un requisito para poder 
expedir o nomeamento co
mo persoal fixo. Mália que 
nun primeiro momento na 
mesa sectorial de Santiágo 
chegou e ao acorde de que 
os t raballadores poderian 
acudir á proba obrigatória, 
segundo ven de den unciar 
Xoán Cons, da CIG Saude, 
o Sergas está denegando os 
permisos "para superar un 
concurso-oposición que eles 
mesmos convocaron". 

O et ecto Luar ameaza as festas tradicionais 
"O Sergas nega agora o que 
viu admitindo estes meses 
atrás: <licia antes que para a 
realización dos cursos nece
sários para superar definiti
vamente a oposición daria 
as máximas facilidades ás 
persoas que están xa. traba
Llando nos centros con con
tratos temporais. Tales má
ximas facilidades incluían o 
abono do tempo de dura
ción do cur os como per
misos retribuídos", sinala o 
secreatrio xeral da CIG
Saude. 

Chiquito de Noia tourea ao público 

"Agora resulta que non lle 
deben cadrar a contas e 
negan que antes afirma
ban: n n hai permi os, hai 
que cambiar os tumos", en
gade. O Sj!rga dera permi o 
para a i itir ao exame des
ta posición pero, segundo 
sinala Con "suponse q ue 
non quererá agora dar os 
permisos para non ter que 
gastar en susbtitucións". N a 
C IG, qu considera a deci
sión "un novo at rope lo" 
pergúntanse "Canto terian 
que gastar se agora todos os 
contratados ap robados se 
to maran unha seman a de 
v acación s repen tin as re
nunciand o aos contra tos 
para poderen asistir e dis
frutar dos cursos e do apro
bado sen máis problema?". 

Repártese estos dias nos 
centros de saude unha folla 
informativa da central na
cionalistas na que se rexeita 

*B. LAXE 

Estou apampapado, no Luar 
(programa da TVG) baila a pai
sanaxe desde o comezo do 
programa e na maioria das 
festas tradicionais os músicos 
das orquestras suan bulleiro 
para animará concurréncia. É 
unha paradoxa certa: o efecto 
Luar está a acabar coas festas 
das a ldeas. Expliquémonos. 

"Eu son o Chiquito de Noia. Que 
ten Rafi Camino que non teña 
eu? Eu tamén son toureiro. Vide 
rapazas , vide ! Sacademe a 
hombros. Toleade por min. Que 
pasa? Que non queredes os 
meus calzoncillos? ... " 

Asi comezou a sua actuación un 
cantante da París de Noia (tida 
por alguns como a mellar or
questra desta tempada), men
tres baixaba para o médio da 
xente, interrumpindo as suas 
cantigas mexicanas en seis oca
sións con semellantes monser
gas extemporáneas, alleantes e 
denigratórias. A concurréncia 
queria baillar e atopábase estan
tia con que o animador (asi se 
chamaban antes) non só desani
maba senón que encabuxaba co 
seu parzamique saido, cecais, 
da sua frustración de popularida
de, pero que viña tan a canto co
mo porlle unha carranca a uri 
parco. E, sobre todo, impedia 
bailar .' Grácias que, agora, nin
guén vai á festa a lfgar! 

a resolución do Sergas "que Os animadores convertí ron se 
obriga a buscarse a vida pa- en estrelas. Uns montan a sua 
ra asistir aos cursos que eles própria orquestra onde aparece 
mesmos organizaron como o nome con grandes luces de 
punto final da oposición" . neón. Pouca música, nada de 
Ao mesmo tempo, Cons si- vento, di o meu amigo Manolo 
nala que está previsto un do Rosende con razón. Outros 
acto obrigatório odia 15 de actuan como estrelas nas máis 
Setembro con todos os afamadas orquestras. Todos 
aprobados, que califica de traen bailarinas e, certas, tamén 
"político" e para 0 que si algun bailarin, para montar o 

. hai permiso.+ , espectáculo. O mesmiño que 

dos músicos. Nas orquestras 
pequenas teñen que facér todo 
as e os cant911tes. 

E a xente a papar moscas, ollan
d o o espectáculo. Onde actua 
unha orquestra destas ninguén 
baila porque non hai cámaras da 
TV. Os cantantes pensan que a 
festa se montou para eles exibir-

- se. Que eles son os protago
nistas. Xa ternos home! E o no
me cóbrano ben. Máis dun mi
llón de pesetas por noite algun
has. E eles a querer a animar á 
xente, a que participe, que non 
se diga. Que toquen palmas. 
Que salten. Que se encreque
nen ... Que se poñan de mil pos
turas. Se non lles fan caso, ain
da din que a xente é "moi sosa, 
que non teñen animación". 

A -Bomba ••• 

Dálles o mesmo á maioria. A or
questra sigue coa sua, co seu re
pertório pre-estabelecido no or
denador que dá ardes á caixa de 
ritmos. A bomba! A raxa da tua 
saia, Eu racharei as tuas fotos, e 

Hai tanto que soño a tua boca ... 

Que na festa non hai xuventude 
e a maioria pasa dos cincuenta? 
Que ninguén se move,· só os dez 
rapaces e os catro penequiños, 
porque os demáis estári cansos 
do traballo e. xa fixeron bastante 
ximnasia e se foron a festa moi
tos foi por acompañar aos tillos 
mozotiños ... ? Que o que q1,.1eren 
é un agarrado e, para bailar ao -
tolo irian a unha discoteque? 
Nada, nada. Todo está progra
mado. Non se cámbia. Somos 
unha orquestra de éxito e a mo
da é a moda. Se non bailan é 
sua a culpa, non nosa. 

Entre peza e peza de moda sal
tariqueira, peroratas sen seriso 
citando o nome da parróquia. 
Chamándólle á concurréncia 
xentes. Onde quedou aquela 
boa educación de tratar aos fes-

Todo ao estilo directo de Gaioso 
no Luar. Estudan o seu vídeo e 
alóngase remilgados tanto coma 
el nas presentacións, pero na 
orquestra non hai troque de mú
sicos. Os piares arremedan ao 
Piñeiro e ao seu Supermartes, 
tamén cantaruxeiro con orques
tra própria de teque/exou. 

Onde queda aquela visión do ani
mador para ollar que música quer 
a festa, para ila levando, levando. 
Agora acaida aos vellos: uns pa
sodobles; unha rancheira para 
apuralos un pouco máis. As tres 
ou catre lentas ... , unha máis mo
vida para os novas. Unha salsa, 
unha rumba, unha guaracha e un 
mambo cando xa están todos 
animados. Toca axudar a que os 
novas "fagan ·a sua festa" e se 
arrimen para que podan coñecer
se mellar. Antes de que decaia a 
causa, as cantigas galegas. Des
pois xotas e muiñeiras. Convén 
cansar á xente para que non pe
da moitas máis e poda rematar a 
festa á hora ... Astúrias Pátria 
Querida ... A muiñeira de Chanta
da. "Até outra e grácias". 

Nestes últimos anos é o público 
o que lle ten que dar as gr4cias 
aes -artistas, e se non aplausan 
ou non fan o que eles queren, 
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Máis da metade 
dos reclusos enfermos 
contraen a doenza 
na cadea 

Carlos Aymerich, deputado do 
BNG no Congreso, ven de per
guntar ao Governo central se 
ten previsto acción de mellora 
sanitária nos centros 
peninteciários á vista de que 
máis da matede dos presos es
tán gravemente enfermos. Se
gundo un informe da
Asociación pro Direitos Huma
nos, máis da metade dos enfer
mos contraen a doenza no cár
cere. O 26% dos presos pade
ce de VIH ou Sida, o 7% de en
fermidades pulmonares, o 2% 
de doenzas cardiovasculares, o 
17% ten hepatite e o 6% pade
ce enfermidades mentais. Un 
de cada dous reclusos entre 20 
e 24 anos está enfermo. o de
putado nacionalista quer saber 
se se van adoitar medidas para 
modificar esta situación e se o 
Executivo considera que existe 
unha' relación causa-afeito en
tre o mal estado dos cárcere e 
o alto nível de enfermidades. + 

As empresas que 
traballen para 
o concello de Lugo 
terán que galeguiiarse 

A consolidación do uso do 
galego na administración lo
cal atópase normalmemente 
de trente coa auséncia do 
idioma pr9prio ñ a relación 
coas empresas que traballan 
para o concello. En Lugo a 
equipa de governo prepara 
unha ordenanza na que, ade
mais de fixar o galego como 
idioma oficial da vida munici
pal e de todos os 
documentos que ali se redac
ten, excepto os que teñan 
que enviarse fóra do páis, es
tabelece que as empresas 
concesionárias ou as que te;. 
ñan contratos co conceilo, 
deberán utilizar o galego. Ain-

- da que pendente de debate, a · 
ordenanza potenciaria o labor 
do gabinete de normalización 
e exixiria que os proxectos e 
estudos solicitados foran re
dactadós en galego. + 

A Agricultura Ecolóxica 
pasa de 20 a "2 millóns . 
de facturación -. 

Ainda que semellena cifras cati
vas, o chimpo dos vinte millóns 
facturados pola agricultura eco
lóxica na Galiza en 1998 aos 
noventa e dous corresponden
tes a 1999 é significativo para o 
sector. Noventa e seis empre
sas forman parte do Consello 
Regulador de Agricultura Ecoló
xica. Os produtores ecolóxicos 
recoñecen a carestia dos 
produtos que oferece.n; un pre- · 
zo que ten que cubrir un maior 
periodo de tempo de cultivo, a 
utilización de abonos naturais e 
a garantía de que non se 
utilizan pesticidas. Un quilo de 

,. _ , , ,. , 1 f:uar. , Con rapa,rigas P'Jei? -espi--
'------'--------· - ·-·: _' _; __,_ • 

1
das ·deanibulahao po1o ·medio '• teiros de "distinguicfo público"? 

. rífanlles. "Que lles pasa que non 
veñen apouparme, que non es
tou rodeado? Eu tamén son tou
reiro! En Noia a Rafi Camiño sa- ' 
cárono a hombros e á min nin
guén me fai nada ... " Chiquito de 
Noia tardou un cuarto de hora 
en darse canta que a xente se 
ia indo a tomar un grolo e qu?, 
outra moita o asubiaba. Que 
máis dá, el ia actuar, só que a 
xente estaba para outra causa, 
para bailar. Duas concepcións 
apostas que só salvan as or
qµestras tradicionais, que ainda 
quedan moitas. Só que estas 
cobran ,menos que os espectá
culos e soan piar porque fan 
música en vivo e ~n directo. Pe
ro elps están ao servizo do pú-

, bl ico é no'n' matan as festas .+ - · ' ' 

- cenórias ecolóxicas, por. exem
plo, c;:ust~ np._praza o dobre que 
uh''de ct'.l lti~o normár. +' ' ' ' 1 
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DEPORTES 

A oposición mantén en segredo os seus apoios e promete fiscalizar a actual directiva 

O frustrado motin do Celta -refOr:Za a· HorGcio Gómez na presidéncia 
-0- CÉSAR~LORENZO GIL 

Horácio Gómez volve sacar peito logo dos caneas aos que o obri
garon os intentos de vários grupos opositores para tirarlle o man
do do Celta. A Asembles de accionistas do pasado 1 de Setembro 
converteuse nunha consagración do seu labor. Agora, falta saber 
se conseguirá culminar a ampliación de capital social e levar adian
te o seu proxecto do "outeiro encantado" da nova cidade deportiva. 

ción de todos figuraba o respec
to ao pequeno accionista. Mais 
na prática da xunta demostrou
se o contrário. Cando se formu
laba algunha pregunta compro
metida á directiva, o director xe
ral do club, Alfredo Rodríguez, 
gardaba a resposta, atenderido 
"ao perigo para os intereses do 
club e ao feito de que o intere
sado non posuia o 25 por cento . 
das accións''. 

A proposta de emisión de no
vas títulos accionariais foi a ar

Horácio Gómez, no centro, e Alfredo rodriguez, á esquerdor pretenden govemar a clu· 
be sen nengunha oposición. A.N.T. 

A directiva do Celta chegou o 
pasaC.:o Venres, 1 de-Setembro, 
á Asemblea de accionistas co 
éxito case asegurado. Os dous 
grupos opositores máis impor
tantes -Equipo celeste e· Elec
tromóvil- xa anunciaran que ia 
ser moi difícil superar en por
centaxe de títulos os actuais 
xestores. O morbo da noite, que 
se fixo longuísima, ficaba en sa
ber se Gómez poderia alcanzar 
o apoio necesário para a sua 
ampliación de capital social en 
1.200 millóns de pesetas. 

Como princípio básico de actua-
ma que escolleu o presidente · compra de accións por parte da 
céltico para frustrar o mptin da oposición. O património do Cel-

ta, 600 millóns de pesetas, era 
-escaso para culminar o grande 
proxecto que faria lembrar a 
época de Gómez através da 
história: a cidade deportiva, un
ha obra social de recreo para 
os accionistas. O plano era per
fecto. Se non hai ampliación , 
non hai obra; para gozar deste 
novo complexo, cómpre ser ac
cionista. 

En menos dun mes, un despa
cho de arquitectos vigueses 
elaboraron, ao detalle, un pro
xecto no aire. Campos de futbol 
e vivendas para os adestra
mentos da primeira equipa e as 
categorias inferiores, pistas po-
1 ideportivas para os accionis
tas, piscinas, circuíto de karts, 
área de paseo entre arboredas 
e lagoas artificiais. 

A idea do proxecto foi a estrela 
da noite, o envoltório perfecto 
que cegou os pequenos accio
nistas, os máis afectados pola 
ampliación de capital. Incluso 
nas críticas máis acendidas que, 
desde a tribuna de oradores, lle 
adicaron a Gómez, aparecía, por 
entre os lamentos, o degoiro de 
poder gozar "daquela maravilla", 
como a definiu algun accionista. 

E é que a nova emisión de ac-

cións pode modificar totalmente 
o sistema de poderes que domi
na· actualmente o Celta. Na pri
meira volta da ampliación, cada 
accionista actual ten direito a 
obter dous títulos por cada un 
que posua. "Se cando o Celta 
estaba a piques de desapare
cer, custou moitísimo reunir os 
450 millóns que daquela se pre
cisaban, imaxino que agora será 
imposíbel obter dos vigueses 
1.200 millóns", auspiciou o ex 
presidente lgnácio Núñez. 

Este é o medo que quixeron uti
lizar Equipo celeste e Electro
mó vil para evitar a manobra 
presidencial. En multitude de 
declaracións públicas , os oposi
tores querian alertar de que, 
cos novos títulos , Horácio Gó
mez ternaria definitivamente o 
control do club. "O Celta pasará 
de ser unha equipa de todos 
para se converter no domínio 
persoal do presidente. E este 
modelo é nocivo. Véxanse os 
casos de Mérida, Atlético de 
Madrid ou Betis", advertiu o ex 
vicepresidente e membro de 
Equipo celeste, Francisco Her
nández Vallejo. 

Pero todas as dúbidas, inque
danzas e incluso charos dos ac
cionistas que pediron a palabra 
non impediron a absoluta vitória 
de Gómez. Do 65 por cento das 
accións totais que estaban re
presentadas na Asamblea, a 
proposta recibiu o apoio do 
77,76 por cento. A maquinária 
da directiva viguesa comeza 
agora a funcionar. 

Desde a oposición, a reacción 
foi diferente segundo o grupo. 
Equipo celeste, que asistiu á 
asemblea sen o seu líder, Xa
bier Alonso, dixo que o seu ca
pital -en segredo grácias á au
sé n c i a dunha gran parte na 
xunta- era suficiente para con
trol ar a xestión de Gómez. 
Electromóvil propuxo entregar
lle ao Celta as suas accións (35 
millóns de pesetas) .para lago 
vendelas aos pequenos accio
nistas se todos os demais gru
pos de poder tan o mesmo.• 

Cincocentos c~razóns celestes 
Sete horas e média de asem
blea de accionistas dan para 
moito cando se tala de futbol, 
ainda que sexa en termos eco
nómicos, como nesta ocasión. 
Ao redor de 500 persoas en
cheron o cine dos Salesianos 
de Vigo e sobre o cenário, a ca
rón da mesa da directiva, amo
reábanse as carpetas acredita
tivas de 5.000 accións delega
das a Horácio Gómez, obxecto 
simbólico ao que o presidente 
se referiu várias veces para 
xustificar a ampliación de capi
ta I que moitos accionistas 
"sempre leais á sua xestión" ne 
pedian que retirase p~ra "salva-

. gardar o Celta e deixalo na man 
dos 14.000 celtistas". 

De nada serviu a retórica dos 
opositores e o chamado uná
nime á cor dos indivíduos. "O 

J I •.: J , ."'.,¡ ~ ... 

.. : 

meu corazón é celeste, o san
gue que percorre o meu carpo 
é celeste e diante de calquera 
outra causa está a miña equi
pa. Non ma quite, Horácio Gó
mez", exclamou un accionista 
pouco antes de entrar en tran
so de laios sobre o micrófono, 
incapaz xa de rexistrar os sín
copes do seu alento profunda
mente alterado. 

Perta das 3 da mañá do Sá
bado, dia 2, Horácio Gómez, 
co peito cheo de forzas, facia 
unha arenga cara aos peque
nos accionistas e sinalaba con 
rábia nos ollos os que quixe
ran botalo do cargo. "Deve
cian por comprar o Celta, non 
para botarme a min senón pa
ra botar os afeizoados que só 
puideran mercar unha acción 
de 10.000 pesetas." • 

- .. ,,, ªf'"' 
l \ ~ : ', 
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O Instituto Enerxético de Galiza advirte da necesidade de priorizar as enerxias renovábeis 

O destrago da enerxia escurece o futuro de Ocidente 
-0- SÁNTI CARBALLI DO 

O Instituto Enerxético de Gali
za ten previsto levar a cabo 
unha série de accións enca
miñadas á redución na de
manda de enerxia final. Entre 
éstas cómpre salientar a im
po rtá n ci a das "auditorias 
enerxéticas" nos sectores in
dustrial, comercial e institu
cional, que permitan reducir 
os consumos específicos, a 
diversificación das .fontes · 
enerxéticas, evitando a fé>rte 
dependéncia do petróleo, asi 
como a formación de coorde
nado res enerxéticos para o 
óptimo mantemento das ins
talacións de xeración , trans
porte e consumo. 

O lnega prevé ademáis a certifi
cación enerxética de vivencias 
para limitar as emisións de dió
xido de carbono , mediante a 
mellora da sua eficiéncia ener
xética. Tamén está prevista a 
realización de campañas de 
sensibilización e motivación so
bre o aforro de enerxia e mello
ra dos hábitos de consumo, así 
como o desenvolvemento de 
proxectos de coxeración e trixe
ración. A coxeración consiste na 
produción simultánea de calor e 
electricidade e supón unha das 
fórmulas máis eficientes de afo
rro enerxético, tanto para a in
dústria como neutros sectores 
nos que tamén é aplicábeL 

Enerxia empregada 
en Galiza 

No noso pais a enerxia primaria 
autóctona rexistra unha forte de
pendéncía do carbón (lignitos 
pardos}, recurso non renovábel 
e con tendéncia ao esgotamen
to nun periodo de cinco a oito 
anos e que, contribue notábel
mente á degradación atmosféri
ca, por mor da sua emisión en 
combustión . O degrao de de
pendéncia exterior no consumo 
de enerxia en Galiza amosa un
ha grande preséncia dos deriva
dos do petróleo e do carbón en 
contraste coa ainda testemuñal 
utilización do gas natural. 

Na vindeira década a demanda 
de enerxia en Galiza tenderá a 
medrar a un ritmo similar ao ac
tual. Para temperar este creci
mento, sen que se vexan afec
tados os consumidores , será 
necesário pór a disposición de 
todos os cidadáns a máxima in
formación, que lles permita elixir 
a tecnoloxia máis eficiente, a 
oferta enerxética máis vantaxo
sa, perci sobre todo modificar os 
seus hábitos de consumo. De 
non ser asi, aumentará a nasa 
dependéncia enerxética do ex
terior e ademáis intensificaránse 

, os problemas medioambientais. 

O sector enerxético ten para 
Galiza un valor estratéxico de 
primeira arde, representando 
arestora mais do 8 por cento do 
noso PIB nacional. Esta situa
ción tradúcese na necesidade 
de fornecer as infraestruturas 
e.nerxéticas, incrementando a 
taxa de autoabastecemento e 
percurando un marco estábel e 
diverso de participación de re
cursos. No horizonte de 201 O 
prevése que o actual cenário de 
xestión enerxética incremente a 

O aforTO de enerxia fomentará o emprego dos transportes públicos. Na actualidade existen autobuses que empregan o gas como combustíbel. FÁTIMA 

xeración de enerxia nun 34 por 
cento e a poténcia instalada ata 
un 71 por cento. Oeste xeito, 
Galiza asume de seu 0 medre 
da capacidade de xestión de 
produtos enerxéticos, de orixe 
autóctona e allea, incidindo xa 
que logo na diversificación das 
fontes enerxéticas e na redución 
do risco de dependéncia, de 
maneira que a sua capacidade _ 
produtiva resulte vantaxosa pa
ra o pais, tanto desde unha 
perspectiva social como medio
ambiental. 

Aforro e 
eficiéncia enerxética 

Na tarefa de reducir o consumo 
final de enerxia, tanto o aforro 
como a eficiéncia enerxética re-

presentan os piares sobre os O consumo er,ierxético na 
que se asenta a xestión enerxé- - _Unión Europea reflicte unha no-
tica. A tarefa tamén é a diminu- tábel preséncia na produción 
cien do impacto medioambien- interna das fontes primárias de 
tal. Os sectores doméstico, co- orixe nuclear, que atinxe cotas 
marcial e industrial presentan de máis do 30 por' cento, .o que, 
en Galiza consumos específi- engadido ás aportacións do 
cos elevados e unha forte de- gas nun 26 por cento e do pe-
pendéncia, como xa apunta- tróleo nun 23 por cento, tradú-
mos, dos produtos petrolíferos. cese nunha presén'cia masiva 
Tendo en conta que a tendén- de fóntes )3n:Srxéticas de orixe 
cia prevista para os vindeiros non renovábel e contaminante. 
dez anos oriéntase cara un in- Ademáis, a aportación europea 
cremento anual ao redor do 2 nas enerxias primarias da UE -
por cento na demanda de ener- revela con precisión unha fun-
xia, o fomento das políticas de da dependéncia externa, que 
aforro e eficiéncia enerxética de. seguir coa presente estrutu-
faise maís necesário, para con- ra de produción enerxética ele-
tribuir á redución da demanda variase ata o setenta por cento 
de enerxia final, sen mermar os no ano 2020. - , 
niveis de actividade económica 
e calidade de vida. Galiza non se queda atrás e 

Hábitos de aforro doméstico 
Alguns dos aspectos máis so
branceiros dos que se indican 
no informe do Instituto para a 
Diversificación e o Aforro Ener
xético veñen referidos ao afo
rro co lixo doméstico, sinalando 
ao respeito a responsabilidade 
de consultar sempre coas ins
táncias municipais sobre o de
pósito dos materiais tóxicos 
que se consumen no fogar, asi 
como a preferéncia do envase 
de vidro ou de papel sobre o de 
plástico. En cant0 ao emprego 
das enerxias renovábeis reco
méndase a instalación, no posí
bel, dun sistema de panas foto~ 
voltaicas para a cobertura do 

· ~ alumeado e a adaptación de 
caldei~as de .carbón dispoñí
beis. O xeito máis eficiente de 
usar o aire condicionado esixe 

a conexión deste a unha tem
peratura aproximada de 25 gra
os centígrados, xa que a dimi
nución nun grao da temperatu
ra supón un consumo adicional 
dun oito por cento de enerxia. 

Auga fria ou morneada 

Cómpre salientar a importáncia 
do emprego do gas para quen- -
tar a auga, que evita que cada 
família emita á atmósfera máis 
de média tonelada de-C02 ao 
ano. Ademáis, un costume tan 
aparentemente saudábel como 
a ventilación das habitacións 
debe prolongarse, en condi
cións r:iormáis, non mi!,is de dez 
minutos, tempo dabondo para 
renovar o ar .e aforrar enerxla 
na calefación. Neste aspecto 

incídese hai tempo na reéo
mendación da instalación do 
dobre acristalamento, que se 
traduce no aforro dun vinte por 
cento deste potencial. No que 
atinxe ao espácio da cociña, 
aconséllase o apagado da pla
ca ou do forno eléctrico denan
tes de rematar de cocer os ali
mentos. E relevante desde o 
ponto de vista económico o em
prego do lavavaixelas, no canto 
do lavado manual con auga 
quente, que pode resultar mes
mo un 60 por cento máis caro. 

Comunidades de viciños 

Os aspectos legais do réxime 
de comunidades de viciños re
collen a figura do administra
dor, a quen se lle esixirá o re-

desde o Instituto Enerxético 
galego xa se subliñan as liñas 

. mestras dunha necesária nova 
xeira na orixe e na utilización 
das fontes de enerxia. A su
bordinación respeito destas 
fontes enerxéticas externas 
conleva adem_áis o agravante 
máis sério e irresponsábel das 
elevadas emisións de gases 
con afeccións médioambien
tais, especialmente de anhídri
do carbónico (C02) o que, ten
do en contaos custos relativa
mente altos dos produtos ener
xéticos e a inadecuación das 
estruturas enerxéticas que 
afectan á competéncia e aos 
prezos de consumo envorcaria 
invariábelmete nunha grave 
crise das actuais formas de vi
da do mundo rico.• 

parto de facturas enerxéticas 
entre os distintos proprietários, 
en función do consumo real de 
cada -vivenda. Asimesmo é 
obrigatória a existéncia de equi
pas de regulación, tanto para a 
auga quente como para a cale
fación. O proprietário pode pro
poñer a instalación dun meca
nismo que optimice o funciona
mento dos ascensores, asi co
mo a p.reséncia dun especialis
ta que se· encargue de econo
mizar a factura eléctrica da co
munidade de viciños, ben por 
eleición da tarifa máis acaida, 
·poténcia contratada ou discrimi-
nación horária-. • · 

Fontes: ldae (Instiru to para a Diversificación _ 
e o Aforro Enerxético) e lnega (~ruto 

Enerxético de dáliza) . 
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Ricardo Gurriarán publica un estudo sobre a história da mineria en Valdeorras 

O wolfram galego que surtiu a~ exército alemán 
-0- F.V. 

O wolfran 'tirado das minas de 
Valdeorras proveeu aos ale
máns de material dun mineral 
imprescindíbel para a fabrica
ción do seu poderoso arma
mento na segunda guerra 
mundial. Franco convertiu a 
presos en mineiros para con
seguir un mineral que, no 
tempo, ia ser bélico. Ricardo 

' Gurriarán fai en Da prerroma
nización ao wolfram: Aponta
mentos históricos das explo
tacións mineiras en Valdeo
rras, un estudo da actividade 
mineira na comarca, unha lon
ga história que ·o autor califi
ca de explotación continuada. 

Dende a época prerromana a co~ 
marca de Valdeorras tivo no seu 
chan unha grande fonte de rique
za, a mineria.é algo inseparábel 
da história da comarca. Ricardo 
Gurriarán denúncia no seu libro 
que os beneficiários do poder mi
neral de Valdeorras foror-:i na sua 
maioria xentes foráneas que se 
aproveitaron dunha poboacióná 
que explotaron e escravizaron. 
Un solo especialmente rico que 
foi esquilmado desde fóra sen 
xenerar riqueza na zona. ''.Na 
maioria 'dos casos, o mi'neral ex
traido sempre viaxou alá das rio
sas fronteiras, e o diñeiro resul
tante da comercialización sem-: 
pre se i·nvestiu fóra. A man de 
obra precisada, cando non es
cravizada ou forzada, escasa-

Doscamiños 
·de a11ieiros 
ós Pazos da Ulla 
TelTcl de Montes 
eTabeirós 

mente influíu na xeración de pos
tas de traballo valdeorreses, non 
precários, é dicer na axuda do 
desenvolvemento económico da 
nosá bisoarra" afirma Gurriarán. 

Tempo a tempo, Gurriarán vai 
. descqbrindo os "ocJJpantes" que 
, se fa:cian ca solo da comarca. 
·valdeorras foise convertendo no 
E/dorado ao que acodian minei
ros estranxeiros e técnicos atrai
dos pola riqueza mineira da zo
na. Esa mesma história é a que 
introduciria a Valdeorras no cer
ne da segunda guerra mundial. 
De Casaio ian sáir montes de mi
nerais que fornecerian ao exérci
to alemán. Do mesmo xeito que 

a coroa amparaba a explotación 
da comarca pelas suas clases 
protexidas, Franco aportaba os 
seus presos para armacenar o 
mineral con destino ás armas. 

Un mineral para a guerra 

A misteriosa marte do belga Ed
gar O 'Hoore -proprietário de catre 
minas en Valdeorras- marca a 
singulariedade do wolfram na his
tória da explotación mineira da co
marca. O 'Hoore aparece rñorto no 
baño do Grande Hotel Miño en 
1915 e a nota do dia de El Eco de 
Santiago reza: "suicidouse no indi
ca do sítio, producíndose unha 
enomle coitelada no pescozo". A 

muller e os tillos de O 'Hoore mar
charian do Barco e volverían co
mo exilados nos anos corenta. 
Gurriarán apresenta as sospeitas 
de que unha conspiración alemán 
rematara coa vida daquel belga 
fomecedor dun mineral tan acaido 
para facer aleacións co ferro e ao 
tempo tan reclamado en tempos 
de guerra. Edgard D"Hoore era, 
para o investigador, "un atranco 
que habia que eliminar" e situa no 
ponto de mira aos servicios secre
tos alemáns. Pero non remata ai a 
história do wolfram. Continuou a 
extración despois da morte de 
D'Hoore? pergúntase Gurriarán 
aventurando tamén unha respos
ta: "Ainda que as estatísticas non 
o reflictan, puidera darse o caso 
que se seguira facendo de xeito 
clandestino, como se fixo máis 
adiante, con criación de empresas 
fantasmas, con participación ale
mana a partir do 37, ca auspício 
do xeneral Franco, e de novo con 
protagonsitas nazis, usando o 
subsolo galegó para abastecer ile
ga!metne durante a segunda gue
rra mundial os fornes que fabrica
rian as amlas aniquiladoras do im
perialismo alemán". 

A herdanza da guerra na comar
ca continuaria, segundo o estudo 
de Gurriarán, xa que de 1938 da
ta a criación de Montes de Ga/iza 
"que operou en Casaio até finais 
-da segunda guerra mundial, cun 
coronel nazi como director. Logo 
de entregala aos aliados, no 45, e 
tras unha pequena paréntese, os 

o 

A .gue11illa anti· 
franquistade Mario 

~ imaxes de Castelao 
Xosé Enrique Acuña 
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alemáns retornarian a Casaio, a 
un exílio-fuxida de luxo". Gurria
rán retrata a Valdeorras de entre 
finais dos anos trinta e corenta 
como un conglomerado no que se 
dá "estraperlo, prisioneiros políti
cos traballando nas minas, cuar
telillos da Garda Civil, fuxidos, afi
ciais alemáns, prostitución a pé 
de mina trasladada polos directi
vos do empório, manipulación ou 
ambigüidade estatística, enfronta
mentos a ponta de pistola ... " 

Ricardo Gurriarán aplica unha 
mesma liña a toda a história da 
mineria valdeorresa. Tamén ago
ra, ao seu ver, os benefícios da pi
zarra invístense maiomlente fóra. 
Amáis, a explotación da lousa pro
duciu "contaminación de ríos e re
gueiros, vertedoiros incontrolados 
de cascallos, non cubrimento dos 
montes abertos, non reciclaxe de 
produtos de desfeita, non repobo
ación de árbores ... en asintonia 
coa lexislación vixente e coa com
plicidade dunha administración fe
ble, permeábel á productividade 
sen miramentos", afirma Gurria
rán. Igual conclusión tira o autor 
para as canteiras de caliza da se
rra da Encina de Lastra e por iso 
reclama, logo de percorrer toda a 
história, que a riqueza do solo, 
"non só debe ter unha explotación 
racional, senón que hai que pen
sar no futuro, tanto a nível de en
torno medioambiental equilibrado, 
como de recursos futuros ligados 
á economía dunha comarca hoxe 
practicamente neoprodutiva". • 

> 

Xosé Manuel Martínez Oca Á venda en 
e libra.rías 

quias .ques 



PENÍNSULA 
7 DE SET.EMBRO DE 2000 ANOSATERRA 

A ronda de Mayor Oreja non modificou a postura do PP con lbarretxe 

O Governo teima en manter o imobilismo na políticQ 
antiterrorista pero endurecendo a lexislación 
-o- x.c. 

A prática totalidade das 
formacións políticas re
clamaron que o PP 
asistise á ronda de con
versas do lendakari lba
rretxe, pero un Mayor 
Oreja que aspira a ins
talarse en Ajuria Enea 
botou balóns fóra e 
apresentou a decisión 
como cousa de lbarret
xe. O PP, avisado por 
uns inquéritos eleito
rais que xulga favorá
beis, non cede na sua 
obsesión de anticipar 
eleicións en Euskadi, 
f aga o que faga ETA. 

fíxolle ver ao ministro, que 
ao xuizo dos nacionalistas 

~ galegas o combate do te
rrorismo "do cal participa
mos todos os partidos re
presentados nas institu
cións do Estado, non po
de confundirse coa desle
xitimación de alternativas 
políticas nacionalistas que 
nada teñen que ver con 
ese fenómeno,;t=§a.táytica 
é perigosa mesmo paa o 
contexto democrático es-.. 
pañol", conéluiu. 

O governo quer 
aumentar as penas 
a menores 

"Para o Partido Popular o 
problema do País Basco 
non é de pacificación se
n ón de liberdades e da
quela desbota calquer ini
ciativa que trate de desblo

O ministro de Interior, Mayor Oreja, e deputado nacionalista Francisco Rodríguez durante a entrevista. 

Ainda cando se consu
mían as últimas reunións 
de Mayor trascendeu a 
intención do governo do 
PP de propoñer unha 
série de medidas lexisla
t i vas que procurarian 

quear a actual situación. Confian 
en que o tempo xoga ao seu favor 
e que van lograr unha maioria 
elei1oral que tamén mediatizaria a 
posición do PSOE en Euskadi", 
asegura o deputado do BNG que 
participou na ronda de contactos 
políticos que o Ministério de Inte
rior celebrou durante unha sema
na instado por un PSOE que non 
quer aparecer como seguidista da 
política basca do PP. 

A primeira reunión realizada foi 
precisamente co PSOE, e lonxe 
de tratarse dun encentro "para in
formar como vai a política antite
rrorista", tal e como afirmaba en 
dias prévios Mayor Oreja, con
vertiuse nun cónclave do que sai
ron condicións prévias para as 
demais forzas pol íticas: defensa 
do Estatuto, da Constitución, re
xeitamento da violéncia e negati
va a pagar un prezo pola paz. 

Pero as forzas nacionalistas acei
taron o envite, lembrando que as 
leis son interpretábeis e teñen 
mecanismos para modificarse, 
unha posición na que coincidiron 
CiU, PNVe BNG e que xa no seu 
acordo comun da Declaración de 
Barcelona facian da reforma en 

clave plurinacional a sua aposta 
para camiñar no futuro. O PNV 
pola sua banda non entrou a valo
rar nen tan sequer aquelas condi
ci ó ns, pero lñaqui Anasagasti 
lembrou como o PP (daquela AP) 
votara en contra do Estatuto bas
co no referendo de 1979. 

Para o BNG "o diálogo é unha 
arma fundamental para buscar 
unha saída ao difícil problema do 
terrorismo en Euskadi. Debia ha
ber máis respeito e sensibilidade 
en relación coa idea de que o te
ma basca ten un marco de solu
ción prioritário dentro da própria 
sociedade basca. Seria bon que 
o PP aceitase o diálogo sen ex
clusións nese ámbito e que o co
mezase co señor lbarretxe. 

Reunirse con lbarretxe 

Do encentro do Ministro do Interior 
cos partidos parlamentários, non 
se destacou abando, o feíto de 
que todos os grupos instaron ao 
PP a asistir á ronda de conversas 
que iniciou en Vitório o lehendaka
ri lbarretxe. Os populares non-dan 
o seu brazo a torcer, seguros de 
que a dinámica que impoñen vai 
levar inexorabelmente a unhas 

eleicións antecipadas. De feíto 
coincide a inasisténcia do PP coa 
anunciada abstención de EH de 
achegarse ao Parlamento basco, 
o que deixa ao govemo de Ajuria 
Enea nunha hipótese de, ou man
terse en minoría, ou agardar a 
presentación improbábel dunha -
moción de censura PP/PSOE. 

Aznar puxérao claro r;ta rolda de 
prensa coa que inaugurou o curso 
político. Nun ataque durísimo, que 
non deixaba dúbidas que máis 
que ET A centra as suas críticas 
no PNV, o presidente español 
acusou aos dirixentes nacionalis
tas de "criar o caldo de cultivo á 
violéncia", quedándose a un paso 
de alcumalos de "cómplices" co
mo en máis dunha ocasión se ten 
manifestado Carlos lturgaiz. 

O problema co que se pode ata
par o PP, con ou sen eleicións, é 
que a sua actitude coas convoca
tórias de lbarretxe sexa finalmente 
percibida como unha auténtica de
sautorización do presidente basco 
e daquela un ataque directo eon
tra o Estatuto sobre.o que preten
de pivot.ar a sua política. 

O deputado Franciséo Rodríguez 

O inq~érito do CIS estima nun 1,5 por cento a sua estimación de voto 

O BNG seria a quinta forza po,lítica 

ampliar a tipificación do delito de 
"apoloxia do terrorismo" e medi
das tendentes a aumentar as 
penas a menores, aos que se 
considera principais protago- . 
nistas da kale borroka. 

Segundo informou aos ·partidos, 
Interior entende que ETA utiliza a 
menores como correos , e que 
cada vez é menor a idade das 
persoas implicadas na violéncia 
nas ruas . Para un maior de 18 
anos as penas por estragos e in
céndios "se actuan ao servício 
de ou colaborando con bandas 
armadas poden abalar entre o 1-5 
e 20 anos" (artigo 571 do Código 
Penal) o que para Oreja choca 
coa non responsabilidade crimi
nal dos menores desa idade. 

Para o PNV a proposta é un pu
ro alarde propagandístico e 
mesmo inconstitucional; o fiscal 
Fungairiño considera que a ida
de penal debe ser igual para to
dos os delitos sen excepción e 
para Manuela CáfmerJav>e l:liz e 
membro do C~sell?~ Poder 
Xudicial, "é unhay joíativa que 
evidéncia a falla ae medidas 
poJíticas e o- esgotámento das 
vias policiais".+ ,, 

do Estado de se faceren agora eleicións xerais 
O Bloque Nacionalista Galega 
(BNG) ascende case duas déci
mas nas suas expectativas elei
torai s respecto aos resultados 
obtidos nos últimos comícios xe
rais de Marzo. Asi se desprende 
do inquérito sobre estimación de 
voto que publicou o pasado 
Mércores, 5 de 1Setembro , o 
Centro de 1 nvestigacións Socio-
1 ó xi ca s (CIS) para o pasado 
mes de Xullo. 

O ascenso do Bloque nas prefe
ré ncias dos votantes converte 

esta formación na quinta forza 
política do Estado español, un
ha situación que nunca se dera 
até hoxe. Ademais, tamén por 
primeira vez, os nacionalistas 
galegas só serian superados 
por CiU en canto a votantes a 
partidos nacionalistas. 

Para os dirixentes do próprio 
BNG, este dado hai que valoralo 
dun xeito moi positivo, xa que sig
nifica o recoñecimento social dos 
galegas ao seu traballo nestes 
seis últimos meses. "Este resulta-

do dá canta do afortalamento da 
alternativa que representa o na
cionalismo ao governo do Partido 
Popular na Galiza e demostra até 
que ponto son cada vez máis os 
galegas e as galegas que apos
tan polo futuro desde a confianza 
nunha forza política própria e non 
sucursalista", destaca nun comu
nicado oficial esta formación. 

Respecto ás outras formacións 
políticas 'destacadas no inquérito, 
destaca o forte aumento das esti
macións eleitorais do PP , que 

aumenta en máis de dous puntos 
as suas expectativas, situándose 
no 46,6 por cento. Tamén me
dran, ainda que timidamente, IU, 
CiU e PNV. O PSOE sofre unha 

· caída de case 3 pontos e bate a 
sua própria marca negativa, que
dando no 31,6 por cento. 

En canto á situación política do 
país, case o 20 por cento dos 
perguntados considera que é 
ruín ou pésima. A economia só 
vai ben para o 35 por cento da 
povoación. + 
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O PSD portugués . 
prepara unha moción' "7 ~ 
de censura · -e;; ----

O líder do Partido Social 
Demócrata (PSD) de 
Portugal, Duráo Barroso, 
anunciou que o seu partido 
vai iniciar os contactos para 
apresentar unha moción de 
censura contra o governo de 
António Guterres, do Partido 
Socialista. Segundo Barroso, 
a situación da economia do 
país é lamentábel e temas 
coma o concurso dos 
teléfonos móbeis deben ser 
revisados. A moción do PSD 
só vai recibir o apoio do 
CDS-PP, quen solicitou 
ademais o adianto das 
eleicións . Mais a proposta de 
Barroso ten a negativa do -
Partido Comunista e mais do 
Bloca de Esquerda, polo que 

. o seu fracaso parece 
evidente.+ 

. Os deputados de UPN 
que se integraron 
en Coalición Canária 
volven ao Grupo Popular 

Os tres deputados da 
Unión do Povo Navarro 
que a princípios de 
lexislatura se integraron 
en Coalición Canária para 
que esta última forza 
pudese constituirse como 
grupo parlamentário, 
deixaron ce para ' 
integrarse no PP. E unha 
posibilidade que se dá 
nos cinco primeiros días 
de cada periodo de 
sesións. Coalición 
Canária tiña catro 
deputados e grazas a UPN 
acadou o grupo 
parlamentário. Un 
procedimento similar 
.quixo _levar a cabo o BNG, 
ao sumar aos seus tres 
deputados un do PNV e 
outro de CiU, pero a Mesa 
do Congreso non llo 
permitiu-. Recentemente o 
Tribunal Constitucional 
admitiu a trámite un 
recurso do BNG en contra 
desta decisión.+ 

O Estado deseña 
un pl~no hidrolóxico 
que só beneficia 
ao Mediterráneo 

Tres billóns de pesetas é o 
que pensa gastar o Estado 
entre o ano 2001 e o 2008 
nun plano hidrolóxico que 
benefícia fundamentalmente 
ao Meditarráneo e ao Sul 
peninsular. A Galiza só lle 
corresponden 86.805 millóns 
de pesetas, é dicer, o 0,34% 
do investimento total. Os 
gastos maiores irán aos 
trasvases do Ebro (700.000 
millóns) , regadíos (958.000 
millóns) e noves encaros de 
regulación hídrica (501.000 
millóns). O Estado criará 
unha compañia para· 
xestionar o plano que se 
constituirá co diñeiro das 
privatizacións de empresas 
públicas como Bazán ou 
Santa Bárbara, que teñen 
instalacións radicadas na 
Gal iza.+ 
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O Plano Colómbia dos norteamericanos ·quer a manumisión forzada dos -labregos da coca, nunha operación de retroceso histórico que reviviria os foreiros semi·escravos dos gran· 
des terratenentes. Na fotografia, aeroporto clandestino en Colómbia. 

Norteamérica xa desembarcoü 4.000 mercenários en Cartaxena de Indias 

Venezuela, Panamá, Ecuador e Brasil temen que 
o Plano Colómbia extenda a guerra ás suas fronteiras 
-0- G. LUCA 

A intervención norteamerica
na en Colómbia comeza co 
desembarco de 4.000 merce
nári os en _Cartaxena de In
dias: unha tropa invasora 
que se disfraza co uniforme 
dos comandos colombianos 
e foi reclutada entre as con
tras cesantes de Nicarágua, 
Honduras e Salvador. O xúbi
lo do governo de Pastrana e 
do exército, contrasta coa 
previsión xeral no país de 
que o millonário Plano Colóm
bia de Clinton serverá só para 
prolongar e afonda~ a guerra. 

Coma nunha réplica da chegada 
dos asesores militares ·ao Viet
nam en 1963, parp apuntalar á 
família Diem contra o FLN, a tro
pa mercenária ingresa no exérci
to colombiano co sixilo cómplice 
das grandes axéncias, ainda 
que a notícia corra dos cuarteis 
para toda a poboación. No Viet
nam o obxectivo norteamericano 
era a guerrilla, non a droga, por
que de feito as tribus Geo na 
fronteira norte con Thailándia, 
primeiros produtores de adurmi-

- deira do mundo, foran aliados in
condicionais das . forzas de ocu
pación até que o derradeiro heli
cóptero remontou do sobrado da 
embaixada norteamericana en 
Saigón, en abril de 1'975. 

A intervención forma parte da es
tratéxia internacional norteameri
cana de recámbio da Guerra Fria, 
definida por Madeleine Albrigth 
como o direito de intervir onde os 
intereses dos Estados Unidos poi
dan estar en perigo, e sen acudir 
ao comité de seguridade da ONU. 
Co silenzo da UE e da ONU, o 
·governo d!3 Washington decreta o 

cerco de -Ernesto Samper, o pre
sidente colombiano contrário ao 
desembarco dos mercenários, ao 
que castiga Clinton coa retirada 
do certificado de boa conduta na 
guerra contra a droga (1996). O 
axexo a Samper é a reacción nor
teamericana contra unha unha 
opción nacionalista burguesa que 
teme a desposesión colonial, co
mo explicou Gabriel García Már
quez no libro testemuñal História 
dun Secuestro. Sanción contra 
Colómbia que se executa nun 
contexto de crecimento económi
co, porque contra a imaxe divul
gada polo terrorismo informativo, 
o país ten a renda má'is alta de to
da a América andina, un índice de 
crecimento que supera ostensi
belmente o da área e a medida 
de analfabetismo ·máis baixa de 
todo o continente, por trás de Cu
ba e Arxentina. A calidade e canti
dade dos. recentes pozos de pe
tróleo de Los Llanos, o investí- _ 
mento europeu e a solvéncia fian- -
ceira do país, preocupan a Was
hington ben máis que os cultivo_s 
tradicionais da coca. Que esta ri
queza poida cair nas mans da es
querda, en guerra contra o gover
n6 de Bogotá dende hai 25 anos, 
é o perigo que verdadeiramente 
quer conxurar Washington. A 
guerrilla das FAR e do ELN go
verna sobre un território maior 
que toda a península ibérica. 

Grandes negócios 

Andrés Pastrana é o presidente 
bendecido como recámbio de 
Sempér pala embaixada nortea
merican e representa dentro do 
bloque burgués a visión libre
cambista, aberta . á · satelización 
acelerada de Colómbia como 
port~ para a oportunidade de ne
gócios. Onde Samper avisaba da 

derradeira oportunidade dun go
verno colombiano, entalado pola 
guerrilla e os norteamericanos, 
Pastrana promete grandes negó
cios co .saldo do que queda do 
Estado, a guerrilla fumegada e 
un tren de investimentos de tora. 

A crítica para o Plano Colombia 
ven tanto dos semperianos humi
llados como da esquerda armada. 
A estratéxia subvencionada con 
doúscentos corenta e tres mil mi
llóns de pesetas de aportación 
norteamericana destinarase nun 
90% á compra de armas. Non 
existe estratéxia contra a coca e a 
adurmideira (Colómbia non pro-

.- ducia heroína e hoxe véndea a to
do o mundo como resultado da 
represión da coca) como non se
xa a represión pura que nun cuar
to de século non fixo senon forzar 
cultivos de sustitución dunha fron
teira a outra da América andina. 
Baste considerar que o quilo de 
pasta base de cocaina cotízase a 
185.000 pesetas mentres o quilo
gramo de clorhidrato procesado a 
partir da mesma pasta de eritroxi-
1 on atinxe un prezo de case 28 
millóns de pesetas no mercado 
clandestino norteamericano. 

O estrago das sebes andinas de 
coca con defoliantes deu como 
resultado nos últimos vinte anos 
o incremento das plantacións. 
Só entre 1992 e 1999 a área 
sembrada aumentou nuh 200% 
xa que se trata de cultivos de . 
subsisténcia que o 1.abrego 
agredido translada a nun novo 
emprazamento distante sobre 
unha extensión maior para com
pensar os custes do desarraigo. 
As fronteira colombianas de Ve
nezuela, Panamá, Ecuador e 
Brasil temen ·que a bomba nor
teamericana do Plano Colómbia 

extenda os cultivos canda eles, 
e coa coca e a adurmideira che
gue tamén o pretexto para no
vas intervencións. · 

A proposta norteamericana de 
combatir os cultivos de coca xus
tifícase tamén na presunta cone
xión entre a guerrilla e a droga. 
Hai anos, con Semper, o xeneral 
Roca Machel ordeara transportar 
laboratórios de narcos a áreas 
distantes do control da guerrilla. 
Se isto é o que quer o Plano Co
lómbia, logo asistiríamos a unha 
guerra polo control da producción 
de cocaína, coa intervención 
inexcusábel dos paramilitares, os 
grupos de ultradireita armados 
polos próprios traficantes. 

O fomento de cultivos alternati
vos incluido no Plano Colómbia 
non é diferente do modelo ma
laio consistente nun manumisión 
forzada dos labregos da coca. A 
operación de retroceso histórico 
pagada con cartos norteameri
canos obrigaria aos cultivadores 
a producir palma de aceite, ma
deira, borracha, cacao ou gado 
en aparceirí a dos terratenentes, 
que están encantados coa pro
posta de resucitar a compaña 
dos arrendires, os foreiros semi
escr avos de hai douscentos 
anos. Colómbia convertiriase en 
competidora do palmiche de Ma-

, laia, Tailándia e Indonesia, ex
tendido a alto prezo ecolóxico 
para dar cunha cotización á bai
xa en todo o mundo. 

No discurso do partido Demó
crata para Colómbia non se fála 
de axudar á poboación a cons
truir. un Estado de direito, a sa
nearen a administración e a 
xustiza corrompida ou a avanzar 
nas conquistas democráticas. + 
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Tras deianove anos 
desmantélase o 
campamento antinuclear 
de Greenham Common 

O Martes cinco de Setembro 
comezou o 
desmantelamento do 
campamento antinuclear de 
mullerés de Greenham 
Common, na Grande 
Bretaña. Tras dezanove 
anos de vida ininterrompida 
e de candis prendidos 
permanentemente, as 
activistas puxeron fin a unha 
protesta que quería rematar 
coa presenza de armamento 
nuclear estadounidense no 
Reino Unido, protesta que 
acadou o seu obxectivo en 
1991 , pero que non motivou 
daquela o desmantelamento 
porque as activistas 
decidiron manter o seu 
testemuño pacifista deica o 
ano 2000. Desde 1981 , 
30.000 mulleres pasaron por 
Greenham Common e 
tiveron que padecer 
numerosas cargas 
policiais.+ 

lra9 derruba 
un bombardeiro 
norte-americano 

A guerra que os Estados 
Unidos libran contra Iraq 
continua, ainda que a un 
ritmo menos intenso que 
en 1991. O último episódio 
foi o derrube por parte dos 
iraquianos dun 
bombardeiro que atacou o 
Sul do país. A resposta 
norte-americana toi na liña 
da guerra de propaganda 
e, através dun meio de 
comunicación árabe 
radicado no Reino Unido, 
difundiu a suposta notícia 
de que o presidente 
iraquiano, Sadam Hussein, 
padece un cancro, polo 
que estaria a receber 
tratamento médico. 
Segundo esta fonte, a 
enfermidade de Sadam 
estaria provocar unha 
crise no seo do país e 
un ha loita polo poder.+ 

A ONU debate 
a sua reforma 

A proxectada reforma da 
Organización das Nacións 
Unidas comeza coa 
necesidade de ampliar o 
número de membros 
permanentes do Consello de 
Seguridade -cinco na 
actualidade: Estados Unidos, 
Rúsia, China, Franza e 
Reino Unido- e de limitar o 
direito ao veto. Pero aderpais 
debátese a regulación do 
direito de "intervención 
humanitária", polo que en 
lugar de proceder á sua 
democratización, a ONU 
poderia consolidar o seu 
modelo de entidade para dar 
cobertura ao "governo 
mundial" dos Estados 
Unidos. Este país ademais 
aspira a que se lle condone 
o 40% da débeda á ONU. De. 
ser asi, na prática o resto do 
mundo estaria a pagar as 
últim~s intervencións norte¡- · 
americanas.+ 
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Un 11 de Setembro 

Nunha cidade, á que as forzas 
da natureza fixeron desaparecer 
dua& veces . da faz da terra, un 
xoven mestre; despois de pasar 
case toda a noite preparando as 
suas clases e escoitando os últi
mos comentários políticos, dur
me preocupado. As novas son 
alarmantes, en calquer momen
to poderiase dar ese golpe tan 
temido por el e aqueles, que 
con ilusión e sacrifícios asumi
ran a grande responsabilidade 
de axudar a 
facer daquel 
país longo, 
desgarbado e No seru 
de tola xeo-
grafía, un lu- percorrido 
gar solidário. apenas se ven 
Como de cos
tume , á pri
meira hora da 
mañá dirixese 
ao seu traba
llo na Univer
sidade, non 
había trans
porte público, 
pala folga e 
ao viver nos 

coches polas 
ruas, só 
algunhas 
patrullas 
militares. 

arrabaldos, non lle queda outra 
alternativa que facer auto stop. 
Recolleuno o condutor dunha 
camioneta, e desde a rádio es
cóitanse os primeiros bandos 
militares , polos que os cida
dáns deixaban de ser cida
dáns, para pasar a ser prisio
neiros dos catro xenerais trai
dores que se apoderaran do 
governo, para protexer os inte
reses dos que compran as 
conciéncias e os estómagos 
daqueles que se venden. 

No seu percorrido apenas se 
ven coches pala rua, só algun
has patrullas militares. 

Ao chegar á Universidade ató
pase co seu irmán. Ambos sa
bi an en princípio o que tiñan 
que facer chegado este momen
to. Queiman todo aquilo que le
van enrriba, que poida ser com
prometedor, logo despldense 
cunha forte aperta nas aforas 
da Universidade para dirixirse 
cada un aos seus destiños sina
lados con anterioridade. 

O noso xoven mestre dirixiuse á 
sede do seu partido que se ato
paba a poucos metros. Ali com
pañeiros seus sacaban docu
mentación e arquivos para leva
los a un lugar máis seguro. Ao 
chegar a ese lugar, o edifício 
estaba tomado por forzas milita
res, persoas contra a parede, 
outras tiradas polo chan, algun
has eran golpeadas e introduci
das en veículos policiais. Final
mente levan a documentación 
ao instituto, onde o noso profe
sor tamen imparte clases e coa 
oomplicidade dun auxiliar quei
man todo de contado. 

Posteriormente diríxese ao lu
gar de encentro cos dirixentes 
da sua colectividade. Reúnen
se uns trinta nun chalet adosa
do situado moi perto do Rexi
mento da cidade. Os acordes 
son de abandoar a cidade e di
rixirse á Cordillera da Costa on
de se pasaria a reforzar os 
continxe.nte13 de campesiños 
que estarian 'dispostos a de
fender ao seu Governo. 

Ao sair da reunión atopase con 
que o to.que d~ qued~ é,f\s Gé\tor-

_, ·. ,;,""- .. , · ,J. r 

. A NOSA TERRA 

ce horas. lmposíbel chegar ao lu
gar de destino ese dia. Diríxese 
á casa a recoller as suas causas 
e sae apenas obscurece a outra 
a pasar a noite. Durante as horas 
da tarde, tense que conformar 
con escoitar ás catre alimañas 
que foxeron donas do país. 

Graves son as novas que lle 
chegan, o Presidente foi asasi
nado, o seu irmán detido pola 
policía antes do toque de queda. 

Ás primeiras horas do alba, o 
noso xoven mestre sae deses
peradamente a sumarse aos 
que eren que ainda había lugar 
para a loita. 

Ao día seguinte enterase de que 
seu irmán tora asasinado a noi
te do dia once. Foi un once ne
gro, de vergoña e asco.• 

ÜMAR CONTRERAS FLORES 
(A CORUÑA) 

Ausentes de Lorient 
Pasou unha etapa máis do xa 
clásico Festival de Lorient. A Li
ga .Céltiga Galaica non estivo 
ali, mais desde a nosa presén
cia desde o "V Festival das Len
d as en Lesneven" fixemos un 
seguimento do que acontecí~ en 
Lorient. 

No tempo que dura o festival 
ollamos como desde a sua direc
ción trátase de imprimir unha 

·evolución ás liñas mestras do 
mesmo, dándolle unha forza 
creiativa e mesmo influindo na 
sua própria constitución para 
abarcar cada ano se cadra al
gunhas navidades máis, polo pe
rigo de todos os eventos de es
tancarse en catro coordenadas. 

O próprio festival, coas suas 
modas, ensaios de noves tipos 

, .. _. \ l 1 • 

de músic~ tradicional menos pu
rista, mesturada con outras étni
cas, vai evolucionando incorpo
rando novas modalidades, e 
mesmo ampliacións dos grupos. 
participantes, desde ltália, até 
os USA, tendo como ramo final 

NQ 951 - ANO XXIII 

unha edición máis da Herdanza 
dos Celtas, de Dan As Bras, 
que esta vez convocou a 14.000 
espectadores. 

Mais é mágoa ollar que da pre
séncia galega apenas se di ren. 

~un~ 
e .za eJ/d J-o-~ 

cfi.AA~ 

/ 

1 Del Alamo (Carlos), 
perde os nérvios co ·da 
economía do Jume, co 
terror de que os 
incéndios poidan 
multiplicarse co engado 
dos salários públicos 
para a extinción. Como 
remédia as ardéncias de 
bandullo o conselleiro? 
Botán~jolle as culpas 
aos nacionalistas por 
gardar silenzo mentres 
se benefícian 
politicamente das 

:- queimas. Esa si que é 

1 
boa! 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hai razón para que o 
Conselleiro se peña de 
cuñas e perda a cabeza: 
antes foi Fraga quen 
perdeu as formas con el. 
As rábias veñen porque 
foi Fraga quen montou o 
pendello e agora, na 
desfeita de Vafdeorras, 
ao concelleiro do Opus 



1 queimaselle o 
·I reciinatório. Consólase 
1 na beiramar, nun náutico 
I · real, cun escocés caro 
1 
1 na man. 

1 
1 
1 Non é o comércio sen 
1 fronteiras sinal de 
1 progreso? As Forzas 
1 -Armadas, por exemplo, 
1 
1 montarán unha 

.. 1 1 choupana promocidnal "· 
1 na Expo-Lugo para que 
1 o que vaia alugarse 
1 coma acémila estea 
1 acompañado dos que 
1 compran unha moto-
1 segadora ou procuran 
1 
1 un boi lucido. 

1 
1 
1 O xui:z: Garzón, tan 

amante de abrir camiños 
novas para a infanteria 
xudicial, está a piques 
de entrar no eido da 
reconversión naval: quer 
desmontar o Privilege 
chapa a chapa para dar 
co agacho da coca. 
Menos mal que a 
Solchaga non lle vira á 
cabeza este cruce entre 
brigada de narcóticos e 
amortización de 
tonelaxe. .. 

Os norteamericanos 
levaban anos no 
proxecto de desbaldir un 

1- país andino co gallo da 
1 droga. Ernesto Semper, 
1 o anterior presidente 
1 colombiano, dixo que isa 
1 non xustificaba unba 
1 invasión e cambiárono 
1 por Pastrana. 1 
1 
1 
1 García Márque:z:, que 
1 inventou un discursó 
1 poético para explicar a 
1 infámia colonial _contra 1 
1 Colómbia, non imaxinou 

1 que un dia os 

1 norteamericanos 
1 volverían desembarcar 
l . en Carta)<ena para 
1 fumegar a coca . . ... 1 
1 
1 

As follas da coca curan 1 
1 o soroche (mal da 
1 altura), matan afame, a 
1 neura e as dores. Os 
1 índios chúchanas desde 
•• hai mil anos e morren de 1 aldraxes, non da pranta 1 
1 que consideran máxica. 

1 Os que a procesan para 
1 tirar dela o clorhidrato de 
1 cocaina son os 
1 norteamericanos.+ .. ~ 
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Non sabemos se foi unha re- cos astures na "céltiga Espan-
presentación digna ou minoritá- ha". "Ellos son celtas, pero son 
ria, porqu·e cando nomeabao latinos igualmente por su ritmo y 
aos galegas, ian sempre supe- por lo que ellos comunican al 
ditados aos asturiáns, que -su- público", comenta unha crónica 
poñemos que tomaron Lorient xornalística de Lorient. 
máis en serio que nós- sen 
destacar moito, seguiro,n sain- Perguntamos públicamente aos 
do nas novas (este anó ca su- responsábeis galegas· en Lo-
per-cibergaiteiro Hevia de es~· rient que pensan facer o ano 

-trela), ca bón - - que ven, ,que o Festival lnter-
f acer do seu céltico de Lorient se vai adicar 
responsábel a Galiza. 
de organiza
ción, Ricardo 
Lombardia, 
que andaba 
investigando 
as pegadas 
dos mercená
ri os astures 
contratados 
polos románs, 
e que de feito 
confirmounos 

Apostamos por 
unha delegación 
Galega que leve 
a Lorienta 
realidade céltiga, 
desde a nosa 
etnografía até as 
derradeiras 

q u e ª n d ª n manifestácións 
moi ben orga-
nizados. artísticas. 

O importante 
é que os as
turianos to-
rnan Lorient con moito máis 
empeño e forza ca nós, fan un 
piñón a construir un país, con
tando ca concurso dos estudo
sos, arqueólogos, etc., pouco 
importa que o grupo astur 
"N'Arba" non tivera éxito na sua 
actuación, arrastrando ao gru
po galega con quen actuara. 
Co aparato propagándistico as
tur ben activado cun stand ben 
presentado con xente agradá
bel quen se vai r~sistir? 

As .consecuéncias son moi ne
gativas, para a própria história e 
o próprio coñecemento que os 
nosos irmáns do Norte van idear 
de nós, os galaicos. 

Conceptos como, "os libreiros 
do Sul" "los españoles celtas", · 
"la gran movida española de 
m¡Jsica celta", son comuns na 
opinión e nos médios bretóns ir
landeses, británicos, etc. porque 
encasillar, ben nos encasillaron 

1 

Nós apostamos por unha dele
gación Galega que leve a reali
dade céltiga, desde a nosa et
n og ra fía até as derradeiras 
manifestaci.óns artísticas, pa
sando pola nosa riqueza que 
nos fai distintos aos "celtas lati
nos do Sul", e que Galiza sexa 
representada coa dignidade 
que merece.• 

MANUEL CAMBA GAIOSO 
' (LIGA CÉLTIGA GALÁICA) 

· Libro de texto 
O pasado número de A Nasa 
Terra, concrétamente na sec
ción de Sociedade, faciase refe
réncia ao polémico teQ'la da libe
ralización do prezo do libro e as 
suas duas consecuéncias máis 
imediatas, que se farán efecti
vas durante o transcurso deste 
mes, onde a volta ás clases su
pón un custo importante ·para 
moitas famílias. 

Na m•ña opinión coido que se 
non apostamos por unha nova 
medida que benefície tanto ao 
sector libreiro como aos consu
midores, atoparemos unha forte 
desigualdade entre as grandes 
superfícies e os librarías, as 
grandes prexlidicadas, porque 
lles quitarán unha parte sustan
cial da sua supervivéncia, xa 
que grande parte viven do libro 
de texto. Son xente que a través 
dos anos souberon, con dedica
ción, ~acrifício e estarzo , ser 
uns profisionais do sector para 
poder oferecer aos seus clientes 

· todas as garantías á hora de 
mercar un libro. · 

Son alarmantes os dados ex
postos pola Federación Galega 
de Libreiros. Segundo o directi
vo desta entidade desaparece
rán seis de 
cada dez li-
brarias de ·se-
guir deste xei-
to. lso signifi- Os libreiros · 
caria unha 
grande perda 
a nível finan
ceiro e labo
ral. 

Unha das ar
mas que em
pregan as 
grandes su
perfícies para 
atraer aos 
consumido-
res, son os 

adícanse a facer 
unha venda 
específica e 
teñen menos 
alternativas que 
as grandes 
superfícies. 

seus descontos, que segundo o 
meu critério é unha estratéxia 
de marketing máis e non pode
mos deixarnos levar, pois estos 
estabelecementos venden ta
mén outro tipo de produtos po-

está aberta ás vosas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envios para esta sección 

polo correo electrónico: 

info@anosaterra.com 

Envíos a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 
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los que tamén obteñen benefí
cios, mais os libreiros adícanse 
a facer unha venda específica e 
teñen menos alternativas. 

A gratuidade dos libros de texto, 
é dicer, a sua financiación públi
ca seria a solución máis axeita
da, polo menos para cubrir un 
nível de educación básica. Oes
te xeito, todas as partes sairian 
beneficiadas neste aspecto. A 
vontatje que poñamos todos pa
ra solucionar este problema que 
se repite todos os anos será 
que se decida a supervivéncia 
de algo tan importante e trans
cendental como é a cultura. 
Consigamos polo tanto feitos e 
non só palabras.+ 

ARANTXA SERANTES 
(FERROL) 

A vergoña do Xallas 
Vimos de ser beizoados no no
so país cun novo prodíxio grá
cias aos poderes do Don Ma
nuel. O naso mesiánico presi
dente, tras a multiplicación dos 
eucaliptos e os quilómetros de 
autovía -semella que inaugura 
máis quilómetros dos que hai
acaba de abraiarnos cun novo 
milagre, o da "vergoña" do Xa
llas. Debémosllo tamén aos 
seus apóstolos da asociación 
Neria, que solicitaron nos seus 
rezos ao presidentísimo que 
collera o seu báculo Ferroatlán
tica e con el fixera manar a fer
venza durante duas horas á se
mana. Aleluia! Mais seguro que 
non será esta a derradeira das 
obras que encherán as páxinas 
do Autonómico Testamento, e 
pronto, co báculo SOGAMA 
respiraremos doce horas ao dia 
e con aquel outro da Cuota 
Láctea as nosas vacas darán 
"quesitos" en porcións da "Vaca 
que se escaralla". Vaites, vai
tes. + 

DAVID A. OTERO CASTIÑEIRA 
(ABEGONDO) 
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Xosé Maria Alvarez Cáccamo 
'Os criadores temen a desaparición da nasa cultura' 

1 

'* CARME VIDAL 

A situación da língua cunha 
perda progresiva de falantes, 
a minorización da cultura ga .. 
lega en competéncia desigual 
coa española e as dificuldades 
de acceso ao público fa~an 
dun panorama nada alenta
dor para o futuro da nosa pro
dución cultural. Na outra ca
ra da moeda, Álvarez Cácca
mo -coordenador da área de 
Língua e cultura do Foro da 
Cultura Galega- situa o po
tencial criador do momento 
actual e o rearme pacífico 
dos intelectnais, que non que
ren asistir silenciosos ao pro
ceso de aniquilación cultural. 

O documento apresentado polo 
Foro é o primeiro balance global 
que se fai do estado da cultura. 

Polo menos organizado desde a · 
perspectiva de base, desde os 
próprios prot.agonistas. Os cría, 
dores reflexionaron arredor da 
situación da cultura para estabe, 
lecer un diagnóstico e a conti, 
nuación propoñer unha série de 
medidas. A participación de 
máis dun cento de persoas e o 
compromiso depositado nos de, 
bates deron corno resultado un 
informe xeral que foi o que se 
apresentou o pasado dia 28 de 
Agosto. Conclue así a primeira 
fase artellada artedor de seis áre, 
as temáticas pero o Faro conti, 
nuará con encontros trimestrais 
arredor de temas monográficos. 

A sua criación responde á urxén
cia de analisar de maneira crítica 
a situación cultural de Galiza? 

Ese foi o ponto de partida. O fo, 
ro ten unha prehistória duns 
dou anos e foi recollendo o sen, 
tir dos divers s sectores da cul, 
tura no que exi tia un estado de 
inquedanza e rnoléstia, incluin, 
do mesmo a autocrf tica dos pró, 
prios implicados. O Foro non re, 
solve problemas pero sácaos á 
lus. Nace desde abaixo de forma 
espontánea, sen nengunha in, 
tención de institucionalizarse. 

As conclusi6ns falan dunha 
cultura na que pesa a amenaza 
de desaparición. 

Era un dos presupostos de partida 
e que agora:, se proba con dados 
concretos. E paradóxico que, ao 
tempo que está amenazada, ten 
unha grande poténcia criativa. 
Dese diagnóstico pódese tirar ou, 
tro parella: os criadores están en 
actividade crítica e cunha gcinde 
potencialidade de traballo. 

Uns cento cincuenta intelec
tuais asinan o documento do 
Foro da Cultura. É abondo pa
ra falar da incomodidade dos 
intelectuais? 

Hai un importante sector dos in, 
telectuais que non se conforman 
con sair ás veces nos meios de co, 

· municación ou ter poder"nos or, 
ganismos. ,Os intelectuais non es, 

' . 

tán cómodos porque se falamos de 
escritores, por exemplo, a língua, 
o instrumento que empregan, está 
ameazada e con ela tamén o futu, 
ro da literatura. Esta situación só 
se pode resolver con medidas pü' 

líticas e un traballo de sensibiliza, 
ción social. O Faro é un síntoma 
do rearme pacífico da sociedade. 
Criadores e analistas non están 
dispo tos a seguir funcionando pa, 
sivamente nen coma colaborado, 
res do poder. Hai inquietude e 
mesmo incomodo e por exemplo, 
estase a viver unha volta ao aso, 
ciacionismo cultural de base co, 
mo resposta a esa situación. 

Na sua área Língua e culturo as 
críticas á auséncia dunha políti
ca normalizadora foron claras. 
Chegaron a falar dun futuro co 

· español coma língua única. 

Como negro horizonte que se 
prevé ao observar os dados certos 
da perda de falantes nos sectores 
máis mozos da povoación. É ur, 
xente que este proceso cámbie de 
dirección. A língua non só é ins, 
trumento senón sinal de identi, 
dade, máis potente que a fachada 
do übradoiro ou o camiño de 
Santiago e, ademais, un instru, 
mento que nos une a todos. 

Denunciáronse por parte dos 
criadores as dificuldades para 
conectar co público. Onde es
tán os atrancos? 

Foi elemento comun de todos os 
sectores participantes a queixa 
pola falta de diálogo entre o poder 
-en especial, a Xunta- e os cria, 
<1ores. Non se trata de facer unha 
cultura subsidiária pero as institu, 

cións deben colaborar a que se es, 
palle. Son dous mundos alleos, 
vemos tamén corno se instalan es, 
tátuas nas cidades ou parques, 
prográmanse as festas ou márcan, 
se as prioridades culturais sen 
consultar con expertos e asesores. 
Os· responsábeis políticos din que 
fan as programacións culturais pa, 
ra o grande público e empregan 
esta expresión no. seu sentido ma, 
nipulador cando se pode seducir á 
xente para que participe nos 
acontecirnentos culturais que non 
están pensados para minorías co, 
mo fan crer. Os meios de comuni, 
cación teñen niso responsabilida, 
de. Como na TVG non hai un 
programa de difusión cultural que 
axude a que a separación entre 
criador e público sexa menor? 

V ostede reclamou a existéncia 
dun "leitor normal" que ainda 
non existe na nosa literatura. 

Seguirnos sen telo e éando falo de 
leitor normal refírome a as:¡uel que 
non é profesor, escritor, alumno 
ou parente do escritor. Ainda está 
por conquistar. A normalización 
da cultura virá cando polo simples 
placer de ler a xente vaia á libra
rla e compre un libro galego. A li, 
teratura de masas é a que ven de 
tora, cun nível de esixéncia de cá, 
lidade moi baixa. Neste momento . 
ternos unha grande literatura, 
comparábel a calquer nutra, por 
exernplo a española, e contamos 
en cámbio cun número moi redu, 
ciclo de leitores. 

Trátase entón dunha cultura 
secundar~ad~ na sua orixe? 

Estamos nunha competéncia 

A. PANARO 

desfavorábel cos produtos que 
veñen de fora. Sofrimos a espa, 
ñolización asentada e crecente 
da cultura española . .O que que, 
remos é qu~ exista diálogo entre 
o que producimos nós e o que 
ven de fora. Non podemos con, 
sentir a minorización da nosa 
produción cultural que está ago, 
chada e en pequenos circuitos 
para iniciados. 

As institucións teñen-a obriga de 
promover a cultura? Por que re
claman ese compromiso político? 

Porque non nos podemos con, 
formar con chegar a un público 
reducido. As institucións teñen 
que apoiar a cultura porque é bá, 
sica para o progreso do país. T ª' 
mén é obriga de implicar · a ou, 
tros sectores como é o dos librei, 
ros que se teñen que sensibilizar 
co tema ou a dos meios de co, 
municación que non están a fa, 
cer nada por difundir a nosa cul, 
tura. Resulta sintomático que, 
salvo excepcións, os xomais fo, 
ron eliminando as páxinas de 
cultura galega e hoxe os suple, 
mentos adican o noventa por 
cent:o do espazo a cobrir eventos 
culturais de fora e en castelán. 

No Foro 'definiuse a política 
cultural da Xunta como "tradi
cionalista-hedo nis ta", unha · 
cultura de festas e espectáculos. 

Porque é unha cultura de grandes 
eventos, como engado mru?ivo, ao 
igual que esas obras públicas fas, 
_tuosas que tanto gastaban aos rexi~ 
menes totalitários·:-Q seu correlato 
no mundo da_cultura son obras fa, 
raónicas e grandes espectáculos.• 

1

Ücuta 
de Vilar 
de Ortelle 

~ -LOIS DIÉGUEZ 

-~Ramón Castro López foi un 
lugués moi coñecido polos anos que 
exerceu como éura nas parróquias 1de 
Vilar de Ortelle (Pantón), e en Pra, 
deda (Guntín), durante a primeira 
mitade deste século. Polo sul da 
nosa província deixou bos recordos 
na xente popular, e algunha perse, 
cución por parte da xustiza militar, 
que non viu ben que tratara de axu, 
dar aos mo~os que querían librar da 
guerra de Africa. Durante os longos 
anos que pasou na parróquia de Vi, 
lar de Ortelle, que está practicarnen, 
te nas ribeiras do Miño, un pouco 
máis arriba de Atán, no concello de 

, Ferreira de Pantón, como dicíamos, 
adicou,se ao estudo das suas xentes, 
história e monumentos, e a interpre, 
tar os feítos que ollaba dun xeito 
moi imaxinativo mais tamén docu, 
mentado~ Froito d_~e_t_raballo. entre 
outros escritos e artigos 1 foi un libro 
sobre a parróquia e, realmente, sobre 
o Val de Lemos. Saiu no ano 1929 
na imprenta F. Rodríguez de Mon, 
forte. Os escritores da Xeración Nós, 
como risco, recolleron na etnografía 
da Galiza lendas contadas por el1 

como aquela dos "xácios", eses ho, 
mes e mulleres míticos que vivían 
nas profundidades do Miño, aló por 
Marce, unha aldea grande que está 
preto de Vilar de Ortelle. A lenda é 
bonita, con história de amor e final 
tráxico. · 

@libro conta feítos e tradicións 
dos anos vinte que hoxe xa non se 
viv(!ri, pero relacionadas con outras 
culturas ben afastadas da nosa, como 
pode ser a árabe; e indaga con gran, 
de interese naqueles feitos dos celtas 
ou romanos que el reinterpreta a 
partir dos achados que atopou nas , 
suas viaxes polas terras de Lemos. E 
uflha visión, pois, desde noso, cunha 
dose de amor e outra relixiosa. 

~culaba o libro entre os leitores 
monfortinos en fotocópia, e nós asi 
o limos. Despois reivindicamos a · 
sua reimpresión para que as novas 
xeracións tivesen fontes próprias 
onde recorrer para coñecer unha 
miga o noso pasado. Hai uns dias, 
felizmente, supoño qú~ polo esforzo 
do alcalde de Pantón, Xosé Manuel 
Ledo López, a Deputación de Lugo 
fixo unha edición facsímil con boa 
encuadernación e grande qtidado. 
O actual cura de Vilar de Ortelle, 
Xosé Val Val, introduce unha pe, 
quena biografia na apresentación. 
Louvamos, pois o feito, sobre todo 
coa idea de dar esta notícia que, 
normalmente, e tratando-se deste 
tipo de libros, sempre se agacha, 
principalmente debido á sua má 

' distribución. Pode ser un exernplo 
para que o concello de Monforte se 
poña á tarefa tamén e anime a ree, 
dición do "Lemas" de Hermida Ba, 
lado, de 1969,. o "Monforte" de Ri, 
cardo R. Vilariño, de 1896, e tantos 
outros que poderian arexar obras de 
monfortinos hoxe esquecidos e que 
traballaron sobre o noso pasado 
ainda tan pouco investigado. Se 
proximamente se vai lembrar con 
diversos actos ao cardeal D. Rodri,· 
go de Castro, non viria mal, tamén, 
pensar nesa outra obra do seu bió, 
grafo, Cotarelo Valledor, editada 
en 1945. Popularizá,la seria a me, 
llor homenaxe. • 

,, 

-

• 



--

-

2 2 7 DE SETEMBRO DE 2000 • Nº 951 

•A música 
de Susana 
Seivane nos 
Estados Unidos e 
Canadá 
Con ~oitas probabilidades o dis, 
co de Susana Seivane estará á 
venda en Estados Unidos e 
Canadá neste mes de Setembro. 
O selo discográfico Green Unnet 
será o encarregado de editar o 
traballo que leva o nome da gai, 
teira. Seivane participou nunha 
morea de concertos durante este 

•Nove voces, 
nove cidades 
en Compostela 
O Auditório de Galiza acolle o 
10 de Setembro a actuación do 
coro ''Voces de Europa~', formado 
por dez mozos e mozas non profe, 
sionais de cada unha das Cidades 
Europeas da Cultura do 2000. O 
repertório inclue cantos en fran, 
cés, noruegués, italiano, flamen, 
co, finés, polaco, checo, islandés, 
castelán e galego. O coro, inicia, 
tiva da cidade de Reykjavik, Js, 
lándia, inclue o tema Negra som, 
bra, con música de Xoán Montes 
e letra de Rosalia de Castro. Ma, 
ximino Zumalave dirixe ao coro 
que conta cunha peza composta 
para a ocasión, o Rap islandés do 
autor de Estónia, Aryo Part. + 

•NaLua 
no festival folc 
de Getxo 
Do 6 ao 1 O de Setembro 
célebrase o Festival de Folc de 
Getxo, que reune a grupos gre, 
gos, africanos, canários e bascos. 
Tamén haberá !-dn oco para a 
música galega da man de Na 
Lua. O grupo do Porriño tocou o 
dia 6, e continua o 7, 8 e 9, na 
Praza das Escolas desta vila xun, 
to aos grupos Numidia, Azarbe e 
Brandania. O Festival de Getxo 
péchase odia 10 con Joseba Ta, 
pía e La B?ttine Souriante. 

• -Pedena 
reabilitación 
do mosteiro de 
Monfero 
Mália a sua história e bele~a, o 
mosteiro de Monfero, caracterís, 
tico pola sua fachada axedrezada, 
leva moitos anos abandoado: Foi 
a finais dos anos setenta cando se 
levou a cabo a reabilitación par, 
cial do claustro. Agora o deputa, 
do nacionalista Francisco Rodrí, 
guez, no Congreso, solicita que se 
elabore un plano de restauración 
do mosteiro, situado entre os va, 
les do Eume e do Lambre. O 
conxunto abrangue unha igrexa 
con fachada barroca, un claustro 
oxival do século XV, outros dous 
denominados da Hospederia e do 

verán, foi portada da revista bri, 
tánica Folk Roots e compartiu es, 
cenário con Leilia e V iirttinii no 
Festival do Mundo Celta de Orti, 
gueira.• 

Dormitório, e as ruínas do refec, 
tório, dos séculos XVII e XVIII. Ro, 
dríguez sinala que o Instituto de 
Património Histórico Español xa 
admitiu que é consciente do de, 
terioro do mosteiro ainda que 
nuncá foi incluído en nengun 
dos seus programas.• 

• Setembro 
de cinema 
francés no CGAI 
Desde o 4 de Setembro 
desenvólvese no Centro Galego 
de Artes da Imaxe, na Coruña, 
un ciclo de cinema que inclue 
proxeccións de Luns a Venres. O 
ciclo céntrase na nova xeración 
de actores, actrices e directores 
galos. Mira os homes cair, Só Deus 
me ve, Place VendOme, A xente . 

. nonnal non ten nada de excepeio, 
nal, Un verán sen histária, A luz 
da lua, O apartamento e Tédio 
son algunhas das fitas que se van 
a proxectar en versión orixinal. 
A entrada custa duascentas pese, 
tas, cen se se ten carné xoven. + 

• Ari Quintas 
deseña o cartaz 
do Mostra de Cine 
Latinoamericano 
A deseñadora do Carballiño Ari 
Quintas foi a gañadora do 
concurso para deseñar o cartaz 
oficial da II Mostra de Cine La, 
tinoamericano que se vai desen, 
volver en Vigo do 28 de Outubro 
ao 4 de Novembro. O traballo 
apreséntase publicamente o Xo, 
ves 7 nunha rolda de prensa coa 
preséncia dos actores Uxia Blan, 
co, Mortis, o consul Ruben Bui, 

ra, o coordenador da mostra Fran 
Álvarez .e Ari Quintas.• 

• Mostra 
do legado xudeu -
en Ribadávia 
Abriu o Domingo 3 de 
Setembto no concello de Riba, 
dávia unha mostra na que se ex, 
pón o legado xudeu non só nes, 
ta vila senón neutros lugares ga, 
legos. Os outros concellos que 
participaron na organización 
desta exposicón son Mondoñe, 
do, Betanzos, Allariz, A Coruña, -
Monforte, Cel~ova, Ourense e 
Tui. Esta iniciativa ten dimen, 
sión europea desde 1996 perten, 
cendo Ribadávia ademais á Re, 
de de Xuderias de España.+ 

• Participación 
galega no Festival 
das Lendas 
de Lesneven 
A Liga Céltiga Galaica asistiu na 
segunda semana de Agosto ao V 
Festival das Lendas na comarca 
bretona de Lesneven, ao Norde 
de Brest, acompañando e coope; 
rando ao-comité de irmanamen, 
to As Pontes,Lesneven~ Nesta 
campaña búscase un maior coñe, 
cemento de Galiza por parte do 
povo bretón. T amén se está estu, 
dando o futuro irmanamento de 
As Pontes coa vila galesa de Car, 
marthen, que, á sua vez, está if, 
manada con Lesneven. • 

• Dezaoito 
artistas dialogan 
ca siléncio 
Inaugurouse o Martes 5 de 
Setembro a exposición "Diálogos 
co siléncio" na igrexa de Santo 
Domingos de Bonaval. Dezaoito 
artistas racharán coa quietude do 
espazo através das suas pinturas, 
esculturas e instalacións, deseña, 
das, segundo a comisaria Merce, 
des Rozas, e._specialmente para os 
recantos da igrexa. ~anuel 
Quintana Martelo, Anxel Cervi, 
ño, Xosé Luis de Dios, Manuel 
Moldes, Camilo Otero, 
Caxigueiro, Marga Crespo, Xur, 
xo Oro Claro, Rosalia Pazo e 
Anxos Romeo son alguns dos ar, 
tistas que participan na mostra. • 

• Remata o prazo 
,,, . 

para o premio 
Johan Carballeira 
O prazo para apresentar 
orixinais ao prémio de poesía Jo, 
han Carballeira remata o 
vindeiro 30 de Setembro. O pré, 
mio, que está dotado con duas, 
centas mil pesetas, foi estabele, 
ciclo polo concello na honra do 
xomalista e último alcalde repu, 
blicano, quen foi fusilado. 
Deben apresentarse cinco cópias 
dos textos, inéditos e con catro, 
centos versos de extensión 
como mínimo. O fallo será feito 
público en Decembro. • 

•Teatro 
Buratini 

- no festival 
de títeres 
de Madrid. 
O Pazo de Papel, o 
último espectáculo 
de Teatro Buratini, 
leva xa 175 repre, 

A NOSA TERRA. 

sentacións desde a Un intre da representación de Os negócios do señor Goto. 

sua estrea, ás que se 
lle sumarán duas máis, o 8 e 9 de Setembro, dentro da Festa do Títere 
dos Verá.ns da Vila de Madrid. Este espectáculo de marionetas, que con, 
ta coa dirección de Pablo Suárez e coa actriz Larraitz Urruzola, está base, 
ado en relatos de José Zafra e Gianni Rodari. Produccións Garabato en, 
carrégase das marionetas, que axiña viaxarán a Xove, Ames, Santa 
Comba, Ponteceso, Boiro e A Baña, pero antes no Parque do Retiro os 
dous dias ás dez e media da noite. • 

• Sen obxecto, 
a vangarda rusa 
en Vigo 
T tinta obras, a maioria óleos, 
conforman a exposición "Sen ob, 
xecto" , procedente do Museo 
estatal Ruso, e que se pode ver 
desde o 7 de Setembro na sala de 
exposicións do Centro Cultural 
Caixanova de Vigo. A obras, que 
abranguen o periodo que transcu, 
rre entre o ano 1910 e 1930, per, 
tencén a Kandinsky, Malevich, 
Larionov, Rodchenko, Lebedev e 
Ender, ente outros. Das criadoras 
da vangarda, Luiulov Popova, Ql, 
ga Rozanova, Alexandra Exter e 
MariaVladimirovnaEndertamén 
se poderá coñecer o seu labor na 
sala viguesa. A rnostra permanece 
aberta até o 29 de Outubro; des, 
pois viaxará até o Quiosque 
Afonso da Coruña.• 

•Ahomenaxe 
a Angola 
chega a Ferrol 
A galería Sargadelos de Ferrol 
acolle desde o 7 de Setembro a ex, 
posición "Homenaxe a Angola no 
25 º aniversário da asu 
independéncia nacional", con 

textos e fotografias de Xosé Lois 
Garcia. Fotografi.as e unha selec, 
ción de libros para comprender, 
segundo Garcia, as transforma, 
cións do país africano. "Hai ima, 
xes que son profundamente reve, 
ladoras e que nos piden varias lei, 
turas de tipo social, político, eco
nómico, etc, sobre diversos 
ambientes da Angola actual ... Ne, 
las procúrase atopar o exacto equi, 
líbrio no sentido de perspectivar 
eses matices que converxen na be, 
leza e no cámbio de realidade so, 
cial angolana'', di. o profesor de 
Lugo afincado en Barcelona. • 

• Subhastan 
vinte cadros 
polo Sahara 
en Chantada 
A Asociación Chantadina de ~ 
lidariedade co Sáhara organizou o 
Venres 1 de Setembro a cea 
anual coa que recada fundos para 
enviar aos refuxiados de Tinduf. 
Artistas da comarca doaran pre, 
viamente obras para ser subhasta, 
das no transcurso da cea. Anxo 
Moure, secretario da asociación, 
e Amelía Ledo oferceron unha 
actuación de contacontos e tres 
nenos saharauis que pasan o ve, 
rán en Chantada interpretaron 
cantos da sua terra. • 

Unha franca feira en Pontevedra. Porundia 
os pontevedreses, turistas e viaxeiros voltaron outra vez ao Medievo. A 
primeira edición renovada daquela feira medieval que o rei Enrique IV 
lle concedera á cidade do Lérez encheu as principais .ruas e prazas do 
casco vello nunha festa rachada na que a compra de produtos tradici0' 
nais, os xogos, as papadas e cantos duraron até ben entrada a noite. + 
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---~111 ~Leit~uras~llll------
De medo 
Título: Aire negro. 

Autor: Agustín Femández Paz. 

Edito: Xerais. 

Seica é libre dicer, que ninguén 
cae en descrédito por telo no mo, 
mento,que sexa e da maneira que 
sexa; é dicer, que é libre precisa, 
mente porque ninguén está libre 
de el. Tendemos a asocialo con 
feitos extranaturais (seguindo a 
denominación de Antón Risco), 
cousas das que non damos expli
cado a natureza, fenómenos que 
non podemos ou non sabemos 
combater axeitadamente porque 
non se encadran dentro das coor, 
denadas racionais humanas. Co, 
mo o ignorado é moito máis que 
o que sabemos, a hipótese de que 
son innúmeras as cousas que nos 
poden dar medo, semella lóxica. 
Sen embargo, é fácil comprobar 
como o cau antes de que nos al
tere a dose de adrenalina veñen 
obedecendo a esquemas bastante 
semellantes. Os vampiros de ho, 
xe en pouco ou en nada difiren 
dos clásicos; os lobishomes, igual; 
o inanimado que cobra vida, ou, 
tro tanto; as meigas, demos e de, 
mais provocadores de feítos non 
natura.is, tampouco mudaron na, 
da ... e é que a na tu reza humana 
non varia ao longo do tempo e as 
cousas que nos dan medo <lepen, 
den directamente dela. 

Pero quen viu algunha vez un 
vampiro?, un lobishome? Para iso 
ternos que botar man das artes, 
exactamente hoxe como presu
mibelmeme houbo que facer en 
outros tempos. Como tema artís, 
tico coñece unha grande tradi
ción tanto na pintura como na 
escultura e, como non, na litera, 
tura. Tratase, ademais dunha de, 
sas temáticas que soen emocionar 
sempre, e ese é un primeiro aviso 

NARRATIVA 

Agustín Fernándex Pax. 

de futuro éxito. Sempre e cando 
se conte con narradores compe, 
tentes. A propósito de narradores 
competentes, non podemos dei, 
xar de dar notícia de duas reedi
cións de Xosé Miranda e Paco 
Martin. Miranda xuntou V estío e 
A neve a cadeira, publicadas en 
Nigra, duas leituras de contrasta
do éxito entre os leitores máis 
novos, e engadiulles "Lambirón", 
inquietante relato que, a diferén
cia dos outros, nos leva ao mundo 
do mar, da auga e o conxunto le, 
va o título de Triloxía pánica e fai 
o nº 22 da colección "Peto" de 
Xerais. Paco Martin engadiu un
ha história máis á terceira de Tres 
historias para ler de noite. A enga, 
dida é "Autovía" e tamén fora 
publicada en Nigra. O novo vo, 
lume, tamén editado por Galaxia, 
pasa a denominarse Historias para 
ler á noite. Por partida dobre, eis 
unhaespléndida notícia_. 

A novela que hoxe nos ocupa, 
chéganos da man de Agustin 
Femández Paz, un dos autores xa 

A.N.T. 

clásicos no mundo da literatura 
infantil,xuvenil (non hai un no, 
me que satisfaga, para denominar 
este espácio -editorial). No ano 
98 deixáranos a futurista O centro 
do labirinto. 
Hoxe chéga-
nos Aire ne-
gro. O primei, É unha de 

esas novelas 
difíciles ·de 
esques:er, do 
rrielloriño 
que <leste 
xénero hai 

ro quizá sexa 
advertir que 
non se trata 
da típica his, 
tória infantil
x u ven il, co, 
rnenzando 
polo feíto de 
que os prota, na nasa 
gon!stas son literatura. 
adultos, hai 
preséncia de 
protagonistas 
no vos, de rapaces (a filla do ma, 
trimónio de Lugo, ou a Mancho 
e Maria) pero en pap.eis secundá, 
rios. Mais iso non é óbice para 
que este leitorado conecte pron, · 
to eón ela, a proba está en que, 
con A banda sen futuro (Marilar 

Hixinio.Puentes 
O bandido Casanai:a Hixinio Puente~ 

Aleixandre), é das leí turas de 
máis éxito, este ano, entre os lei, 
tores máis novos. O que estamos 
a dicer debe servir de aviso, a 
aqueles que teñen á literatura in, 
fantoxuvenil como leituras me, 
nores, para unha séria reflexión 
que os levará a mudar de opi, 
nión. Non teñen máis que coller 
Aire 'negro e, ben seguro, non só 

, mudará a sua maneira de pensar 
senón que difícilmente esquece, 
rán a novela de Fdez. Paz. 

Querer saber máis do preciso, é 
mau; ei.s unha consigna que 
sempre funciona en remáticas 
por este estilo e aquí tamén. 
Cando Vítor coñece a Laura, 
non imaxina a história na que se 
está metendo. Así é como co, 
meza a novela, querendo ·ei en, 
tender o mutismo dela, é a pri, 
meira finalidade que chega a 
nós. Para entendelo emprega un 
instrumento que agradecemos 
ben: a literatura. Grácias a elas, 
estas duas personaxes vanse 
achegando unha á outra. Fer, 
nández Paz realiza asi unha au, 
téntica e agradecida homenaxe 
á literatura, achegánélonos ao 
mundo de Cunqueiro, de Ferrin 
ou de Neruda, sen nengun tipo 
de pedantismo barato, con toda 
naturalidade e inseríndoo per
fectamente no seu mundo nove, 
lesco. Vítor é tamén o primeiro 
narrador que aparece e polos 
seus ollos coñeGemos ao estado 
actual de Laura, o primeiro foco 
de tensión. O outro narrador é 
Laura, e e"ta é quen nos mergulla 
nun mistério ainda moito máis 
fondo. Un mistério tan vello co, 
mo o Il).undo e non por iso me, 
nos actual: o cierno. Pero a Gran 
Besta vai aparecer pouco a pou
co, déixandose notar o seu chei, 
ro cada vez con máis intensida
de nunha atmosf era con todos 
os ingredientes para que nela 

(Pasa á páxina seguinte) 
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11 conta de libros 11 
O segredo angolano 
Como definir Angola? Qs versos de 
Xosé Lois Garcia refírense a lea como 
"ritual de gestos/fecunda sílabas/na 
idade das maos". Sambizanga, o último . 
poemárió <leste ga
lego que reside en 
Barcelona recolle o 
título do nome dun 
bairro e mt;rcaclo en 
Luanda, e as suas pá
xinas son unha lou
vanza a Angola Mais 
como di Pites Laran
jeira no prólogo "con 
este livro de poemas, 
e o cartao de associa, 
do da Uniao de Escri
tores Angolanos, Xosé Lois ·oarcia nao 
pode ser considerado um intelectual 
em bus_¡:.a de sensac;.5es exóticas, turísti, 
cas ou piedosas (. .. ) Oito por outras Pª' 
-lavras, a experiencia angolana tinha que 
ser metamorfoseada em discurso para o 
outro, como um segredo inviolável riue 
queima as entranhas e tem que reve
lar-se". t 

GuiadaRaia 
A Xunta e a Comissao de 
Coordenac;.ao da Regiao do Norte edi
tan a Guia cÍa Raia. Pola beira do Mi, 
ño en Galicia e Portugal. Este volu
me propón d ife
rentes itinerários: 
o dos balneários, 
por Caldelas, 
Monc;.ao, Amoia e 
Cortegada, o das 
praias mariñas, con 
baños na: Guarda, 
Carnposancos e 
Áncora, ou o da ar, 
tesania, para coñe
cer nunha semana a 
todos eses artistas 
anónimos dispersos 
en Orbacém, Vilar 
de Mouros, Caminha, Goián, Castro 
Laboereiro e Tui. Textos en galega e 
castelán. t 

Dorothy · Parker e 
o infemo 
Marion Meade asina a biografía de Do
rothy Parker, que foi publicada_, en Es
tados Unidos hai tre, 
ce anos e que 
agora verque ao 
castelán a edito
rial Circe. Coas 
dificultades en
gadidas da 
auséncia de tra
ballos anteriores 
e das mentiras 
que a própria 
Parker inventara 
sobre a sua vida, 
Meade aporta to
dos os detalle po
síbeis sobre como 
viviu a escntora e crítica na cidade de 
Nova York nos anos vinte. Histórias 
de amigos da profisión, de artigas entra 
a irania e a maldade, e de alccol. + 

Sobre o viño 
Porto Vintage 
O Instituto do Vinho do Porto, en co, 
laboración coas empresas do sector vi
nícola, decidiu levar a ca-
bo o pasado 
ano o evento 
"vintages do 
Século", adica
do aos mellares· 
caldos <leste ti
po. Ovolume 
Porto Vintage 

· recolle esta cele
bración cunha 
história sobre ori
xe e evolución do 
Vintage, a fertilidade dorio Douro, a 
relación do home co Vintage e, xa na 
última parte, a infraestrutura que fai 
posíbel a sua produción. + 
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Esta é a páxina de comezo do noso novo 
lugar na rede. Nesta, poderá atopar as notícias 
máis destacadas do número da semana, . 
con vínculos ás inf ormacións e seccións principais.;,, ;;· 

No menu azul da esquerda pÓdese acceder a 
todas as opcións do semanário. 

No futuro incluirase un completo catálogo 
dos libros publicados por Edicións A Nosa Terra; 
asi como agasallos, ofertas, fondos de escritório 
de balde, vínculos con outras páxinas de interese 
e tamén unha páxina adicada a Castelao. 

111 

Leituras 
111 

(Ven da páxina anterior) 

reinara o romanticismo. Tres 
máis un. O trio: Vítor, Laura, 
Carlos. O cuarto: a Gran Besta, 
que se vai facendo presente nas 
vidas de Carlos e Laura sen que 
eles den feito por evitala. Des, 
pois, a progresiva atración que 
vai sentir Vítor por Laura, terá 
como consecuéncia o remate do 
proceso e instalándose tamén na 
vida de Vítor. 

En si, esta história non é nada 
novo. Ás portas do infemo, on, 
de a Gran Besta agarda que a 
ceiben, son ben coñecidas na 
cultura oral. Na tradición literá, 
ria galega, xa é outra causa. Pese 
a insignes cultivadoras <leste xé, 
nero, como Fole, e de que sem, 
pre foi moi aprezado polos leito, 
res, non é esta unha das temáti, 
cas preferidas na nosa narrativa. 
Polo que Aire negro resulta ta, 
mén unha hábil posta ao dia des, 
ta matéria, que é unha novela da 
actualidade, habendo referentes 
inequívocos a ela. Moi hábil so, 
bre todo en tres aspectos. Un é a 
criación de personaxes anguria, 
das e na gradación desta angúria: 
a angúria de Vítor porque Laura 
non fala, a de Laura precisamen, 
te para non falar (e cando fale 
coñeceremos a outra Laura, un, 
ha Laura angustiada pola vida 
que leva, despois por unha vella 
história de amor que renacerá), 
Carlos e o seu amor imposíbel; 
eles como protagonistas, pero ta, 
mén teñen a sua parte, Moncho, 

·o matrimónio de Lugo ou os 
mesmos médicos de Beira Verde. 
O segundo aspecto onde Femán, 
dez Paz demostra a sua habilida, 
de como narrador é na estrutura. 
Contada do princípio ao remate, 
en liña, tampouco é unha histó, 
ria que non sexa coñecida e pre, 
visíbel. En lugar de iso optouse 
por fraccionala en tres tempos, 
que son os habituais (presenta, 
ción, desenvolvimento e desen
lace) pero que (salvo o desenla, 
ce) se desubican e trocan de fun
cións: a presentación pasa a fun
cionar como desenvolvimento e 
o desenvolvimento inícia a no, 

· vela, logrando asi un efecto de 
"in media re" (falso, desde a 
perspectiva do protagonista Ví, 
tor, todo comeza cando coñece a 
Laura) útil para salientar ese pa
sado que a angúria e lograr unha 
meirande dimensión durativa da 
acción, unha acción da que se 
sabe dosificar moi ben unha ten, 
sión que coma con tres focos di
ferentes: na primeira parte, a en, 
fermidade de Laura; na segunda 
a história de amor con Carlos e a 
soterrada e inquietante presenza 
da Gran Besta. O terceiro aspee, 
to é a criación de duas voces, os 
dous narradores, que saben retra, 
tar moi ben ese ambiente angu, 
rioso, renunciando a todo o que 
non sexa útil á sua finalidade por 
moi popular que sexa. 

O resultado final é unha de esas 
novelas difíciles de esquecer, ·do 
melloriño que <leste xénero hai 
na nosa literatura, un discurso 
que debe trascender as fronteiras 
do espácio editorial no que viu a 
luz e que seguro rematará sendo 
un clásico como hoxe son xa as 
obras arriba mencionadas de Pa, 
co Martin e Xosé Miranda.• 

XOSÉ M. EIRÉ 
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Manesquerda 
Publicación estável de 
Esquerda Nacionalista ... 
Mocidade 

Ng 7. Verán de 2000. Prezo 200 pta. 

Coordena: Jonathan Alonso. 

Edita: Esquerda Nacionalista. 

O vintecinco aniversário da criación da 
Asemblea Nacional-Popular Galega é o 
tema central deste número. Vítor Manuel 
Martins narra a evolución deste grupo até 
a sua disolución. Marta López reflexiona 

sobre a necesi
dade de que se 
avance na pa
ridade entre 
home e mu
lleres nas cor
poración lo
cai galegas. 
Valeri Este
ban comeza 
un pequeno 
traballo so
bre a 

pción po
lrtica do 

ecosocialismo. Xo é Maria 
Garcia explica a sua opinión obre os li
bros que Carlos T aibo adicou a Iugoslávia 
por mor do conflito en Kósovo. Roberto 
Taracido recorda a loita polo direitos ci
vis dos-negros nos Estados Unidos.• 

OXomalde 
· información obreira 

N 2 2. Agosto de 2000. Prew: de balde. 

Edita: Cenrral Unicária de Traballadores. 

Os problemas que os mariñeiros do banco 
sahariano están soportando desde o rema, 
te do convénio pesqueiro entre a UE e 

Marrocos se
gue senda o 
maior foco 
de atención 
da informa
ción obreira 
en Galiza. 
A fusión de 
Astano e 
Bazán nun 
único esta
leiro vese 
con preo
cupación 
por parte 
da CUT, 

quen defende a participación 
masiva dos proletários da comarca para 
evitar que se repita o clima de caos da re
conversión. Na ección de entrevi ta, é 
protagonista Xo é Ramón Vare! Gómez, 
membro do comité de empre a de Zara
Loxfstica pola CUT.+ 

Leer 
Ng 16. Xullo-Agosto de 2000. Prezo 675 pta. 

Dirixe: Elena Morales. 

Edita: Arrando 4 Gestión. 

O tema central deste número é a presén
cia da ditadura na literatura, con especial 
atención aos reximes totalitários de Lati
noamérica, inspiración de grandes obras 
deste século. As feiras de libros en Lati
noamérica serven de. trinque especial pa

ra apresentar 
as últimas na
vidades da li
teratura do 
outro lado do 
Atlántico. 
Xustamente, 
na sección de 
entrevista é 
protagonista 
o novo es
critor arxen
tino Gonza
lo Garcés, 
Prémio Bi-

blioteca Breve de Seix Barral este 
mesmo ano. Na sección de' conversa o 
convidado é Juan Marsé, quen canta as 
suas sensacións logo de máis de vintecin, 
co anos escribindo eniunfand9 con cada 
novo libro.+ 

l 
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Sobre 
Federico 
Guisasola e 
o seu biógrafo 
Título: Menestra de Tipos Populares de Ga

licia. Edición Facsimilar. 

Autor: Federico Guisasola. 

Edita: Produccións Culturais Artesa. 

Entre as múltiples acertos litera
rios da novela de Xosé Miranda 
Moming Star, Premio Xerais 1998, 
non é o menor, na nosa opinión, 
a moi coidada reconstrución his
tórica da época corno pano de 
fi ndo para a progresión do heroe. 
Así, ao enfocar desde un punto de 
vi ta marxinal a de feíta militar 
das trop do comandante Solís 
en abril do 46, ten a orixinalidade 
de inclufr, non ó a figura do ne
n Murguía como mero comparsa 
mudo diante da botica do seu pai, 
enón tarnén a parella do cego 

Campanachoca e a Pindonga co
mo personaxes secundarios. 

Certamente, neste ano a obra e a 
personalidade de "Murguía foi ob
xe to dunha revaloración e divul
gación en par desde o ano 1933, 
de. xeito que o Día das Letras G.a
legas non foi eclipsado polos actos 
relcionado co cincuentenario da 
morte de Castelao e o centenario 
do nacernento de Manuel Anto
nio. Pero no ano 2000 tamén é 
importante rexistrarmos a reedi
ción da Menestra de Tipos Popula
res de Galicia de Federico Guisaso
la a cargo das Produccións Cultu
rais Artesa de Carlos Díaz Martí
nez; nela aparecen, como é abi
d , "copiado del natural" Cam
panachoca e a Pindonga. 

Na repr dución do álbum litera
rio que acompaña o diferente 
retrat d tip populare gale
g , edit r incluiu un "limiar" 
de catr páxina de Manuel Ma
ría, qu , de graciadamente, a 
l et r curi n n lle ~ mece 
in~ rmaci n ningunha sobre a 
vida a obra do arti ta plástico: 

m que co personaxe 
"lgn tu" que Manuel Murgufa 
lle adicou un fi nno o capítulo do 

u libr Los Precursores: atráeno 
profundament debido á e curida
de que envolve a súa misteriosa e 
interesante personalidade. Malia 
os noso esforzos pouco puidemo 
averiguar da vida e a obra de Fe
derico Guisasola. As referencias 
que ternos coinciden na súa brevi
dade: o Diccionario biobibliográfico 
de escritores, de Antonio Couceiro 
Freijomil e a chamada Gran Enci, 
clopedia Gallega. Case nada: que 
non era galega, que residiu bas
tante tempo en Galicia e que o 
seu pasarnento tivo lugar en Pon
tevedra o 17 de febreiro de 1882. 
E que, ademais de debuxante, foi 
pintor. Cecais existen outras fon
tes que poden fomecer máis da
tos. Seguro que as hai. A prensa 
da época pode ser unha dela5". 

O poeta da T erra Chá abofé que 
non ía descamiñado ao supor 
que na prensa periódica se acha
ban non poucos datos sobre 

rrespondente gráfico de La lluslTa
ción Española y Americana, como o 
será anos roáis tarde de La Ilustra
ción Gallega y Asturiana. 

A raíz da Revolución de setembro, 
voltou a Madrid, pero o clima de 
axitación política do momento 
non tivo éxito, de aí que viaxase a 
Salamanca, onde conseguiu que o 
maigués. de Siete Palacios lle en
cargase varios cadros, e entre 1869 
e 1872 fixo retratos a baixo prezo 
para poder vivir, chegando mesmo 
a facer de actor nalgunha comedia 
de Emilio Álvarez Giménez. Tras 
outra alternativa infrutuosa de 
triunfar na capital do Estado, Gui
sasola regresou definitivamente a 
Pontevedra en 1872. 

Federico de Guisasola. Abaixo, gravado do certame literário, celebrado no Liceu de 
Pontevedra, oferecido ás sociedades corais e á prensa. LA ILUSlRACION CANTABRICA 

Segu~do Nic~or Rey, que decla
ra no artigo antes citado que 
mantivera con el unha profunda 
amizade nos últimos anos da súa 
vida, é nesta última etapa en 
Pontevedra cando descobre a 

1

súa 
verdadeira vocación de debuxan
te e acuarelista, ao percorrer o pa
ís á procura de paisaxes e .monu
mentos que ían integrar o seu 
proxectado Album monumental y 

Guisasola, pois foi no nº 11 de 
La Ilustración Cantábrica onde o 
xomalista pontevedrés N icanor 
Rey Díaz (184?-1899), íntimo 
amigo de Guisasola, publicou 
unha moi emotiva necrolóxica 
co título da "D. Federico Guisa
sola y Lasala", aínda febrentes os 
despoxos do malogrado artista. 

No seu valioso ensaio El periodis
mo en Pontevedra (1899), López 
Otero cita a N icanor Rey como 
redactor dos semanarios El Progre
so e El Buscapié, así como de La 
Paz, que dirixiu o profesor Emilio 
Alvarez Giménez ao cornezo da 
Re tauración. Foi correspondente 
<le La Ilustración Gallega y Asturia, 
na na cidade do Lérez, desde onde 
enviou importantes crónicas sobre 
a Exposición Rexional e Xogos 
Florais de 1880, nos que obtivo 
dous accésit , pero no cerra.me do 
ano eguinte acadou nada menos 
que unha praza de redactor de El 
Imparcial, que ofrecera Eduardo 
Gas et y Arrime. En El Imparcial 
de Madrid, xomal de referencia 
dominante na España da Restau
ración e un dos que mellares sala
rios ofrecía aos seus empregados, 
Nicanor Rey coincidiu co hum.o
rí ta vigués Luis T aboada. Malia o 
centralismo e españolismo cons
tantes desta publicación gassetista, 
Nicanor Rey publicou a fins de 
1891 dez "Cartas de Galicia", na 
última das cales se declara partida
rio do rexionalismo e ten palabras 
de louvanza para Manuel Mur
guía, líder político e intelectual 
entón da Asociación Regionalista. 

Gracias ao artigo de N icanor Rey 
sabemos que o noso artista, fillo de 
asturiano Juan Lorenzo Guisasola e 
da murciana María Casilla Lasala, 
nacera en Madrid o 10 de abril de 
1830. Ignoramos a data do traslado 
da familia a Vigo, pero a mediados 
da década dos cincuenta xa gozaba 
de prestixio como profesor de de
buxo na cidade da oliveira. Pasa a 
vivir a Pontevedra cos seus en 1858 
e pinta un cadro para o gabinete de 
lectura do Liceo. Entre 1860 e 
1866 impaitiu clases de debuxo no 
Instituto da cic!ade corno profesor 
interino, pero non tivo éxito nas 

oposicións que se celebraron ese 
ano en Madrid para a titularidade 
da cátedra, co que se complicaron 
grandemente os medios para se va, 
ler, dada a ausencia dun verdadeiro 
mercado da arte na Galicia deci
monónica. A partir dese momento 
comeza Guisasola a percorrer Gali
cia para debuxar paisaxes, tipos e 
monumentos e convértese en co-

artístico de Galicia. Entrernentres e 
coma distracción, debuxa os per
sonaxes marxinais da Menestra; 
para a súa edición viaxa en 1881 
a Madrid, onde contraerá a enfer
midade, sen dúbida a tuberculose, 
que o levará á tomba o 17 de fe
breiro de 1882 en Pontevedra: 

"Carecía de recursos. Los que le fa-

fiCCróN 5. REMINISCENCIAS 3. XACEMENTOS 
DEBOB DYLAN ARQlIBOLÓXICOS 

l. UN PAÍS 
Xosé Antonio Moreno DE GALICIA 
Galaxia Pi.lar Barciela Garrido e 

DE BRÉTEMA Eusébio R. Seara 
Suso de Toro Xerais 
Aguilar 

2. Ü ESPELLO 
4. ESTRUTURA 

NoN fr~IóN 
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Xan Leira Mª Xosé Queizán 
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cilitaba su ángel tutelar, que tam
bién existen ángeles en la tierra, no 
bastaban a sufragar los gastos de su 
estancia en la corte, de papel, de 
impresión, de piedras litográficas, y 
recurrió en demanda de auxilio a 
personas pudientes que le prome
tieron protección, pero que al lle
gar la hora suprema se negaron a 
cumplir la palabra empeñada. Con
servo en mi poder cartas de magna
tes titulares que ocupan · además 
elevadisimas posiciones oficiales, 
comprometiéndose a suscribirse 
por un ejemplar de la Menesrra, si 
la publicacián. llegase a realizarse". 

Como consecuencla da falla de 
diñeiro, viuse na abriga de v~n
der a metade de prezo case toda a 
edición da Menestra, aínda que 
intentaba facer unha nova tiraxe 
na primavera de 1882. Ata o úl
timo día Guisasola soñou con ver 
realizada a obra de máis folgos, o 
A!bum monumental y artístico: 

"Ya tenía elegidos los colaborado
res literarios. El autor de Desde d 
cielo se ocupar)'.a de_ la introducción. 
lndalecio Arme5to, Antolín Espe
rón, Juan Manuel Paz, Alfredo 
Vicenti, Emilia Pardo Bazán y 
Rosalía de Castro, intencional
mente citadas las últimas por ser 
las primeras, y no sé cuantos 
otros, escribirían de la arquelogía, 
~e los usos, de las artes y de las in
dusrrias del país, mientras él visi
taría, para completar sus datos, las 
fragosas montañas, los silenciosos 
y profundos valles, las catedrales 
grandiosas y los solitarios monas
terios. ¡V asta empresa para cuya 
realización eran precisos mucho 
dinero y mucha perseverancia". 

,,Como se pode ver, Guisasola pre
tendía ofrecer no seu álbum, ade
mais dunha imaxe plástica do país, 
unha interpretación global de Ga
licia da man dos mellares literatos 
do momento. De feíto,. na Menes, 
tra os máis dos escritores que reali
zaban en estilo xoco-serio os retra
tos literarios dos tipos pintados po
lo pontevedrés son figuras sobran
ceiras da xeración do 68: E. Pardo 
Bazán (1851-1921), Aureliano J. 
Pereira (1855-1906), Augusto 
Mosquera ( 1862-1882), Valentíri 
Lamas Carvajal (1849-1906), Luis 
A. Mestre (1848-1921) , Nicolás 
Taboada (1856-1899), Arturo 
Vázquez Núñez (1852-1907), Cel
so García de la R_iega ( 1844-
1914), Nicanor Rey Díaz ... 

O pontevedrés Luis Rodríguez 
Seoane (1836-1902), compañei
ro de Pondal e Aguirre no Ban
quete de Conxo, agóiralles ás fi
guras da Menestra a inmortalida
de por medio da arte de Guisa
sola nun soneto que fai as veces 
de prólogo poético do álbum: 

"Pero,-allí donde sobrio el colorido 
Al perfilar la imagen se acentúa, 
Nace el Arte que salva del olvido". 

Para nós as figuras roáis atractivas 
de toda a Menestra son, sen dúbi
da, Campana.choca e a Pindonga, 
que efectivarnenrn se salvaron do 
esquecemento, non xa pola súa 
aparición en Moming Star, senón 
corno claro precedente--iconográ
fico dos cegos de romance de 
Castelao, Maside, Luís Seoane, 
A. Alén ou Ernesto Padín. + 

ANTÓN CAPELÁN 
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Por que m-T alá?· 

É fácil de entender ao pensar na 
toponímia ou nos nomes de per, . 
soas. Son palabras que, fóra de 
cuestións filolóxicas, non teñen 

-significación. É distinto se digo o 
meu nome, Chus, que se digo 
"mesa". Os topónimos ou mesmo 
os balbuceos dos nenos non. teñen 
correspondéncia coa realidade pe, 
ro contan cunha connotación 
máis forre. Mallarmé <licia que 
son coma bordes da linguaxe -e el 
na sua proposta poética <licia que 
o poema tiña que situarse neses lí, 
mites, absorber aquilo que non é 
comunicábel, o non dicíbel. 

Entón, igual que m-T alá pode
ria ser calquer outra expresión? 

Non porque non é arbitrário, ten 
connotacións biográficas e referi, 
das ao fenómeno literário preci, 
sas. De todos xeitos, o funda, 
mental é significar ese borde da 
linguaxe. A nível persoal poderla 
dar butras significacións, como 
que Manuel Outeiriño, un bon 
amigo, me chama cuatalá -polo 
meu apelido- e o M ten a ver co 
nome de Manuel, tan importante 
para min. Hai támén, por outra 
banda, un eco de cerras nomen, 
claturas de Margarita Duras e talá 
significa océano en grego. Se ti, 
vera que traducir m, T alá diria 
amor, océano e, como non, ta, 
mén mátala, de feito, uns versos 
no libro din: "tanta xente por 
matar e eu tan falta de tempo". 

O poemário suxire moitas per.: 
guntas, algunhas delas referidas 
a sua construción. Por que em, 
prega tan variados rexistros, dos 
máis cultos até os máis cotiás? 

Unha das propostas é que o poe, 
ma non exclua o mundo. Hai toda 
unha maneira de pensar a poesia 
que a escinde da realidade, aplíca, 
lle un rexistro moi culto que, en 
definitiva, é restrictivo porque li, 
mita moito o uso de palabras do 
diccionário. m, T alá pretende todo 
o contrário, facer unha poesia que 
inclua .o mundo e se o poema se 
abre ten que asumir tamen a bana, 
lidade. Entrar no mundo significa 
abrir o tamiz a todo tipo de expre, 
sións. A mestura de rexistros é in
tencionada e tamen a maneira de 
rir, porque m-T alá é tamén un li
bro cómico, rise como cando Rim, 
baud senta a beleza nos seus xeon, 
llos. A época do sublime rematou. • 
Estamos no capitalismo seródio e 
a beleza ten que ir' acompañada 
dunha ética e unha proposta. 

m-T alá está sementada de multi
tude de referéncias, algunhas da 
cultura clásica, outras contempo-. 
ráneas e tamén outras de marca
do carácter biográfico. Coñecelas 
todas é difícil e mesmo xa hai lei
tores que xogan a descobrilas. 

· É un libro moi pegado á vida e 
por iso as referéncias persoais 
son moitas. Defíneme como au
tora, dalgunha maneira loito 
contra o tempo, teño sensación 
de que é avaro e se me vai e 
quera escrebelo para evitar o es, 
quecemento." m, Talá está moi li
·gado á perda dunha persoa que é 
a autora da cita inicial. Ela con, 
vértese en Cordélia e en canti
dade de nomes que a ocultan 
pero Son sempre a mesma per, 
soa. -Invade o libro que está 
construído a partir da morte e as 
consecuéncias que ten o fin vio
lento dun autor. 

Chus Pato 
-'Quixen que -m--Talá f qse grande, que ti vese 

tantas palabras coma Shakespeare' 
-0- CARME VIDAL 

PARA LER M-TALA, O ÚLTIMO POEMÁRIO DE CHUS PATO, HAI QUE FUXIR DAS NORMAS DO MERCA

DO, SITUARSE FORA E APLICAR HÁBITOS CONTRÁRIOS AO CONSUMO DE MASAS. Aí RADICA PARA A 
. -

AUTORA A PROPOSTA DA._ MESMA POESIA, NO DESCOBRIMENTO DA IMPOS,IBILIDADE DE 

COMUNICACIÓN E NA NECESIDADE DE "SALVAGARDAR A CAPACIDADE CÓNSTRUTIVA DA LÍNGUA". 

M-TALA (XERAIS) É RESULTADO DE CINCO ANqs DE TRABALLO E REFLEXIÓN, DE ABRIR A POESIA 

AO MUNDO E D~. INCORPORAR UN ESPAZO DE LIBERACIÓN QUE SE ABRE TRAS O ABISMO POSTMO

DE~O. M-TALA É UN POEMÚÁRIO XENEROSO, CON MULTITUDE DE PALABRAS, UNHA MANCHEA DE 

REFERÉNCIAS E ESA VONTADE QUE A AUTORA TEN DE DEMONSTRAR A POTÉNCIA DA NOSA CULTURA. 

A poeta aparece coma un ser 
de ficción, unha personaxe que 
aporta tamén o seu manifesto 
literário. 

Aparece constanteme9te pero 
non teño por que ser eu. E, de cer
to, un ente dé ficción. Estou con
tra a concepción da poesía que fai 
do poeta un ser con revelacións e 
un plus de palabras e sentimentos 
que mesmo pode dicerlle aos de, 
roáis o que deben sentir. A autora 

, en m, Talá só é unha !faballadora 
que construe poemas, non ten re, 
velacións nin sinte máis que nin
guén. Nun momento clise "a auto, 
ra non se fai cargo das opinións 
dos personaxes", igual que unha 
xomalista e nese sentido compára, 
se o labor poético co tan denosta, 
do que é a prensa. 

Hai poetas que din que escre, 
ben para comunicar, vostede es
tá no polo oposto, afirma a im
posibilidade da comunicación. 

A linguaxe poética non ten "que 
comunicar, para iso están outros 
rexistros, no caso de que algun 
serva para iso. Deleuze e Guat, 
tari din que a hnguaxe comuni
cativa o que agacha son. ordes. 
A comunicación é imposíbel e a 
poesia ten que salvagardar a ca
pacidade construtiva da língua. 
Iso impede contar histórias, fa, 
cer concesións, guiños ao leitor. 

Que papel lle queda entón ao lei
tor -que se enfronta con m, T alá? 

\ 

Pedirialle paciéncia. m, T alá non 
se pode ler de seguido, ao non 

estar concebido corno produto 
de masas ten que xerar no leitor 
os contrahábitos do consumo e 
un deles é a paciéncia. 

O libro defínese coma postmo
demo. Que proposta aporta? 

Situarse no espectáculo do mer, 
cado e superar a ausé!).cia de lin
guaxe, de realidade. Tender un, 
J:\a ponte sobre o abismo e cons, 
truir desde a praxe lingüística 
unha utopía máis alá do merca, 
do. Esa seria a proposta: unha 
ab5tracción liberada. O sublime 
remata no mundo valeiro da 
postmodernidade·, na contem
plación '<lo abismo. m-Talá pre
tende non pararse na condolén, 
ciado .abismo senón camiñar por 
riba del, conseguir que o .abismo 

A NOSA TERRA. 

non sexa un límite senón un paso. 

Á maneira dun espazo de libe
ración? 

lso foi a escrita do poemário. 
Chegou un momento no que non 
podía seguir, sintin o que era estar 
detida ante o valeiro, non ter que 
dicer pala maneira na que o mer
cado topou a língua. Aconteceu 
entón o encontro con Manuel 
Lourenzo e o seu teatro. Lin os 
diálogos e m,Tafá abriuse de for, 
ma brutal, escribiuse a velocidade. 
Fixen bascular o poema cara ou; 
tros xéneros e simular os seus me, 
can ismos. Facer diálogos sen ser 
teatro, nárración sen ser novela e 
pensamento sen ser filosofia. m; 
)alá abriuse entón ao mundo e 
dixo, "adeus lírica", xa basta. Dí, 
xolle adeus tamén a Rimbaud e á 
lingua do infortúnio, ahondaba de 
ser mesias, da apocalipse. 

Quere dicer que transgrede os 
xéneros pero resiste como poesia. 

Non hai confusión, a pesar de ser 
un libro con tantas palabras. O 
idioma galego prodúceme grand 
pracer. Queria que m-T alá rivera 
tantas palabras como Shakespea
re. Pode ser complexo, pero coido 
que a nosa literatura ten que de, 
monstrar en cada libro que publi
ca que t~mos· un idioma e unha 
cultura. E un reto e unha abriga. 
Os autores galegas non nos pode
mos permitir ser ignorantes. Qui
xen que m; T alá fose grande no 
sentido de mostrar un idioma en 
esplendor, outra cousa é que o 
conseguira. Non nos podemos re, 
laxar e por iso hai tamén tantas 
referéncias á literatura universal. 

Ábrese ao feminista manifesto 
cyborg, un modelo que semella 
asumir. 

lmpresionoume a proposta de 
Donna Haraway. Estamos obse
sionados palas vendas, pois ben, 
o que chega aos demáis é a televi, 
sión. Collin o poema e leveino a 
unha entrevista televisiva. Bren, 
da di ali causas extraordinária 
que son risíbei , o poema banalf
zase e tamén ai están os cyborgs. 
Todo o libro atenta c ntra a na
tureza. Nada é natural, n en 
quer o corpo, todo en nó é cultu
ra, civilización. O corpo é un ccrr-, 
po-cyborg, noil é o qu tiñan as 
nosas avoas corno tampouco é a 
língua. Estamos na postrnodcmi
dade e seria enganamo pen ar 
que ternos un corpo natural, de, 
pendemos das máquinas. Donna 
Haraway invalida a teoria dos xé
neros e para min iso é unha libe, 
ración. Son muller, ponto e nada 
máis. Critico o feminismo arque, 
olóxico e aposto polos novos fe
minismos en plural. 

Ferrin ten recoñecido a in
fluéncia da sua poesia. Tamén 
el está presente no libro. Como 
se artella esa relación literária? 

Diria que hai autores que teñen 
un papel importante no que es
crebó. En m, T alá hai moitas ho
menaxes literárias, fortes pre, 
séncias e un dos autores que pa, 
ra min é vital desde o comezo é 
Xosé Luis Méndez Ferrin. Vivo 
nos seus textos que leo conti, 
nuamente. Lino e quedou. Dal
gunha maneira penso que entrei 
na literaturá galega por Ferrin, 
pola fascinación que sinto p6r el 
e porque os seus textos me fixe, 
ron confiar na nosa literatura.• 

ANOSA 
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ANOSA TERRA 
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O exemplo de Santiago Montero Díaz 
O exemplo da inconstáncia ide, 
olóxica que se expoñía sempre 
coma paradigma nas conversas 
da nosa mocedade, sobre a xera, 
ción que nos precedía, era o de 
Santiago Montero Díaz. O xove 
e intelixentísimo bibliotecario, 
por temprana oposición, da Uni, 
versidade de Santiago e profesor 
da sua Facultade de Filosofía e 
Letras. Cando gañou logo a cáte, 
dra de Historia Antigua na Uni, 
versidade de Murcia, xa Monte, 
ro Díaz levaba tras de sí un va, 
riado mostrario de adscricións 
políticas. Dende que escoitou ao 
seu primeiro mestre gratuito, Ro, 
drigo Sanz, o agnó tico membro 
das lrmandades da Fala. 

Decíase que ao iniciar seus estu, 
dio no Preparatorio no que D. 
Armando Cotarel Valledor era 
un valado de erudición literaria, 
dificilí imo de superar, ao ser 
Santiago Montero o seu mellor 
discípulo, asimilou de abondo as 
leccións de incipiente galeguismo 
que daba o primeiro presidente 
do Seminario de Estudios Gale, 
go . Se ben, Montero, non figu, 
rou entre o mozo que fundaron 
iste Seminario. Se cadra por che, 
gar máis tarde a Compostela. 

• A ETAPA COMUNISTA. Mais, 
o que· quedara moi patente foi a 
militancia do excepcional uní, 
versitario no Partido Comunista, 
fundado poucos anos antes da 
sua chegada a Santiago, polos cen 
nenas, en Madrid. Así alcumaban 
aos dirixentes das Xuventudes 
Socialistas que escindíndose do 
PSOE crearon a primeira organi, 
zación leninista que existeu en 
España. Axiña, a maioría claque, 
les cen nenos foron facéndose 
trotskistas, e o PC quedou en 
mans de Bullejos, Adame e Sil, 
va. Este terceiro membro de tal 
triunviario marxista era un obrei, 
ro antiagués; coido que tería re, 
!ación con Montero ni e tempo 
n que amb s militaban destaca, 
<lamente n m m partido. 

Dada a capacidade intelectual de 
Monter Díaz po iblem nte fixo 
dil o teórico marxista mái agu, 
do con que contaba o PC. Expli, 
cou O Capital p r cantas células 
c munista ex i tían n pafs 
adentrous en Asturias pra ensi, 
nar ao mineiro a esencia do 
leninismo; poñendo así asegún se 
diría, os alicerces da revolución 
de octubre de 1934. O que penso 
que sería moita anticipación, 
pois Montero xa nos meses ini, 
dais da República abxurara das 
suas conviccións marxistas. E 
foise contaxiando da peste fas, 
cista que infestaba Europa. 

• FuNDADOR DAS JONS. Can, 
do tiven o lecer de ser un dos seus 
contados alumnos no brevísimo 
curso que dou na Facultade com, 
postelán, por ise te'mpo, sobre os 
emperadores Trajano e Teodosio, 
experimentei o embruxo da sua 
palabra maxistral que a máis dun 
rapaz tolearía. Acababa Santiago 
Montero de participar na crea, 
ción das Juntas de Ofensiva Na, 
cional Sindicalista, fundadas por 
Ledesma Ramos, e se. integrou na 
sua p1imeira comisión executiva, 

xunto con Juan Aparicio e, entre 
outros, Raimúndez; o que logo se, 
ría excepcional locutor galega da 
BBC, rectificando de contado o 
seu desliz político. 

Pra propagar as JONS en Galicia 
publicou Montero en Santiago 
unha folla titulada Unidad que 
repartiron os discípulos conven, 
ciclos momentáneamente polas 
ideas do seu enxeñoso mestre. 
Anque un deles, Seijo, axiña se 
convertiría en secretario xeral 
das Xuventudes Socialistas de 
Santiago (sucedendo a Comesa, 
ña). Pero o máis conspkuo dos 
ferroláns, Torrente Ballester, que 
tamén sentira antes o sarpullido 
galeguista, persisteu nas JONS, 
xa fundidas coa Falanxe, moito 
máis alá que o seu mentor. 

• 0 MÁXIMO MFSTRE GRATUI
TO. A inquietude do pensamento 
de Montero Díaz quedóu parali, 
zada pola Guerra Pluscuancivil. 
Colleuno no Madrid republicano 
e vermello, e refuxiuouse, asegún 
se dixo despois, na casa de Cota, 
relo, contraparente seu. Non sei 
coma se pasóu á zona de Franco. 
Todos esperaban que Santiago 
Montero contase cousas tremen, 
das da zona roja, pero o singular 
catedrático, que sempre se com, 
placía en levar a contraria, falou 
maravillas do outro lado. E man, 
dárano os franquistas, ao frente, 
de soldado raso. 

T errninada a terrible Pluscuanci, 
vil, o catedrático de Murcia pa, 
souno a ser da Universidade 
Central que pronto se norninarÍa 
Complutense. Conciliaba as súas 
extraordinarias ensinanzas de fi, 
losofia da Historia, nas mañás da 
Cidade Universitaria, cos diálo, 
gos cos seus amigos e discípulos 
nas tascas do Madrid dos Aus, 
trias, onde resplandecía o inmen, 
so saber e a enorme ironía do 
máximo dos mestres gratuitos. 

Desopilaba ali todo o sutil enco, 
no que sentía contra seu coterrá, 

·neo no poder. E alentaba, dende 
a cátedra, máis adiante, a rebe, 
lión dos estudantes. Tanto que 
sufreu, con Tierno e Aranguren, 
a expulsión da Universidade . 
Anque o desterro de Montero foi 
á manchega Almagro, onde se 
divertiu tomando partido nunha 

das dúas típicas cofr;;i.días locais. 
A que non era a de Santiago. 

• A SIMPATÍA GALEGUISTA. 
Pasáranlle xa a Montero Díaz os 
arrebatos fascistas, como o que 
sufreu, inmediatamente despois 
da morte do Duce, ao vestir a ca, 
misa negra no Ateneo, pra de, 
f ender, por derradeira vez, as súas 
ideas. Pouco a pouco volvia o ex, 
traordinario catedrático ferr.ola, 
no ás súas simpatías galeguistas, 
mais que conviccións. Interesou, 
se moito porque Pedro Martul 
volvera ser profesor de Instituto, 
e especialmente porque Carvallo 
Calero ocupara a primeira cáte, 
dra de Lingua e Literatura na 
Universidade de Santiago. 

Mostrábase nista auténtica preo, 
cupación pola sorte de seus anti, 
gos amigos, e logo contrincantes 
políticos, o renacido agarimo de 
Montero palas cousas e letras do 
país. Foi daquela cando lle indi, 
quei a Camilo Agrasar, factotum 
das multitudinarias festas literarias 
de Padrón, que Montero Díaz poi, 
dera ser o orador máis apropiado 
pra . actuar de mantenedor na pró, 
xima coronación poética de D. 
Ramón Cabanillas. Así coma o fo, 
ra Otero Pedrayo, na inxente 
inauguración da estatua de Rosalía 
de Castro, celebrada na Pascua 
anterior. Aceptóu debo grado 
Montero, e chegou ? mañá daquil 
histórico luns de Pascua disposto a 
falar pola tarde. Non o coñeceron 
no establecemento onde lle nega, 
ron hospedaxe, o que molestou ao 
suspicacísimo intelectual. Para 
máis, enterouse de que o gobema, 
dor civil da Coruña, Evaristo Mar, 
tín Freire, tiña prohibido que to, 
mara a palabra Otero Pedrayo na 
coroacióri de seu tocaio e par no 
patriarcado da cultura galega. 

Montero Díaz alporizouse e escri, 
beu-unha nota á Comisión padro, 
nesa, excusándose por unha indis, 
posición inesperada, de seu com, 
promiso oratorio, e encomendan, 
do a O. Ramón Otero Pedrayo de 
que o reemprazara coma mante:: 
nedor. Aquela determin'nción 
causou un revóo indescriptible. 
Poñíase en risco o acto cultural 
máis grandioso, despois da inven, 
ción do monumento a Rosalía, 
que se verificou en Galicia no 
tempo de Franco, e coido que ta, 

mén no reinado de Juan Carlos l. 

·• A ORACIÓN DE ÜTERO PE
ORA YO. 0 Alcalde de Padrón, 
Ramón Pazos, chamou por telé, 
fono ao Evaristo, pedíndolle a 
aquil infausto gobernador que 
permitira falar .. ao señor de T ra, 
salba pois noutro caso teria que 
suspenderse a coroación, á que 
acudirían cantos escritores e ar, 
tistas vivian en Galicia, e o po, 
bo que enchería o Espolón. O 
Evaristo negábase, o Alcalde in, 
sisteu ata que o gobernador civil 
dou o permiso pra que D. Ra, 
món Otero falase coa condición 
de qúe o fixera en castelán. 

Otero Pedrayó cerrou os beizos 
cando Pazos lle comunicóu a de, 
cisión do poncio, sen decir nen 
que sin nen que non. E cando 
chegou o momento culminante 
da coroación poética pronun, 
cióu en galega o discurs~, que 
coma unha fervenza do Ezaro, , 
denantes de ser empantanado, 
abraiou ao innumerable e entu, 
siasta auditorio. 

Está grabada ista-histórica e lon, 
guísima oración, no Arquivo So, 
noro de Galicia, e publicado no 
número 17 de As nosas voces. Nil 
fai unha exacta semblanza de quen 
lle transmitéu a portavocía de 
mantedor, que sirve de marabilla 
pra culminar, moi elocuentemen, 
te, O exemplo de Santiago Montero 
Díaz, que estaba poñendo. 

Laiábase Don Ramón de que 
Montero non poidera vir a Pa, 
drón. "De maneira que eu eiquí 
- dixo- veño a substituir a un 
grande esprito, ao de Santiago 
Montero Díaz, e que son o pri, 
meiro en lamentarme que sua pre, 
s~ncia non aparezca aquí, e neste 
intre, porque estaría eu moi ledo _ 
pra aplaudilo entre vós, porque eu 
nacín co pobo e quero estar co 
pobo infindo de Galicia, palpitan, 
do co seu inmenso corazón, que 
así se mostra espido e glorioso". 

Tras o cal Otero Pedrayo fai un, 
ha excepcional loubanza do sen, 
tido marabilloso do tempo que 
tiña Montero Díaz, e da súa sabi, 
duría ao exteriorizar a historia, 
"con ese ·sentimento dos fondo, 
res do espírito, en donde a poesía 
e a metafísica se confunden". • 
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.Xosé Manuel 
Ferhández 

'Muxicas sepárase no 
momento oportuno' / 

T eño dous libros na mesilla: El 
Papa de Hitler de John Comwell 
e Internet, el mundo entero habla. 

Que libros recomenda? 

Recomendaría por exemplo Juan 
Salvador Gaviota, Momo e O 
Principiño. 

Múxicas leva moitos anos fa .. 
cendo música. Cal é a súa valo
ració'=1? 

Múxicas leva desde o ano 1978 
traballando pero non sempre es, 
tivo a mesma xente. Ainda que 
os que estamos agora non fomos 
o grupo fundacional xa levamos 
moitos anos xuntos. Foi unha 
experiéncia positiva porque o 
que nos propuxemos facer en ca, 
da disco, conseguímolo. 

Despois de tanto tempo xuntos, 
porque unha separación? 

Un grupo non sé pode concebir 
doutro xeito que non sexa como 
un ente vivo. Hai un nacimento, 
un desenvolvimento e unha mor, 
te. Ao mellor poderiamos sepa, 
ramos dentro de cincueñta anos, 
pero consideramos que agora é o 
momentó roáis-oportuno~ 

Como evolucinou Mu.ricas den~ 
tro do panorama musical galego? 

Coido que non foi unha evolución 
paralela. Eu penso que Muxicas é 
un grupo singular. Vémonos a nós 
mesmos como un grupo galego, 
non celta. Sempre presumimos de 
ser galegos tendo como pilares bá, 
sicos os grupos que nos precederon. 
Iso tróuxonos máis dun problema 
nun tempo no que prolifera a im, 
P,lantación de culturas foráneas. 
Con nós desaparece un xeito dis, 
tinto de facer música, máis coeren, 
te co próprio. Iso non vai coa polí, 
tica, non lle convén, é algo que se 
move por intereses económicos. 

Nos últimos anos asistimos a 
un boom do folc. Cal é a· súa 
opinión? 

A nos énchenos de orgulld porque 
sentímonos en parte responsabeis. . 
Comezamos cando ser gaiteiro es, 
taba mal visto. Hoxe ser gaiteiro 
implica dignidade, ainda que ou, 
tros sigan pensando que para ter 
dignidade hai que traer instrumen, 
tos de fora. Iso é o que nos denun, 
ciamos. Chámase sentimento de 
inferioridade, e é alg°'do que os 
galegos sabemos 1~.oítq~--+ 

Gaiteiro e membro de Muxi(as. 
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O Trinque 
Muxica.s, derrad.eiro concerto 
Tras vinte anos de presenza na 
cena muskal galega, o grupo de 
folC tradicional Muxicas anúncia 
a sua despedida; unha derradeira 
actuación terá lugar o 15 de Se
tembro no Centro Cultural Cai
xanova en Vigo ás d~z e médi,a 

da noite. Os seus membros esta
rán acompañados por moitos 
amigos que actuaron canda eles, 
entre os que están a Coral de Be
ade, as Cantareiras do Berbés e 
unha representación de várias 
rondallas de Vigo.• 

• PÁXINAS COORDENADAS POR Mº X. GÓMEZ • 

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

A obra de 
Isaac Diaz 

Pardo, 
á direita, 

canstitue a 
mostra que 

oferece a 
Cosa da 

M1aiaislluúé11 
de 

Sarga/e/os 
en CERVO. 

• EXPOSICIÓNS 

MOSTRA COLECTIVA 
De pintura e escultura na 
Sala de Exposicións de Cai
xanova onde· permanecerá 
até odia 23. 

Bue u 
• EXPOSICIÓNS 

MARCELA TOBERGTE 
Mostra a sua pintura e Xo
án A. Pérez, a sua escultura 
na Sala Amália Domínguez 
Bua. Neste mesmo lugar a 
viguesa Almudena Apari
cio Andióh mostra a sua 
obra até do 10 diste mes. 

Caldas de Reis. 
• EXPOSICIÓNS 

MÚSICA PARA VER 
Inaugurase o Martes 12 no . 
Auditório Municipal onde 
poderemos contenplala até 
o 1 de Outubro. 

Castro 
• EXPOSICIÓNS 

ÜS TRABALLOS 
ARTESANAIS 
No Castro de Viladonga du
ran te o mes de Setembi;o 
xunto coa mostra O mundo 
rural galego hai 2.000 anos. 

Cervo , 
• EXPOSICIÓNS 

ISAAC ÜIAZ PARDO 
Mostra de 39 cartaces do 
artista relacionados coa cul
tura e a política, con algun
ha incui;sión festeira: teatro, 
cinema, compromiso social, 
indústria, literatura, música, 
tradicións, Estatuto de Au
tonomia do 36 ... Están in
cluidos cinco cartaces de 
cego, coma unha banda de
señada que canta diferentes 
histórias pala boca do cego 
Zato. Estará na Casa da Ad
ministración de Sargadelos até 
o 15 de Setembro. 

.".iii'~~!º~n~blt!;~:U~~ft~ 
.;gqi9 ':ª-moros9 . aci qtredai ria

. '\morado dunha. n11s1erio.Sa .hio
, :;za qu~ soñéce nq p<J\ígen9Jn;:, 
· '. duStrial no qué .trabal.hú Dfa,,. 

.ma amoroso ,cunha boa dose 
· d~ intriga, imprescindíbet Para 
poder seguir ·a iinpafábel tra
xectófia ·do galegq Luís Tosar-. ' 

. '.~SOUTHPARK Pefí;_ 
. • cula canadtaI'fa de "2a
?:_ca, p~~o1 p.is';' _que prpyoc.~ ci 

cá.inbi:o de c'omportarnento 
' duris 'neI'lós ncfrteamerícarios. '-e as hai~ (que 'consin,i::en a 

ec: violériCia 'explídta 'fuenues 
·non haxa tacos} inician Unha 

... cároPaña. que rernata'en gue
, .rra:' Mordaces e irreverentes 
.fdebuxos ari.im,a4o·s· cpntra' o 

. · .xenHarme americarió. , - . 

¡;.· .. 

Chantada.· 
• EXPOSICIÓNS 

BEATRIZ P Af.OMERO 
Mostra as suas serigrafias 
na Casa da Cultura. 

A Coruñ~. 

•CINEMA 

CGAI 
Proxecta actualmente un ci

-clo adicado ás. Novas xera
cións do cinema francés, que 
comezou o pasado Luns 4 e 
chega até finais· de mes. Du
rarúe esta semana podere
mos contemplar no seu local 
(Durán Loriga 10, babeo), e 
ás 20: 15 horas, as seguintes 
fitas: Dieu seul. me wit / Só 
Deus me ve, de Bruno Po
dalydes (1998), o Xoves 7 e 
Venres 8, que trata de Alber
to, un indeciso que dubida 
tanto <liante dun menu no 
restaurante como das suas 
eleicións políticas e é que 

LU;?rSPLEN~ÓR,. Chega 
·· co aval das boas críticas 
no Festival de' Cinema lndepen
cknte Sundance esta fita sobre 
unha moza que comparte casa 

·~ .ANO MARIANO. 
Karra Elejalde interpreta 

a Mariano un viaxante alcoóli-

ten o chamado "espíritQ da 
escaleira", reflexiona antes e 
despois; Regarde les hom
mes tomber /Mira os homes 
caer, de Jacques Audiard 
(1993), que canta como,un 
vello viaxante de comércio 
quere vingar a morte dun 
compañeiro a mans dun ma
tón, será o Luns 11; Place 
vendOme, de Nicole Garcia 
(1998), o Martes 12 e Mér
cores 13, que narra como 
Mariane, após enviuvar dun 
xoieiro, atopa uns diamantes 
agachados e decide retomar 
o seu ofício de corredora de 
xoias e averiguar a sua proce
déncia. Entradas a 200 pta. 
non senda con carné xove 
que custa 100. Bono para dez 
sesións a 1.500. 

• EXPOSICIÓNS 

PASO A PASO 
Mostra interactiva sobre a 
película de debuxos anima
dos- O bosque animado que · 
poderemos visitar na Esta
ción Marítima. 

CARMENÓVOA 
Mostra a sua obra, dentro 
do ciclo Os nasos artistas, 
na Biblioteca González 
Garcés até o 23 diste mes. 
Paisaxes inconexas, que 
asi titula a mostra, son as 
imaxes interiores de soños, 
ledícias, medos e obsesións 
que remiten a un espírito 
rebelde. 

PINTURA ESPAÑOLA 
CONTEMPORÁNEA 
Da colección do ICO, que 
estará até o 10 de Setembro 
no Museu de Be las Artes. 

ASPECTOS ÜRIXINAIS 
Artes decorativas do século XX. 
A través de máis de 200 ob
xectos explora as influenzas 
criativas e estilísticas que 
configuraron o deseño do sé
culo que termina. Céntrase 
en aspectos que foron rexeita
dos polo deseño moderno, o 
non racional, o non funcio
nal e o inesperado; calidades 
presentes en carro seccións 
temáticas: linguaxe Corporal; 
Inversión e transfarrnación, ¡E 
o omameruo un crime? e V oos 
de fantasia. Entre as pezas da 
exposición figuran obras im
portantes de moitos deseña
dores e inclue mobles e lám
padas de Frank O. Gehry, 
Ron Arad. &lgar Brandt. .. , 
obxectos de cerámica de Pa
blo Picasso, Róseline DeJis.. 
le ... ; obxectos de vidro e cris
talería de Fulvio Bianconi, 
Dale Chihuly, .. ; xoias e ob
xectos de metal de Salvador 
Dalí, Bruno Martinazzi .•• ; ou 
teas de Adele Lutz, Junichi 
Arai, Jack Lenor Larsen en
tre outros. Até o 30 de Se
tembro na Fundación Barrié. 

A EsPAÑA DE CARLC6 V 
A arte da prata e das xoias, é 
o título da exposición que, 
con motivo da comemora
ción do seu centenário, po
deremos ollar na Sala de Ex
posicións do Quiosque Afon
so até o 17 de Setembro. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

BEATRIZ GARCIA 
Mostra as suas pinturas e 

J.F. López Noya, as suas 
esculturas, até Outubro no 
Pazo da Nug<:1lla-Curantes. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

HOMENAXE'A ANGOLA 
Na galeria Sargadelos desde 
este Xoves 7 até finais de 
mes. Con motivo do XXV 
aniversário da sua indepen
déncia nacional, o profesor 
lucense Xosé Lois García, 
na actualidade en Barcelo
na onde é profesor de his
tór ia e ademais autor de 
vários volumes adicados á 
poesia galega, portuguesa, 
mozambicana, angolana e 
guineana, e de diversos en
saios sobre literatura africa
na de expresión portugue
sa, monta unha mostra de 
fotografías e libros que re
flic te o país africano no 
proceso de recuperación da 
sua identidade nacional. 

Lalin 
•TEATRO, 

NOVE, Dous SL 
Cenificará a obra titulada 
Crimes anónimos, o Verues 
8 no Auditório Municipal. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

XOSÉ EsPONA 
Expón os seus vidrais na sa
la Capela de Santa Maria do 
Centro de Artesania e Dese
ño até o 15 de Outubro. 

Rur MARTíNEZ 
Expón quince gravados no 
centro Augatinta cos que 
trata de facer suxeréncias, 
tanto de formas coma de 
imaxes. Para Rut, que ta
mén pinta e fai instala
cións, o gravado é un exer
cício de liberdade artística. 

ISABEL SOMOZA 
A artista lucense ten unha 
mostra de gravados, até o 
vindeiro Xoves 14, na sala 
Bacabú. Pódese visitar, de 
Luns a Sábado, de 19:30 a 

adoptivo demasiado realista e 
un gato ciumento. O mellar, 
o excelente labor de anima
ci6n dixital. O piar, o argu
mento e a dobiaxe de Emilio 
Arag(.>n ao espafioL 

-~ TANGO PARA 
TRES. Un magnate 

,· encarga a ún· arquitecto que 
vai comratar,que vixie á sua 

, atnanJ:.é porqu~ ere q t1e el é 
s homosexuaL <J .. ~rquitecto na-

· ~NEGIN. Ó nobre Eu
gene Onegin coüece e 

~ rexeita á Provinciáná T atiana 
Laii.n, pero a.o -Cab,o :dos anos 

Os, Quinquilláns 

Cenificarán a obra GuUiver polas ruas de 
PONTEDEUME o Xoves 7 e nas de 
PONTECESO o Domingo 10. t 

21:30 horas, e os Domingos 
de 12 al~. 

Mª ]OSÉ SANTISO 
Mostra a sua obra, dentro 
do ciclo Os nasos artistas, 
até o 25 de Setembro na 
Biblioteca Pública. 

lMAGO ANTJQUA 
É o título da mostra arque
olóx ica que podere.mos 
contemplar na Sala Porta 
Miñá. 

• LEITURAS 

FEIRA 00 LIBRO 
ANTIGO E DE OCASIÓN 
Celébrase desde este Xoves 
7 ao Mércores 20 na Praza 
Maior. 

•MÚSICA 

CLAVICÉMBALO 
Amplo programa do Clube 
de Arte e Música para ista se
mana que, como todo o mes, _ 
está dedicado a toda a xente 
de Lugo que loita pola cultu
ra. O Xoves 7 haberá Noite 
de Hip Hop con El seis (He
rrán: pratos e Oliver, Jal.Bee: 

MC) e CSTS (Marcos: pra
tos. Oliver, Damián: MC); o 
V enres 8 haberá flamenco e 
poderemos escoitar os temas 
do guitarrista lugués El Choü 
e Salva no caixón, Antonio 
no cante, Totó na 2ª guitarra 

· e Carlos Doval tocará o bai-
, xo; o Sábado 9 t~remos a 

Humanoid, que presentará o 
seu novo disco: OCR, música 
electrónica que inclue pince
ladas pop. Sons cibernéticos 
cheos de melodía que con
verten os seus directos nunha 
experiénciá audiovisual moi 
apetecíbel; o Luns 11, será o 
grupo de rock Wendigo, que 
fan confluir o son máis clási
co de AC/OC co máis desga
rrador e contundente de 
Guns n'Roses; o Martes 12 
haberá teatro co grupo Pali
moco, que nos oferece o Pri
meiro lance dos vellos non 
deben namorarse~ que está 
adaptado ao estilo do grupo e 
que forma parte da montaxe 
Ensaio Xeral (1999); o Mér
cores 13 música a capella a 
cargo de Sólo Voces, grup6 

Xosé Espona 
mostraos 
seus vidriais 
no Centro de 
Artesanía e 
Deseño de 
WGO. 
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Quico 
Cadaval 
contará 

algunha das 
suas 

histórias 
este Venres 

Sna 
Tabemada 
Cancela de 

MEAÑO. 

Teresa 
Berganza, 

á direita, e a 
sua filla, 

Cecilia 
lavilla, dan 
un concerto 

o luns 11 
no Pazo da 
Cultura de 

PON1EVEDRA. 

••••••••••••• 
vocal Lucense, diri:xido por 
Fernando Jácome, que nos 
presentarán temas do novo 
traballo que veñen de gravar, 
Cantares. Todas as actua
cións comezarán ás 11 da 
noite. 

Meaño 
•ACTOS 

CARREIRA POPULAR 
Que terá lugar o Domingo 
10 ás 11 horas. E ás 19 ho
ras está prevista a Caueira 
de camas sobre rodas. 

•TEATRO 

Qurco CADA v AL 
Poderemos escoitar e gozar 
coas histórias diste popular 
contaconros, da característi
ca ironía que enche os seus 
relatos e do seu saber contar. 
O Venres 8, ás 23:07 horas, 
na T abema da Cancela. 

Noia 
• EXPOSICIÓNS 

AslMAXES 
DECASrELAO 
lnaugúrase este Venres 8 
na Sala de Exposición do 
T eatro-Coliseu Noela onde 
permanecerá até o 9 de 
Outubro. 

Ordes 
• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
Desde este Xoves 7 até o 
vindeiro 10 de Outubro no 
Centro Cívico Municipal. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

NARCISO CORRAL 
Mostra os seus acr(licos en 
Studio 34. 

ANTÓNIO FERREIRA 
DOS SANTOS 
Colga os seus debuxos na 
Casa sa Xuventude. 

CHEMA DAPENA 
Dentro do ciclo "Os nasos 
artistas" da Xunta, mostra 
a sua obra, do 7 ao 26 deste 
mes, no Ateneu. 

•MÚSICA 

THECYNlCS 
Actuarán o Domingo 10 
no Rock Clube ás 22 horas. 
O prezo das entradas é de 
1.500 (venda anticipada} e 
de 2.000 na billeteira. 

Pontea reas 
• EXPOSICIÓNS 

DOMINGO 
RODRÍGUEZ DO PAZO 
Mostra que poderemos 
ollar até o 15 de Setembro 
no Museu Municipal. 

Pontevedra. 
•CINEMA 

LA'. RONDA 
Será prox_ectada o Mérco
res 13 tm sesións de 20:25 e 

¡ / 1 11· 111 · _, 

• 1 
1 

'I 

Tapadeira con águia, que 
forma parte da mostra 
que sobre o lmpério Á~&e 
podemos ollar no Auditó· 
rio de Galiza. 

• EXPOSICIÓNS 

]OHAM GÍUMONPREZ 
Na mostra Interferéncias 
poderemos coñecer o seu 
traballo titulado Inf!ight 
Lounge, instalación que 
recria a sala de espera dun 
aeroporto. Permanecerá 
aberta no CGAC, até o 
1 7 de Setembro. 

DlÁLOGOS 
CO SILÉNCIO 
Título da mosrra na que 
participaron dezaoito ar
tistas galegas que dialoga
ron coa sobriedade do in
terior dunha igrexa e que 
coas imaxes das suas obras 
fraguaron un universo 
temporal. Na lgrexa de 
San Domingos de Bonaval. 

REBECAHORN 
Alemana, considerada 
como unha das artistas 
esenciais da segunda me
tade do s. XX, a sua pro
postá está no límite de 
distintas disciplinas: má
quinas para pintar; ~tra
ños obxectos que adqui
ren un movimento sutil, 
sempre drástico; violinos 
con mecanismos de auto
nomia que lle dan un to
que poético en contraste 
con pezas máis duras, co
mo as máquinas de serrar 
paredes. Nas suas escultu
ras, instalacións e firas o 
corpo interactua de xeito 
ritual co ambiente. Até o 
10 de Sembro no CGAC. 

Os ROSTROS 
DA TERRA 
Sobre a realidade xeográ
fica en diferentes zonas e 
países amosados a través 
de representacións histó
ricas e actuais a meio de 
novas tecnoloxias. En 
Salgueiriños. 

22: 15 horas na sala de Caja 
Madrid, dentro do ciclo 
História do cinema, orga
nizado polo Cine-clube 
Pontevedra. Esta fita esta
ba programada anterior
mente pero non puidera 
proxectarse por non ter o 
permiso dos proprietários. 

• EXPOSICIÓNS 

JoA.o BIEITES 
Colga a sua pinfura na Ta
peria-cervexar i a Masón 
(Rua Alta 4), até o 7 de 
Outubro. A sua pintura ex
plora o lado poético da arte 
mostrándonos imaxes pró
ximas do expresionismo 
abstracto suxerindo visións 
de mundos descoñecidos. 

ANATUREZAE 
A PINTURA NAIF 
É o título da mostra que 
poderemos contemplar, até 
o 1 de Outubro, no Espácio 
para a Arte de Caja Madrid. 

NATÁLIA 
DIAS MELLA 
Mostra a su~ obra, dentro 

]OHAM GRlMOMPREZ 
Mostra a sua obra baixo o 

título In/light Lounge no 
Centro Galego de Arte 

Contemporánea. 

MUSEU VIRTUAL: 
SANTIAGO E 

OCAMIÑO 
Mostra que permanecerá 
un ano en Santiago. Es
trutúrase en sete partes, 
desde as que se poderá ac
ceder aos pontos máis re
chaman tes da cidade e 
experimentar sensacións 
de imersión grazas á com
binación de efectos vi
suais e auditivos ou visi
tar un museu virtual con 
extractos temáticos da 
Fundación Granell e do 
Museu do Povo Galego. 
Tecnoloxia·, interfaces 
virtuais, multimedia ... En 
Setembro en San Marti
ño Pinário. 

MEMÓRIAS 
DO lMPÉRIO ÁRABE 
Mostra que podermos 
ollar na sala "Isaac Diaz 
Pardo" do Auditório de 
Galiza, até o 2 7 de Se
tembro, dentro do Com
postela Millenium Festival. 

AUTORETRA TO 
DE SANTIAGO 

•MÚSICA 

LIED E CANCIÓN 
DE CÁMARA 
Artellado pola Asociación 
galega da Lírica "Teresa 
Berganza", concerto de 
Ángeles Blancas, sopra
no, e Patricia Bayer, pia
no. O programa debullará 
música francesa: obras de 
Ravel, Duparc, Chaus
son, Poulenc e Debussy. 
O ,Yeni:es 8 no Teatro 
Principal. 

VOCES DE EUROPA 
Que poderemos escoitar o 
Domingo 10 .no Auditório 
de Galiza. Concerto dun 
coro de mozos en xira pa
las nove cidades europeas 
da cultura do 2000, for
mado por grupos de can
tores novos de entre -16 e 
23 anos, non profesio
nais. Conta coa colabora
ción da cantante islande
sa Bj0rk. Cada grupo será 
como un embaixador da 
sua própriá. língua e a sua 
própria cultura. 

• SEMINÁRIOS 

J AlME CHA V ARRI 
Presentará un taller audio
visual desde o Vemes 1 até 
o Sábado 9 no Salón Teatro. 

•TEATRO 

MANIVELA 
,PRODUCClÓNS 
Cenifiará Auto do Prisio· 
neiro, de Carvalho Cale
ro o Xoves 7 no Teatro 
Principal. 

DAGOLL DAGÓN 
O grupo de teatro catalán 

Até finais de Setembro presentará o seu novo .tra-
na lgrexa da Universida- hallo, Cacao, que como di 
de. Exposición elaborada o título fai referencia á 
desde un ponto de vista confusión vital, ao cac(Jf) 
diferente e que require mental que se está insta-
unha ollada tamén dife- landa pouco a pouco nas 
rente, onde os sentidos, a persoas. Nela actores e ac-
procura da cidade e o re- trices interpretan e bailan 
encontro con ela prodú- coa música que Juan Perro 
cense a través do máis di- preparou para ista obra. O 
versos elementos: persoas, Sábaélo 9 e Domingo 10 
sons, arrecendos, poesía... no Teatro Principal. t 
Ángeles Blancas é a soprano do recita.1 do Venres 8 no 
Teatro Principal. Á direita, a cantante islandesa Biork, 
que non ten confirmada a sua participación no concerto 
Voces de Europa do Domingo 1 O no Auditório de Goliza. 

do ciclo Os nosos artistas, 
do 11 até o 27 de Setem
bro, na Sala Teucro . 

P AlSAJES, RETRATOS Y 
BODEGONES 
É o título da mostta colec
tiva de fotografía que pode
remos ollar no Centro 
Branco e Negro. 

CASTELAO, . 
VIDA E OBRA 
Mostra de roáis de 200 pe
zas que buséan oferecer un
ha "visión total " da sua 
obra, con trinta obras iné
ditas. Organízase en duas 
partes: desde as primeiras 
auto-caricaturas de 1903, 
até 1920, momento da pu
blicación de N6s; e a partir 
disa data até a sua morte. 
Tamén se poden ~ontem
plar os debuxos a lápis cos 
que se declarou á sua mu
ller. No Edificio Sanniento 
do Museu de Pontevedra. 

Novas VALORES 
Mostta que estara no Tea-' 
tro Principal até o 10 de Se
tembro. 

XXVI BIENAL 
DE ARTE 
Até o 9 de Outubro no Pa
zo da Cultura. 

•MÚSICA 

TERESA BERGANZA & 
CECILIA LAVILLA 

· Nai e filla dan un recital 
no Pazo da Cultura o Luns 
11 ás 21 horas. 

ANOSATERBA 

·~······················· 

•TEATRO 

EL FLORIDO PENSIL 
Representación a cargo de 
T antaka T eatroa, no Pazo 

• da Cultura este Xoves 7 ás· 
21 horas. 

CRIATURAS 
Por T de -Teatre, baixo a 
dirección do próprio grupo 
e de David Plana e con 
Chantal Aimée, Mamen 
Duch, Miriam Iscla e Mar
ta Pérez no reparto, o vin
deiro Sábado 16 ás 20:30 
h. no _Pazo da Cultura. 

O P . ~-- or:rtn_o 
•TEATRO 

AlALÁ PRODUCCIÓNS 
Representarán a obra A vía· 
xe de Lola, dirixida por 
Cristina Domínguez e base
ada en textos de Maria Llan
deras, Urxia Gago, Anabell 
Gago, David Olguín e Naza
ret López, o Xoves 7 no Au
ditório Municipal. 

TEATRO 
DOMORCEGO 
Cenificarán Morte aciden
tal dun anarquista, o Xoves 
14 no Auditório Municipal. 
De Dario Fo, dirixida por 
Xoán Cexudo e con Celso 
parada, Salvador del Rio, 
Damián Contreras, Miro 
Magariños e Casilda García 
no reparto. Esta basada nun 
feito real, acorrido en 1921 
nos EEUU, onde un imi
grante italiano "caeu" desde 
o andar 14 da comisaria 
central de New York. 

Póvoa do C .. 
• EXPOSICIÓNS 

ALFONSO 
Mostta antolóxica da obra 
obra fotográfica de Alfonso 

Sánchez Portela. Está com
posta por 150 instantáneas 
realizadas entre 1917 e 1989 
e inscn'bese na liña de pro
gramación expositiva da 
Fundación Barrié dedicada 
á.os clásicos da fotografia. 
Nista ocasión móstrase a 
produción dun extraordiná
rio fotoperiodista que soubo 
conseguir unha considera
ción artística e que quedou 
recoñecida oficialmente co 
seu ingreso como membro 
da Académia de Belas Artes 
de San Femando. Poderé
mola ollar no museu Valle
lnclán até o 15 de Setembro. 

R.ibadeo 
• EXPOSICIÓNS 

TEMPOS 
Mostra fotográfica que po
deremos ollar no Porte de 
San Damián. 

PALOMA 
DEL VALLÉ DADIN 
Mostra as suas,pinturas na 
Oficina de Turismo. 

Rihadávia. 
• EXPOSICIÓNS 

LEGADO SEFARDITA 
A celebración europea de 
portas abertas ao patrimó
nio sefardita, no que parti
cipan dezaseis países e as 
dez cidade españolas da Re
de de Xuderias, fai que a 
capital do ribeiro acolla un
ha mostra, principalmente 
pe~as arquitectónicas, de 
Mondoñedo, Betanzos, 
Allariz, A Coruña, Monfor
te, Celanova, Ourense e 
Tui, ademais do património 
pertencente a Ribadávia. 

T AUROMÁQUIA E 
PROVÉRBIOS 
De Goya, na lgrexa da Ma-
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Morle 
acidental 
dun 
anarquista é 
representada 
palo Teatro 
doMorcego 
ovindeiro 
Xoyes 14 no 
PORRIÑO. 

A obra da 
fotógrafo 
madrileño 
Alfonso 
Sánchu 
Portela 
(1902-1990) 
éobxecto 
dunha 
mostra 
antoló.xica 
na 
PÓVOADO 
CARAMIÑAL 
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dalena desde este Xoves 
até o 8 de Outubro. 

•MÚSICA 

Os TRISTÁNS 
Poderemos gozar das suas 
voces o Xoves 7. O Venres 
8 actuará Francisco; o Sá
bado 9 poderemos as~tir ao 
concerto de La Unión; e o 
Domingo 10 serán Ampa
ranoia os que rematarán a 
programación dista sema
na; todos as actuacións se
rán na Praza de San ] uan. 

SAFARI FOTOGRÁFICO ADEGA 
Que terá lugar o vindeiro Domingo 1 7 de 
Setembro á comarca do Rosal e no que se 
farán visitas a diversos enclaves ·naturais. 
Está organizado por AoEGA en colabora
ción coa Agrupación Cultural Alexandre 
Bóveda da Coruña. Para máis informa
ción chamar ao tfno./fax.: 981 244 355 de 
17 h a 19 h ou n~ local da Agrupacion 
(Linares Rivas 49-1º e 3º A Coruña).+ 

Amostra 
fotográfica 
de Cristina 

Gan:ia 
Rociero 

continua no 
Museudos 

P&egi11cx:ións 
de 

SANTIAGO. 

ÁlexCalvo 
mostra a 

sua pintura 
na galeria 

José 
Lorenzo de 
SANTIAGO. 

Sada 
• EXPOSICIÓNS 

CASTELAO 
No Museu Carlos Maside 
poderemos ollar durante 
Setembro a exposición mo
nográfica As imaxes de Cas
telao. Fotobiografía. 

Santiago 
• EXPOSICIÓN$ 

150 ANOS DE 
FOTOGRAFIA EN 
EsPAÑA 
Mostra na que poderemos 
ollar algunhas das fotogra
fias realizdas no Estado des
de a sua aparición. Na Sala 
de Exposicións da Fundnción 
Caixa Galiza a partir do 
mércores 13 e até o vindei
ro 28 de Ourubro. 

ÜCINEMA: 
AVENTURA TÉCNICA 
A colección Pato-Balleste
ros de proxectores e obxec
tos cinematográficos que 
quer dar a coñecer a aven
tui;a técnica e humana que 
supuxo a captura do movi
mento até o descubrimento 
do cinema. Unhas l 70 pe
zas que permeten realizar 
un percorrido cronolóxico 
e temático sobre o tema e 
que se encontta no Come
dor Monumental de San 
Francisco até o vindeiro 
Mércores 13. 

ÁLEXCALVO 
Pintor, de formación au-
todidacta, preséntanos a 
sua última série Peixes e 
interiores, colección de 
lenzos nos que representa 
os costumes do seu país, 
plasmando 'a relixión 

Con v-oca.tórias· 
}ETLAG 
Taller dirixido polo artista Carlos Ca
pelán e programado polo Centro Ga-

. lego de Arte Contemporánea 
(CGAC) como elemento dinamiza
dor e educativo. Relizarase entre o 18 
e 29 de Setembro e o prazo de inscri
ción remata o Venres 8 diste ~- O 
taller está dirixido a un público hete
roxéneo interesado en traballar con 
médios plásticos e desenvolverase no 
CGAC. As persoas integrantes desen
volverán proxectos que traballarán o 
tema da identidade tan difusa nista 
cultura contemporánea. ]etlang é o 
termo que define ese sentimento de 
falta de identidade que persegue ao 
indivíduo niste mundo global. Partin
do dos niveis múltiples de informa
ción, .e salientando un tratamento 
aberto da obra de arte, xogarase con 
isa alteración de identidade e de con
texto. Os participantes traballarán 
cunha diversidade de técnicas artísti
cas que respectan a abertura da arte 
contemporánea. Un grupo de estu 
dantes da Vestlandets Kunstakademi 
de Bergen (Noruega), alunos de Ca
pelán, asistirán como participantes 
invitados. A folla de inscrición pode 
recollerse no CGAC, e entregarse, 
antes do Venres dia 8 de Setembro, 
awmpañada dun currículo, dossier e 
fotocópia do DNI. Máis información 
no 981546 632. 

EsCOLAS DE VERAO NÉRIA E 
UNIVERSIDADE POPULAR DE 
CoRCUBióN 
Que se organizan por primeira vez de 
forma conxunta e que terán lugar do 18 
ao 22 diste mes, no CEIP "Práia de 
Quenxe" de· Corcubión, polas tardes. 
Organizadas cooperativamente polos 
MRPs "APJEGP e Escola de Verao
Universidade Popular de Corcubión, e 
pensadas para docentes de educación in
fantil, primária e secundária dos eentros 
de ensino de toda a comarca de Néria 
(Costa da Morte), especialmente dos 
concellos que integran o partido xudi
cial de Corcubión. Pero tamén poden 
asistir estudantes de maxistério, p.sicolo
xia, pedagoxia e educación social, ani
madores de tempo libre, ludotecários e 
persoas licenciadas en paro das carreiras 
antes mencionadas. As crianzas terán 
tamén un programa específico de obra
doiros que será de asisténcia aberta, libre 
e gratuita para nenos de 4 a 14 anos. Pó
dese solicitar o programa e ficha de ma
trícula ao apartado 429 (32080-0uren
se) ou ao tfno./fax.: 988 248 141. O pre
zo da matrícula é de 5.000 pta. para os 
docentes en exer<::ício e de 3.000 pta. 
para estudantes, diplomados e licencia
dos no desemprego. O diploma de asis
téncia, por 40 horas, é válido para todo 
tipo de concursos, por estar avalado polo 
Departamento de Didáctica da Univer
sidade de Vigo. 

IV CONCURSO FOTOGRÁFICO 
FESTA DA FABA 
Convócado polo Concello de Lourenzá 
con motivo da X Edición da Festa da Fa
ba que se celebrará o próximo 8 de Ou
tubro. O tema é Arquitectura Civil no 
Concello de Lourenzá. Cada concursante 
poderá presentar un máximo de 10 foto
grafias, relacionadas· con iste tema, que 
deberán ser inéditas e non premiadas en 
concursos anteriores ou en calquer outro 
ceqame e só poderán ser presentadas po
los seus próprios autores. As fotos serán a 
cor e poderán ter unha mancha de ima
xe libre dentro dun tamaño de papel de 
18 x 24 ou 24 x 30 cm; non poderán ir 
montadas nen reforzadas sobre cartolina, 
nen passeparcout, tampouco poderán 
presentarse enroladas. Faranse constar ao · 
dorso de cada unha o título da obra e o 
nome e apelidos, domicílio e teléfono do 
autor ou autora. De se tratar de seudóni
mo, deberase achegar un sobre coa foto
grafia, cos dados solicitados no interior; e 
no exterior do sobre e no dorso das fotos 
anotarase s6 o lema baixo o que se pre
sente e o título da obra. Premiaranse as 
tres mellares fotografias con 50.0CO pta. 
para o 111 prémio; 30.000 para o 211 e 
20.000 para o 3º prémio. As obras 
presentaranse no Concello de Lourenzá, 
praza do Conde Santo s/n 27760 Lou
renzá (Lugo), tfuo.: 982 121 006 e 982 
121 552. O prazo de presentación finali
za o 22 de Setembro e para as fotos remi-

tidos por correo entenderense como data 
de presentación a do mataselos do sobre. 

PRÉMIO "SEMPRE EN ÜALIZA" 
DE ENSAIO 
Convocado polo Concello de Ponteve
dra, pretende galardoar unha obra, inédi.
ta ou publicada, que trate sobre calquer 
tema relacionado coa realidade social, 
cultural, económica ou política da Galiza 
e que estea escrita en língua galega. Os 
traballos deberán ter unha extensión 
rnínma de 100 fólios mecanografados por 
unha face e a dous espazos e deberán en
viarse ao Concello de Pontevedra (Praza 
de F.spaña s/n), antes das. 13 horas do Sá
bado 23 de Setembro de 2000 en sobre 
pecho e baixo lema ou pseudónimo, fu
cendo constar no exterior "Prémio Sem
pre en Galiza de ensaio". No interior fi
gurarán, en sobre pecho e baixo o mesmo 
Lema, os dados persoais e enderew do au
tor ou autora De cada obra deberán re
mitiise cinco cópias. Estabelécese un úni
co prémio con unha dotación de 2 
millóns de pta. e, de tratarse dunha obra 
inédita, a sua publicación nunha edición 
promovida pola entida convocante. O 
Xúri poderá escoller unha ou máis obras 
finalistas coa recomendación da sua pu
blicación. O prémio poderá quedar deser
to de o estimar o Xúri, en calquer caso, a 
sua decisión será inapelábel. O fullo e o 
acto de entrega dos prémios terá Lugar en 
Xaneiro de 2001 . + 

seus diálogos co pintor 
0

e a 
criación artística conxun
ta entre os dous. Poderé
mola coñecer no Museu 
Grane U. 

ÜTRAXE E 
OS COSTUMES 
É o título da mostra que 
poderemos visitar no Cen
tro Comercial de Composrela 
até o 16 de Setembro. 

Silleda 
•MÚSICA 

afrocubana, e utilizando 
os peixes como símbolo 
da emigración. Permane
cerá na Galeria José Lo
renzo até o 19 de Setem
bro. 

. MANUEL EIRIS 
Mostra a sua CoUage auto
matista no pub Modus Vi
vendi, até o 23 de Setembro. 

ROOOLFO HALFFrER 
(1900, 1987) 
Mostra de sesenta partitu
ras, organizada con moti
vo do centenário do naci
mento do compositor exi
liado en México en 1939. 
Foron publicadas, na sua 
maior parte, pola sua ini
ciativa xa que foi, durante 
40 anos, x~rente xeral da 
casa editora de partituras 
Ediciones Mexicanas, 
A.C.; constituida formal
mente no ano 4 7, como 
proxecto do colectivo no 
que se integraba Halffter e 
que hoxe continua co seu 

servizo ao médio musical 
mexicano e internacional. 
A selección das partituras 
-desde a Suite para orques
tra, op. 1 (1924-28) até 
Paquiliztli, op. 46 (1983), 
para sete percursionistas
constitue unha mostra re
presentativa dun constan
te proceso evolutivo que 
abranxe máis de sesenta 
anos de actividade criati
va e a proba do triunfo da 
vontade. Na Galería Sar
gadelos 

DALI,ÜALA,LACROIX 
O priviléxio da intimida· 
de é o título da mostra 
que a Fundación Eugénio 
Granell acolle, con foto
grafias feítas por Marc La
croix de momentos priva
dos de Dalí e Gala na sua 
residéncia de Cadaqués e 
de Gala no castelo de Pu
bol. As fotos van acompa
ñadas de comentários nos 
que se plasman as lem
branzas do fotógrafo, os 

ÜMBRETT A CORSINI E 
BENITO RlAL 
Presentarán ·os seus ob
xectos e instalacións, bai
xo o título Aberto por 
obras. As suas obras están 
situadas entre o real e o 
semellante, constituíndo
se como obxectos despo
xados da sua orixinal fun
cionalidade, xa reseman
tizada en obxectos artísti
cos e presentados cunha 
ironia obscena. Estarán 
na Galería Trinta até o 30 
de Setembro. 

DA VISIBILIDADE 
Título da mostta colectiva 
que poderemos ollar, até o 
10 de Setembro, na Casa 
da Parra. 

CRISTINA 
GARCIA RODERO 
Mostra as suas fotografias 
baixo o título "Grabarka. O 
Monte das 6.000 cruces. Un
ha peregrinaicón ortodoxa en 
Pol6nia". Poderemos ollalas 
no Museu das Peregrinaci6ns 
até o 24 de Setembro. 

BERROGÜETrO 
O coñecido e recoñecido 
grupo folc galego estará en 
concerto en Bandeira este 
Sábado 9 a partir das 10 da 
noite onde agardan contan 
coa vosa presenza. 

Verin 
• EXPOSICIÓNS 

]OSÉ RlBADA 
Ocupa coa sua obra as Sa
las de Mostras da Casa do 
Escudo. 

Berrogüetto 
eslará o 
Sóbada9 en 
BANDEIRA. 

Depart.ameoto de Educación e Acción Cultural do Muse-u. do Povo G-alego 
Ten como función diri- e vídeos. Con todo isto cios; Sistemas de Pro- mesmas, analisar, com- neiras: 1 º Proxección pañados de dous res-
xir as visitas colectivas quer prestar apoio aos <lución e Hábitat (Mar, parar, imaxinar, asociar, da película no centro ponsábeis ( mellor se co-
e facilitar a compren- educadores do país, coa Campo, Hábitat e Ar- facer hipóteses e estabe- sen que teña relación ñecen o museu), e non 
sióri das obras expostas. pretensión de que poi- quitect.ura popular); e lecer relacións co mun- coa visita ao museu. 22 excederá de unha hora. 
Os seus servizos están dan contemplar a visita Música. Para o correcto do que nos rodea. Acle- Proxección no centro O horário, de Luns a 
dirixidos ao público ao museu como parte desenvolvimento das mai~ o Departamento como preparación pré- Venres, vai das 10 ás 13 
non especializado, par- do programa docente. actividades considérase de Educación e Acción via á visita. 3 2 Proxec- e de 16 a 19 horas. Os 
ticulares, alunos, profe- Para facelo existen as imprescindíbel que os Cultural do Museu do ción no museu da pelí- servizos son gratuítos e 
sores, asociacións cultu- seguintes posibilidades: grupos sexan pequenos Povo Galego conta con cula elexida, seguida poden concertarse no 
rais... e concrétanse nas Visita xeral, visión glo- (máximo de 30 persoas Biblioteca e Vídeoteca, dunha visita de estudo Museu do Povo Galego. 
consultas e asesoramen- bal do museu para o que acompañados por 2 pro- servizo, iste último, dalgun dos contidos San Domingos de Bo-
to, visitas comentadas, irán acompañados dun fesores), que serán leva- aberto a todos os cen- concretos diste. As visi- naval 15.703 Santiago 
realización de experién- monitor do Departa- dos polo museu polos tros escolares que po- tas en grupo deben ser de Compostela. Telf. 
cías educativas, elabo- mento; Visita temá'tica, guías que buscan provo- den dispoñer de mate- ·concertadas con 15 dias 981 583 620. fax 981 
ración e préstamo de adaptándose ao prográ- 'Car o estímulo preciso rial de alto comido pe- de antelación, polo me- 554 840, correo electró-
recursos didácticos, pu- ma docente e cos se- para que as persoas vi~i- dagóxico e que se adoi- nos, non superarán as nico museodopobo@in-
blicacións divulgativas guintes iti~erários: Ofí- tantes poidan, por elas ta utilizar de tres ma- 30 persoas, virán acom- terbook.net + 
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Gluecifer, na 
fotografia, 

acompañan 
aos Goza 
Strippers 

na cancer1o 
do Venres 8 

da Iguana 
Clu&ede 

VIGO. 

ARede 

.,.,..... ......... 

Vigo 
•CINEMA 

PINK FLAMINGOS 
De John Waters, 1972. 
Proxecci6n que podere
mos ollar, dentro da pro
gramación do Cine clube 
Lumiere, o Luns 11, no 
Audit6rio do Concello, ás 
20:30 horas. 

LA LEGGFNDA DEL 
Pl.ANlST A Suil.'ÜCEANO 
De Giuseppe Tornatore, 
{Itália, 1998), este Xoves 
7; Est-Ouest /A 1lida pro
metida, de Régis Warg
nier (Franza-Rúsia-Bulgá
ria-Espafta, 1999), o Ven
res 8, ambas dentro do ci
clo Estreas no 2000 con 
proxeccións ás 20:30 h. no 
Audit6rio do CentTo Cultu
ral Caixanooa. 

• CONFERÉNClAS 

ÜCLODE 
VfDEOFORUN 
Organizado polo colecti
vo feminista "Alecrin", o 
Mércores 13 á;; 20 h. na 
Sala de Conferéncias do 
CentTo Cultural Caixano
..,a. 

INTERNET SoctETY NA ÚALIZA 
www.isoc.-gal.org 

Capítulo de Galíza da Internet S ciecy. 
lnformaci6n, Xunta Directiva, afilia• 
d6n, obxecti.vos1 acta fundacional e·<'lW 
tros capírulos destá organtiacl6n de in, 
wrnautas que pula pola democratización 
da administración da rede, • 

Criaturasé 
a abra que 

cenifica 
Tde Teatreo 
Xoves 14 en 

VIGO. 

• EXPOSICIÓNS 

CARA ACARA 
É o título da mostra na 
que Henri Cartier,Bres
son é protagonista por 
partida dobre xa que, por 
unha banda se presenta o 
seu traballo como fotógra
fo do grande escultor Al· 
berto Giacometti e pola 
outra, móstrase como 
protagonista das fotogra
fías nun traballo realizado 
pola sua muller, Martine 
Franck, fotógrafa da axén
cia Magnum. Estará na Sa
la de Exposicións da Funda
G:ión Caixa Galiza até o 22 
de Outubro. 

V ANGARDA RUSA 
Baixo o epígrafe de "Sen 
obxecto" a Sala de Exposi-

ci6ns do Centro Cultural 
Caixanova, acolle, desde 
este Xoves 7 até o 29 de 
Outubro, a mostra de óle
os, maiormente, proceden
tes do Museu Estatal de 
San Petersburgo, que su
poñen a aportación máis 
relevante da arte non figu
rativa. A exposición, ade
ma is, adquire un interés 
adicional ao seren unha 
das primeiras realizadas no 
Estado sobre a pintura abs
tracta rusa deste periodo. 
Vassily Kandinsky, Kazi, 
mir Malevich e Mikhail 
Larionov, que determina
ron a variante rusa do "sen 
obxecto" e abriron o ca
rreiro dos Alexander Rod
chenko, lvan Kliun, Vla
dimir Lebedev, Mikhail 
Matiushin, lvan Puni, 
Pavel Filonov, Boris En
der, Natán Altman, Ale, 
xander Bogomasov e Ni, 
kolay Evgrafov ademais 
das máis emblemáticas 
criadoras Luvov Popova, 
Oiga Rozanova, Alexan, 
dra Exter e Maria Vladi
m.inovna Ender, compo
ñen esta mostra de trinta 
obras que abranxen o pe
riodo que transcurre entre 
1910e1930. 

URB,MANO 
Mostra fotográfica con 
obras dos artistas Ana 
Fontoira e Puri Diaz, e de 
Roberto Hernández, con 
obra gráfica dixital. Os tres 
criadores presentan, baixo 
un punto de vista moi per
soal, a relación que se esta
belece entre o humano e a 
paixase urbana: persona
xes, visións, soños ... desde 
perspectivas ben diferen
tes . Permanecerá no cen
tro múltiple de arte de re
cente criación Visual Labo
ra (López de Neira, 5), até 
o 21 de Setembro. 

MARATÓN 
FOTOGRÁFICA 
Mostra resultado da mara
ton organizada polo Conce
llo e que se pode visitar na 
Casa das Artes, 1 !! andar. 

•MÚSICA 

BETAGARRI & 
SKARNIO 
Na sala Setemares o Venres 
8 ás 22.30 h. con entradas 
a 1.000 pesetas. 

IGUANA CLUBE 
Oferécenos unha Fin de se
mana completa. O Venres 
8 o concerto de Gluecifer 
e The Gaza Strippers; e o 
Sábado 9 actuará The Ma· 
kers. Os dous dias ás 12:30. 

•TEATRO 

Ü TONTO É UN SÁBIO 
De Adrián Ortega e Sigfi
do Biasco, polo Grupo de 
Teatro do C.S.C. Castro 
Barreiro o Sábado 9 ás 21 h 
no Auditório do Centro 
Cultural Caixanova. 

Anúncios de bal.de 
• Se tes un grupo de musica de 
calquer estilo e queres dalo a ·co
f'iecer en Vigo, mándanos a tua ma
queta a Onda Nada 91.5 FM, apdo. 
2137, 36208-Vigo 

• Solicita gratuitamente o corrector 
ortográfico para o padrom galega da 
língua galega portuguesa, para em
pregar no programa Word (qualquer 
versom) ao enderezo electrónico: co
rrector-agal@starmedia.com 

• Xa está á vosa disposición o nº 2 
da revista Jcária. Podedes pedila a: 
X. Eduardo Martínez; r/ Rafael Alber
ti nº 21 4ª B. 15008 - A Coruña. En
viade un selo de 35 pta. 

• Subscrébete de balde ao Boletín di
xital de Onda Nada ou colabora con
nosco. Máis información en http:// mem
bers. tripod. com/ondanada ou no correo 
electrónico Onda:.nada@wanadoo:es 

• Vendo Ford-Fiesta 1.6 Diesel. 
Bon estado xeral. Control técnico pa
sado. 290.000 ptas. Tfno: 666 945 
629. Deixar mensaxe no contestador. 

• Véndese piso novo de 100 m" en 
Alicante. 4 cuartos, 2 baños, terraza 
e trasteiro. Zona centro, a 5 minutos 
da praia. Tfno: 982 331 700/630 390 
283, de 9 a 23 horas. 

• A liga Céltiga Galaica dispón do dos
sier de prensa de 36 páxinas do 30 
Festival lntercéltigo de Lorient do 
xornal Le Telegramme. Encomendas 
ao apartado 2167 da Coruña, ache
gando no pedido 350 pta en selos. 

•Vendo AX GT. lmpecábel. 350.000 
pts. Tfno: 986 400 623. 

• Véndese material de hostelaria en 
bon estado: neveira mostrador, frigo
rífico expositor, balanza dixital, con
xelador e cafeteira con muíño. Xunto 
ou por separado. Tfno: 986 326 449. 

•Vendo parcelas en Urlz (Begonte) 
e en Aspai (Outeiro de Rei). Chamar 
ao 982 391 205 (ás 9 da mañá ou de 
22 ha 23 h. 

• Vendo CDs de jazz da colección 
Blue Note-lime Life (sen estrear). Ven
do, asimesmo, outros títulos en perfec
to estado. Envío listado. Carlos Soaxe 
Piñeiro. Vilela, 8-lirán. 36959 Moaña. 

• Véndese parcela de 2.208 m. Si
tuada no núcleo rural ao pé do Pico 

Sacro, Concello de Boqueixón. Prezo 
interesante. Tfno.: 606 250 288. 

• Os CDs e cintas coa recompila- . 
ción musical dos Morenos de La
vadores, editados pola Asociación 
Viciñal de Lavadores para homena
xealos están xa á venda no Local da 

. Asociación (Ramón Nieto, 302, Vigo). 
O prezo é de 1.000 e 1.200 pta. Fax.: 
986 223 101. 

• Mestre de Primária con experién
cia busca traballo relacionado co 
ensino ou calquer outro (Non están 
os ~empos para eséoller). Manuel 616 
354 911. 

• Búscase profesor de matemáti
cas comerciais e contabilidade 
para clases particulares no mes de 
Agosto en Mondariz-Balneário. Inte
resado~ chamar ao 606 507 853. 

• Mestra (oposición de 1978) definiti
va en Madrid -centro en formación 
específica de persoas adultas, espe
cialista e habilitada en Língua Espa
ñola e Inglés (1 2, e 22 de ESO) e ci
clos inicial e médio; permutaría por 
praza sernellante ou de primária ou 
12 ciclo da ESO na Galiza. Razón 
nos télf. 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, formado en língua portuguesa, 
inglesa e estudo atualmente espanhol, 
mais interesso-me bastante pela ori
gem e afinidades entre as línguas por
tuguesa e galega. Meu endere~ é: Ví
tor Marques Costa, Rua Olavo Bilac, 
2059-Centro -Zis. 64001-280 Teresina
Piaví-Brasil. 

• A Pef'ia deportivlsta Pardo de Ce
la ten á venda camisolas, puchas ••. 
coa simboloxia da equipa, na sua se
de social, Bar San Pedro, Correlos

_ 19, Mor (Alfoz). 

• En Bueu alugo vivenda en Setem
bro, tres cuartos. Tfno. 655 510 161. 

• Véndese caravana, 4 prazas, bon 
estado e prezo. Tfno. 982 562 482 

• Véndese Mercedes, 190 2.6 E. 
Tfno. 986 296 034. 

CRIATURAS 

• Clases de matemáticas. Primaria, 
ESO, BUP, COU, Selectividade. 
Tfno. 696 281 033. 

• Vendo mostrador de carniceria, 
frigorífico, báscula, rexistadora, lava
máns, estanterías. Telf. 982 390 449. 

• Busco xente que resida en ·cata
lunya para debater e falar sobre 
nacionalismo galego e poder for
mar a agrupación do PNG-PG. En
viar un correo electrónico á galeguis
tas@mixmail.com 

• Breízhad on ha /ore' ennon! que en 
bretón quer dicer Fachendosos de ser
mos nós mesmos! Mércanos a nova 
camisola con esa lenda en cómico, ga
lés, gaélico irlandés', ga~lico escocés, 
manés, bretón e galego, xunto coas 
bandeiras das 7 nacións celtas. Contra
reembolso por 1 .200 pta máis gasto de 
envio. Encomend-as a Liga Céltiga Ga
laicá, .apdo. 2.167, 15.080 da Coruña. 

• En Rianxo, alugo chalé con xar
din por meses ou quincena. Tfno. 
923 267 657 

• Vendo chalé duas plantas e ga
raxe en Rianxo máis 2.520 m2 de te
rreo e unha casa vella ou cámbio por 
piso. Tfno. 923 267 657. 

• A rama guinda, voceiro da insur
xéncia poética galega ven de publi
car no seu caderno dixital as seguin
tes novidades: Miguel Torga, Feo. 
Domínguez, Bob Dylan, Cristina Mari
ño (arte), Muguruza, X. Cordal, O 
tempo dos galegos (foro. de debate) ... 
Colaborade! (http://webs .demasia
do.com/ramaguinda). 

• A túa disposición os textos da VI 
Asembleia Nacional de Esquerda 
Nacionalista-Mocidade, "A mocida
de socialista da Gal iza". Para quen 
os desexa.r, enviar 200 ptas. en se
los ao apdo. de correios 384, 15780 
Compostela-Galiza. 

• Selos novos, con ou sen goma, 
usados mundiais e tarxetas telefónicas 
novas ou usadas. Compro e vendo. 
José. Apdo. 32.004. 28080, Madrid 

• O BNG de Affoz-0 Valadouro ten 
unha páxina na interrede, onde se 
poden ver todos os números da sua 
publicazón local "A Fuma": 
http://members.es.tripod.de/valadou
ro. O naso enderezo postal é o Apdo. 
27, 2mo- O Valadouro.• 

Vilagatcia 
• EXPOSICIÓNS 

CHAZO 
Baixo ·o título Avelaíñas 
mostra as suas esculturas na 
sala de exposicións da Casa 
da Cultura até o 11 de Se
tembro. 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

PROXECTOS E 
DEBUXOS 
Dos mestres de obras da Ca
tedral de Santiago. Séculas 
xvn e xvm. Basílica Mutans. 
Que poderemos visitar du
rante iste mes de Setembro. 

· Melga~o 
• EXPOSICIÓNS 

PEDROALVES 
Mostra os seus óleos e acua
relas, até fin de mes, no So
lar do Alvarinho. Carmen 
Rial Guijarro fai o própio 
coa sua pintura e ceramica 
na Sala de Exposis;oes da 
Casa de Cultura.• 

Feiras 

XIV FEIRA DO MOBLE 
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Gaza 
Strippers 
estarán 
o Venres 8, 
xuntocon 
Glueciler, 
na Iguana 
Clube 
de Vigo. 

Por T de Teatre, baixo 
a dirección do próprlo 
grupo e de David Plana e 
con Chantal Aimée, Ma
men Duch, Miriam Iscla 
e Marta Pérez no repar
to, o vindeiro Xoves 14 
ás 20:30 h. no Teatro
Sala de Conferéncias do 
Centro Cultural Caixa
nova. 

Á que poderemos asistir no Pazo de Ex
posicións e Congresos da ESTRADA 
(Pontevedra) desde o Sábado 9 até o 
vindeiro 17 deste mes.• 

• 

l 

J 
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Benvidos ao renacer das illas atlánticas 
O Congreso deberá ratificar a sua cualificación como Parque Nacional 
-0- IVÁ GARCIA RIOBO 

Galiza poderá contar a partir do 
Outono co primeii'o Parque Na
cional galego se o Gongreso 
dos Deputados ratifica o pro
xecto de lei apresentado pota 
Xunta. As lilas Cíes -que é Par
que Natt1ral desde o ano 1982-, 
Sálvora e .Ons constituirán o 

. prinieiro destas características 
no noso país. Ainda que nun 
principio o proxecto ia incluir 
tamén Onza, Lobeiras e Sisar
gas, finalmente foi desvotada a 
inclusión desta última. Outra 
das illas que quedou fora do 
proxecto foi Cortegada xa que, 
mália .que. se traballou arreo 
para reivindicar a sua partici
pación no proxe!=tO, puideron 
máis os intereses urbanísti
cos aos que está suxeita a illa. 

O futuro parque será o primeiro 
oestas características no noso pa
ís e o décimosegundo de ·carácter 
costeiro no Estado Español. Terá 
como nome xenérico parque na
tural "lllás Atlánticas" e compren
derá un território de 2.772 hectá
reas. Segundo a Conselleria de 
Médio Ambiente, os motivos que 
levaron a promover as illas para a 
cualificación de parque nacional, 
foron, basicamente, ecolóxicas. 

Asi, nos traballos prévios á ela
boración do Plano de Ordena
ción de Recursos Naturais, que 
se aprobou o pasado mes de 
Outubro, identificáronse até 200 
tipos de algas diferentes, 412 
espécies vexetais e 213 de fau
na. Ademais, pódens~ contabili
zar .até sete tipos de hábitats 

·considerados como prioritarios· 
ria directiva da Unión Europea. 

De todas formas, non hai que 
esquecer que a declaración de 
parque nacional implicará ta
mén que se designe como área 
de influéncia socioeconómica 
deste aos concellos nos que se 
situa. Desta forma, poderán be
neficiarse das subvencións es
tabe lec idas para a Rede de 
Parques Naturais. 

O novo parque estará rexido 
por un patronato adscrito á 
Conselleria de Médio Ambiente. 
no que estarán representados, 
ademais de coricellós e proprie
tários, organizacións ecoloxis
tas, asociacións agrárias e sin- . 
dicatos. O seu traballo, ademais 
de dirixir o parque, pasará por 
tentar de conciliar intereses 
económicos e medioambientais 
para que se traduza nun desen
volvimento sostíbel para as per
soas e comunidades asociadas 
ao ámbito territorial. 

O arquipélago .das Cíes é o 
máis estenso e coñecido de to
dos os que conformarán o novo 
parque. Está previsto adaptar a 
sua antiga casa forestal ás ne
cesidades ·de aloxamento e lu
.gar de. trabal lo para · investiga
dores e bolseiros. Tamén se 
contempla a adecuación da ca
sa da illa sul para a administra
ción do parque e outra adquiri
da en Montefaro para vixiláncia. 

Un dos edificios restaurados na illa de San Simón. 

San Simón non terá hotel 

A Xunta de Gallza está a realizar 
as obras de restauración, conser
vación e reabilitación da llla de 
San Simón e de San Antón. Ain
da que nun principio no "Plan Di
rector das lllas de San. Simón e 
Sal). Antón" apresentado no 98 

pola Conselleria de Médio Am
biente contemplábase a constru
ción dun hotel, finalmente foi des
botada grácias á oposición viciñal 
e dos partidos políticos. No seu 
lugar edificarase unha residéncia 
para albergar a xente que asista 
aos cursiños que se impartirán na 
illa. Ademais, está previsto dotar 

Vóltios reais na llla de Ons 
-0- X.E.A. 

O Moreno era e segue a ser o 
mellor coñecedor do rio Lérez. 
Escaso de ofício o seu verdadei
ro labor quedou en ser furtivo e 
pescqdor de salmóns para 6s fo
góns do Bar Calixto. O Moreno 
formaba parte daquel cirimonial · 
que se repetia cada vez que o 
generalísimo lle daba por vir a 
Pontevedra. A policía ·botaba 
man do rojerio e a guardia de 
Franco ia polo Moreno. Ofere
cianlles destinos ben distantes. A · 
prisión cla Parda para os roxos 
confesos e o couto salmoneiro 
do Lerez para O Moreno. Men
tras, preparaba pescadorias flu
viais para a laureada caña de 
Francisco Franco Bahamonde o 
chapapote e o piche daban conta 
dos máis que numerosos baches 
do Malecón de Monteporreiro. 
Para o ditador desaparecían cal 
festas de gardar, o lixo, o polvo e 
o verdello. Arranxos de atrezzo 
que ao pouco retomaban ·na pai
saxe cutre da ditadura. 

Ao que agora é Rei de España 
danlle festa en Ons e con el 
chego~ o caleado e as basoiras 
de última hora. Mans de pintura, 
paladas de grava ·e até luz eléc
trica tora de horas emerxen na 
illa. Comerá sucre o Rei? O Reí 
vai comer con setenta e cinco 
dos seus moluscos e crustace
os de gama variada regados 
con albariño e alguén rememo-

· O bar de Checho nos anos 70. 

ra as mañas e os matutes de 
antario. Ao seu abó empresário, 
é dicer, Afonso XIII, tamén lle 
tentaron facer limpezas de cara 
nas Hurdes pero o cinema de 
Luis Buñuel evitouno. 

Comeu na de Checho e fixo .lus
tre da única taberna que en Ons 
recibía a aqueles mozos e mo
zas que buscaban a súa lsland 
_of Wigth. Un mocerio á procura 
de liberdades e natureza salva
xe que na porta do Checho be
bia botellas de Coes e liaba po
rros con Bisonte nun território 
virxe da guardia civil hai vinte
cinco anos. De feíto, o fareiro e 
máis o Checho eran a autorida
de máis competente nunha illa 
sen cura pero con igr~xa do 

á illa de numerosos servizos, co
mo-unha vivenQa para o garda, 
unha cafeteria-comedor, unha ca
pela, un edifício multiusos, un 
museu-biblioteca e un acuário. 
En total até 12 edificios entíe os 
construídos ou reabilitados, que 
suporán un investimento duns 
1.200 millóns de pesetas.+ 

Plan Badaxoz. O sentido comun 
púñao señora Maria predicando 
cohsellos de meiga a quen lle 
oferecera palique e compaña. A 
meiga Maria deixaba pasar a 
sua vellez nun território illado 
que recebia aos daquela esca
sos visitantes co cartel de sau
da do mesmísimo Instituto Na
cional de Colonización. 

Os progres con cartas non mer
caran ainda as casas viciñais 
pero habia nenos para dar es
cala. A finais dos setenta che
garon os buscadores de datura 
estramonium, os roubos a es
b:alla e os miróns de iate. Ons 
foi desde aquela outra cousa, 
mais hoxe 9s vícios coloniais 
seguen a ser os de sempre. • 

Xornalistas 
, imbéciles. 

XüSÉ RÁMóN POUSA 

dam Clymer acaba de 
pasar á historia do xoma
ismo americano, cando 

menos, como un profesional crí-
tico co poder. Neste caso, os mi
crófonos xogaron unha mala pa
sada ao candidato conservador 
americano George W. Busch 
que, como preludio do seu mítin 
político, e sen sabelo, proclamou 
en voz alta o que moitos dirixen
tes pensan dos xomalistas que os 
critican: "al( está Adam Clymer 
-doco-, un imbécil de p"rimeira 
división". Non é nengunha no
vedade. O que sí o é, cando me
nos dende a visión europea, é 
que o New York Times, medio 
para o que traballa dende fa¡ 
anos o profesional insultado, 
apenas dése importancia á noti
cia, despachando nunhas poucas 
liñas o mentado incidente, que í · 
foi primeira páxina no medio 
de comunicación de todo o 
mundo. Unha lección de humil
dade nunha profesión que aCü.5-
tuma a mirarse o embigo. 

A conversa de Bush co seu 
candidato a vicepresidente, 
Oick Cheney, inoportunamen
te retransmitida polos altopar
lantes foi seguramente o máis 
sincero e relevante do pen a
mento <leste pre idenciable re
publicano que, como goberna
dor de Texas, xa ten acadado 
as mais outas cotas de autorita
rismo. O propio Ronald Regan 
ten comenzado algunha roda 
de prensa como presidente de 
USA advirtíndolle os xomali.s
tas: "Vostedes nunca fan as 
causas ben". Para nengún polí
tico autoritario resulta grato 
ver en letras impresas artígos 
críticos coa súa xestión. 

A crítica seria da prensa é ne
cesaria, sempre e cando seña 
producto da reflexión. lnclu i
ve é necesaria e de vital im
portancia para a sociedade, es
pecialmente para a propia 
prensa e para os seus lectore . 
Os xomalistas acostumamo a 
ser demasiado susceptibles 
porque adoitan criticara c n 
frecuencia. E son bastantes as 
ocasións en que merecemos a 
crítica, porque cometemos 
erros, moitos erros, e os nos s 
erros quedan expostos á luz do 
día cando menos vintecatr 
horas. O importante é que pri; 
me un modelo xomalístico de 
di 1 ixencia, hones t idade, 
conciencia e certo coraxe, co 
único desexo de informar e in
teresar ao lector. Algo que se 
bota en. falla.+ 

V oLVER Ao REGa· 

Un tenente coronel de
clara publicamente .a 
sua homosexualidade e 

a institución renxe por dentro. 
Un alto mando intervén nun 
programa de rádio e, interpela
do pola xom alista e os ouvinr 
tes, di que non pasa nada "no 
Exército non se lle pregunt\l a 
ninguén se é maricón". A xor-

. nalista despide ao fino analista 
da realidade cun trasnoitado 
"encantada de telo no progra
ma, . .. meu curonel".+ 


